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RESUMO 

ROCHA, RCNP. Experiências e necessidades espirituais do familiar cuidador do 

paciente em atenção paliativa oncológica [dissertação de mestrado]. Niterói: 

Universidade Federal Fluminense, Faculdade de Enfermagem; 2017. 

 

 

Problema: O câncer é um grave problema de saúde pública e seu impacto aumentou pelo 

menos 20% na última década. Estima-se 600 mil novos casos por ano no Brasil onde 60% 

terá o diagnóstico já em estado avançado. Nessa perspectiva, diante da impossibilidade de 

cura pacientes e seus familiares recorrem à dimensão espiritual como fonte de recurso 

interno para enfrentarem as adversidades relacionadas ao processo saúde-doença. Apesar 

de a espiritualidade ser um tema de interesse crescente no campo da saúde e em cuidados 

paliativos poucos estudos abordam o atendimento dessa dimensão aos familiares pelo 

enfermeiro. Tendo em vista ao exposto, foi delimitado como objetivo geral: compreender 

as experiências e necessidades espirituais do familiar cuidador principal de paciente em 

atenção paliativa oncológica, para a implementação de grupo de apoio e como objetivos 

específicos: conhecer as experiências vivenciadas pelo familiar cuidador principal do 

paciente em atenção paliativa oncológica; descrever as necessidades espirituais do familiar 

cuidador principal do paciente em atenção paliativa oncológica e promover um grupo de 

apoio para atender o familiar cuidador como intervenção facilitadora na minimização do 

sofrimento espiritual. Método: Trata-se de uma pesquisa descritiva com abordagem 

qualitativa com respaldo da fenomenologia existencial de Merleau-Ponty uma vez que teve 

como pretensão, desvelar, compreender e revelar uma situação existencial vivida pelo ser 

humano. Após a aprovação do Protocolo do Projeto de Dissertação pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa e anuência do Instituto Nacional do Câncer, sob o Nº 62073816.5.3001.5274, 

iniciou-se a entrevista fenomenológica. Esta aconteceu nos meses de novembro de 2016 a 

fevereiro de 2017 encerrando-se quando se percebeu a saturação dos dados. O cenário foi o 

setor de Internação do Instituto Nacional do Câncer IV no estado do Rio de Janeiro. Na 

entrevista, aplicou- se as seguintes questões: Como é a experiência de ser um familiar 

cuidador de paciente em atenção paliativa oncológica e quais são as necessidades 

espirituais como fonte mantenedora da esperança, do conforto e paz interior durante o 

momento vivenciado. Resultados: Ser familiar cuidador de paciente acarreta uma série de 

vicissitudes e diante disso a busca pelo sentido da vida torna-se primordial em seu 

enfrentamento e superação do momento vivenciado. Uma das maneiras de atingir sua 

plenitude e transcenderem sua existência é irem ao encontro de suas necessidades 

espirituais e recorrerem ao cuidado espiritual do enfermeiro de forma que essa dimensão 

seja atendida. Diante disso, a elaboração de um grupo de apoio foi evidenciada como 

melhor estratégia intervencionista para que essa demanda seja atendida. Conclusão: A 

espiritualidade beneficia a saúde integral do familiar diante da adversidade de ser cuidador 

de um ente com câncer. A identificação das necessidades espirituais e a elaboração do 

grupo de apoio possibilitam ao enfermeiro desenvolver um cuidado espiritual que 

contemple a humanização e integralidade da assistência.  Limitações: Para o enfermeiro 

incorporar o cuidado espiritual ao rol de suas práticas diárias torna-se necessário que se 

habitue a assistir o ser humano em sua totalidade e, portanto, uma preparação acadêmica 

que reforce a importância dessa dimensão para um cuidado integral.  

 

Descritores: Espiritualidade; cuidados paliativos; neoplasias; enfermagem; cuidadores 



 
 

 
 

ABSTRACT 
 

 

ROCHA, RCNP. Experiences and spiritual needs of the family caregiver of cancer 

patient receiving palliative care [dissertação de mestrado]. Niterói: Universidade Federal 

Fluminense, Faculdade de Enfermagem; 2017. 

 

Problem: The cancer is a serious problem of public health and its impact has increased 

since at least 20% in the last decade. It is estimated that 600 thousand new cases per year 

in Brazil where 60% will have the diagnosis already at an advanced stage.  With that in 

mind facing to the impossibility of healing patients and their families resort to the spiritual 

dimension as a source of internal resource to confront the adversities related to the health-

disease process. Even though the spirituality being a subject of increasing interest on health 

care and on palliative care, few studies approach the attention in this dimension to the 

families by the nurses. As explained above, the general objective: to understand the 

spiritual experiences and needs of the main family caregiver of the cancer patient under 

palliative care, for implementation of support group and as specific objectives: to know 

the experiences witnessed by family members of the cancer patient under palliative care 

and to promote a support group to attend the caregiver family as a facilitator intervention 

in the minimization of the spiritual suffering.  Method: It´s a descriptive research with 

qualitative with support from Merleau-Ponty´s existential phenomenology since it was 

designed to reveal, understand and unveil an existential situation experienced by the 

human being.  After approval by the Dissertation Project Protocol by the Ethics Research 

Committee and with the assent of the National Cancer Institute, under number 

62073816.5.3001.5274, the phenomenological research was started.  It took place between 

November, 2016 and February, 2017 closing when it was perceived the data saturation. The 

scenario was the hospitalization sector of the National Cancer Institute – Unit 4 in the state 

of Rio de Janeiro. In the interview process, the following questions were applied: How is 

the experience of being a family member of cancer patient under palliative care and which 

are the spiritual needs as a manager source of hope, comfort and inner peace during the 

current moment.  Results: Become a family caregiver of cancer patient brings with it many 

vicissitudes and considering this, the search for the meaning of life becomes essential to 

face and overcome the experience moment. One way to reach their full potential and 

transcend their existence is to meet their spiritual needs and refer them to nurse´s spiritual 

care so that this dimension can be reached.  Considering this, the elaboration of a support 

group was evidenced as the best interventionist strategy so that this demand be met.  

Conclusion: The spirituality benefits the total health of the family member in the face of 

adversity of being a family caregiver of a cancer patient. The identification of the spiritual 

needs and the elaboration of the support group enable the nurse to develop a spiritual care 

which includes the humanization and integrity of assistance.  Limitations: To embed the 

spiritual care into his daily practice it is important that the nurse should become 

accustomed to care the human being in its entirety and, therefore, an academic preparation 

that strengthen the importance of this dimension to ensure an integral care.  

 

Descriptors:  Spirituality; palliative care; neoplasiae; nursing; caregivers. 
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1.INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aproximação ao tema 

 

A temática a ser estudada trata da experiência vivenciada e das necessidades 

espirituais dos familiares cuidadores principais de pacientes que estavam em atenção 

paliativa no campo da oncologia. 

Este estudo faz parte de minha trajetória profissional que se iniciou no período da 

Residência de Enfermagem em Oncologia no Instituto Nacional de Câncer José Alencar 

Gomes da Silva (INCA) e percorre até meus dias atuais como enfermeira com vínculo 

permanente nesta instituição. 

Durante a atuação em todos os setores do INCA na residência, desenvolvendo 

atividades de Ensino, pesquisa e Assistência conforme o currículo que o programa oferecia, 

fui capturada para atuar no setor de Cuidados Paliativos, pela sua filosofia, onde o 

tratamento do Câncer se estende para além do paciente, ou seja, ao familiar que o 

acompanhava.  

Surgiu, então, a oportunidade de trabalhar em alguns setores desta instituição como 

enfermeira assistencial. Neste momento, aproveitei a oportunidade de retornar aos 

Cuidados Paliativos, pois, além de ser uma realização profissional seria uma realização 

pessoal por poder atuar não só com os pacientes, mas também com os familiares, tentando 

atingir um atendimento que considero indispensável para quem convive com o câncer 

dentro do seio familiar.  

Desde então, atuo no setor de internação como enfermeira paliativista.  Esse setor 

atende pacientes com sintomas agudizados, por algum problema social de difícil solução, 

sobrecarga familiar e ainda, quando o paciente está sob cuidados de fim de vida e a família 

está despreparada para o óbito em domicílio.  

Neste setor, os pacientes podem ser acompanhados durante todo seu período de 

internação por uma pessoa, geralmente familiar, que se caracteriza como o cuidador 

principal. É essa pessoa que atende a maior parte das demandas apresentadas pelo paciente 

em todo o momento da doença.  

Porém, ao longo dos seis anos atuando neste setor, percebia que o foco do 

atendimento dos profissionais ficava muito restrito ao paciente e ao familiar, o qual 
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também é considerado uma unidade de cuidado, e que, por sua vez, permanecia sem a 

atenção devida.     

Na maior parte das visitas que realizava em quartos onde estavam os pacientes e os 

familiares cuidadores, o que mais chamava a minha atenção era a angústia emocional e 

espiritual que estes enfrentavam e a utilização da espiritualidade para tentar lidar com este 

momento crítico. 

 Ao presenciar tais acontecimentos na prática, inquietava-me diante da necessidade 

de buscar esclarecimentos para aqueles questionamentos, uma vez que os anseios são 

caracterizados por situações que transcendem a dimensão humana de explicações. Dessa 

forma, senti a necessidade de obter maior conhecimento no que vai além dessa dimensão, 

buscando sobrepor meu conhecimento técnico e científico para atender essa necessidade 

espiritual pouco contemplada dentro dos hospitais.  

 

1.2 Contextualização do estudo 

 

O câncer é o nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças que têm em comum 

o crescimento desordenado malignamente de células que invadem os tecidos e órgãos, 

podendo migrar para outras regiões do corpo. Dividindo-se rapidamente, estas células 

tendem a ser muito agressivas e incontroláveis, determinando acúmulo de neoplasias 

malignas.
1
 

Mesmo com todos os progressos científicos e tecnológicos, ainda no século XXI, o 

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

totalmente eficientes, ocupando um lugar destaque no contexto das doenças crônica e 

degenerativas. É um problema de saúde pública em países desenvolvidos e em 

desenvolvimento onde sua incidência no planeta cresceu 20% na última década. No Brasil, 

estima-se para 2016, 596 mil novos casos de câncer, com 60% desses casos sendo 

diagnosticados já em estado avançado.
2
 

Apesar de inúmeros serem os recursos terapêuticos utilizados para o enfrentamento 

do câncer, sendo esta uma doença complexa e agressiva, e também muitas vezes 

diagnosticada em estágio avançado, acaba avançando para um prognóstico ruim, fora de 

possibilidades de cura. 

Assim, o modelo de atenção à saúde passa a ser voltado para a promoção da 
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qualidade de vida de pacientes e seus familiares diante de uma doença que ameace a vida, 

por meio da prevenção e alívio do sofrimento, da identificação precoce, controle da dor e 

outros problemas de natureza física, psicossocial e espiritual. Este modelo de cuidado 

passa a ser chamado de cuidados paliativos.
3
 

Destarte, na contramão da tentativa de cura a todo custo, os cuidados paliativos 

surgem com a proposta de proporcionar cuidados ativos e totais ao paciente e sua família 

com intenção de oferecer dignidade e humanidade no tratamento, atendendo as suas 

necessidades, incluindo a abordagem da espiritualidade.  

     A família, neste momento de vulnerabilidade do paciente, é a peça fundamental no 

modo como o indivíduo irá lidar com sua doença. Porém, ao receber o diagnóstico de 

câncer de um ente querido, toda a estrutura familiar sofre alterações, principalmente o 

membro que se dedicará aos cuidados do paciente.
4
 

Nesse contexto, nomeia-se um cuidador principal. Geralmente é um familiar e que 

assume o papel realizando todos os cuidados relacionados ao paciente no que se refere à 

alimentação, higiene, curativos, apoio emocional, espiritual conforto, administração das 

medicações, dentre outros cuidados básicos.
5
 

Neste prisma, como é sobre o cuidador que recai o maior número de exigências 

práticas e emocionais da doença, a espiritualidade se apresenta como um instrumento de 

grande relevância na forma como irão enfrentar este momento, o qual pode vir 

acompanhado da raiva, angústia, medo, inconformismo, desinteresse pela vida, falta de 

amor, autoperdão, aceitação, dentre outros.
5
 Com efeito, a doença enquanto circunstancia 

da vida humana, traz consigo muitas preocupações e dúvidas existenciais. No caso 

particular, a doença oncológica, desperta ainda sofrimento espiritual e de desesperança que 

infelizmente marcam o caminho para a morte.
6
   

O sofrimento espiritual é definido como capacidade prejudicada de experienciar e 

integrar significado objetivo à vida por meio de uma conexão consigo mesmo, com os 

outros, natureza e/ou um ser maior e
 
o ser humano está propenso a vivenciá-la em alguma 

fase de sua vida, especialmente em situações de enfermidade e perda.
7
 

Logo, o sofrimento espiritual pode ser embasado nas características definidoras 

presentes no diagnóstico de enfermagem como presença do distúrbio ou preocupação em 

relação ao sistema de crenças e/ou a Deus; expressão de raiva de Deus; expressão de falta 

de significado e propósito na vida; incapacidade de experienciar a transcendência; 
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expressão de alienação ou sofrimento; indagação a respeito do próprio sofrimento e falta 

de serenidade.
7 

Na prática clínica podem aparecer outras características definidoras como 

alteração do comportamento, raiva, choro, culpa, necessidade de assistência espiritual, 

dentre outros.  

A espiritualidade é considerada como a busca pessoal de respostas para questões 

fundamentais sobre a vida, seu significado e propósito que pode ser encontrado na relação 

consigo mesmo, com os outros, com a natureza e com  o sagrado ou transcendente,  

podendo ou não ser experimentada no contexto de uma religião especifica.
8
 É uma 

experiência universal que engloba o domínio existencial sendo intrínseca ao ser humano e 

manifesta-se também associada a doença, perda ou quando alguém é confrontado com o 

sofrimento e a morte.
9 

Sendo assim, a dimensão espiritual, é considerada como uma das fontes primordiais, 

embora não seja única, de promoção do bem-estar, da inspiração do novo, de esperança 

alvissareira, de geração de um sentido pleno e da capacidade de autotranscedência do ser 

humano para superação.
8 

Na perspectiva dos cuidados paliativos auxilia os familiares a resistirem às pressões e 

os desconfortos físicos, psicológicos e sociais de tal modo a promover o bem-estar durante 

todo o processo da doença, auxiliando a enfrentarem com mais tranquilidade a brevidade 

da vida.
7
  

 Sendo assim, a atenção voltada para a dimensão espiritual torna-se cada vez mais 

necessária à prática assistencial à saúde. A ciência tem reconhecido de modo crescente o 

papel fundamental da espiritualidade na dimensão do ser humano pelo fato deste buscar 

significado e razão em tudo, especialmente situações complexas que ocorre a sua volta, 

buscando ser completo e preenchido nas diversas áreas de sua vida.
9
 

Portanto, para que se obtenha um cuidado integral ao familiar cuidador principal de 

pacientes em cuidados paliativos é necessário que toda a equipe esteja empenhada em 

conhecer e compreender as experiências e necessidades vivenciadas, no âmbito espiritual, 

visto que são indissociáveis ao ser humano, integrando seus aspectos cognitivos, 

comportamentais e de experienciais de maneiras e intensidades diferentes.
10

 

Nesta perspectiva, destaca-se a figura do enfermeiro, pelas características peculiares 

do seu trabalho cuja a essência e especificidade é o cuidado ao ser humano na sua 

totalidade. Logo, isso significa dizer que o enfermeiro tem como papel fundamental de 
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promover uma assistência que abranja as dimensões biológicas, psicológicas, sociais e 

inclusive espirituais do ser humano que necessita de atenção, corroborando assim com o 

preceito da Organização Mundial da Saúde, que contempla esta perspectiva.
11,12

  

 

1.3 Situação problema 

 

Considerando que os cuidadores familiares associam os cuidados paliativos a um 

desfecho final da vida do seu ente querido, identifico que preocupações existenciais são 

frequentes e que frente a ameaça da perda, elaboram profundos questionamentos sobre 

quem são, o que dá sentido às suas vidas e o porquê do sofrimento. Esta falta de 

significado e propósito pode levar a um intenso sofrimento espiritual que se manifesta com 

desesperança, tristeza e depressão, falta de vontade de viver, dentre outros.   

Neste contexto, percebo que muitas vezes recorrem a estratégias de enfrentamento, 

buscando resgatar naturalmente sua dimensão espiritual na tentativa de aceitar e suportar 

essa situação vivenciada de uma forma que tragam novos valores e atitudes perante a vida 

e a morte. Neste contexto, destaca-se a importância da espiritualidade.   

A dimensão espiritual tem sido reconhecida como uma importante fonte de recurso 

interno, que ajuda os indivíduos a enfrentarem as adversidades, os eventos traumatizantes e 

estressantes, particularmente relacionados ao processo saúde-doença produzindo 

comportamentos e sentimentos de fé, confiança, conforto, paz interior, tranquilidade e 

amor.
6,8

 

Portanto, a vivência como enfermeira no ambiente hospitalar, diversas reflexões 

sobre a falta de atenção que é fornecida ao familiar surgem visto que ele é considerado 

uma unidade de cuidado na modalidade de atenção paliativa oncológica. Desta forma, 

identifica-se uma carência de cuidados direcionados a estes, principalmente no âmbito 

espiritual em razão de contribuir com a minimização dos seus medos, sofrimento, anseios, 

mitos, ansiedade, falta de esperança e outros distúrbios desenvolvidos no processo de 

adoecimento do familiar com iminência da morte.    

Julga-se fundamental, que o enfermeiro conheça esses aspectos da dimensão 

espiritual de cada familiar cuidador, identificando e respeitando a singularidade de cada 

ser, para que possa ser fornecido um atendimento que atenda suas necessidades. Portanto, o 

enfermeiro deve fazer maior uso da sua sensibilidade em detrimento de sua razão e 
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habilidades técnicas de modo que identifique mais facilmente e possa atender às 

necessidades deste familiar e promover o cuidado espiritual.
13

  

Estar atento a estas necessidades significa dar ao indivíduo uma oportunidade de 

continuar a encontrar sentido para a vida, de encontrar esperança no meio do sofrimento e 

de continuar a ter um propósito em sua vida. 

Destarte, o levantamento das experiências e necessidades vivenciadas pelo familiar 

cuidador principal proporcionará contribuições importantes para melhor compreensão e 

implementação do cuidado espiritual.  O intuito é que os mesmos possam ser ajudados na 

resolução de tais questões por meio de estratégias intervencionistas traçadas pelo 

enfermeiro.  Nesta ótica, percebe-se que a dimensão espiritual é inerente ao indivíduo, 

sendo importante para os enfermeiros avaliá-la e nela intervir quando necessário 

contemplando assim, um atendimento holístico com caráter humano e de qualidade. 

É de suma importância salientar para que todas essas demandas e contribuições 

sejam atendidas aos familiares cuidadores principais, torne-se necessário como pano de 

fundo uma Política Pública específica que solidifique os cuidados paliativos. Apesar dos 

cuidados paliativos serem reconhecidos e terem seus conceitos bem estruturados pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS)
4
, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e o 

Ministério da Saúde ainda versão sobre a criação da Política Nacional de Cuidados 

Paliativos e normas de funcionamento. 

 

1.4 Questões norteadoras e objeto de estudo 

 

Após esta etapa pôde-se identificar as questões que originaram este estudo:  

Quais as experiências e necessidades espirituais vivenciadas pelo familiar cuidador 

principal de paciente oncológico que se encontra em cuidados paliativos?  

Como possibilitar o cuidado espiritual para o enfrentamento e superação do 

sofrimento do cuidador familiar de paciente oncológico em atenção paliativa? 

Objeto do estudo: Experiências e necessidades espirituais vivenciadas pelo familiar 

cuidador de paciente oncológico em atenção paliativa para implementação de um grupo de 

apoio. 
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1.5 Objetivos do Estudo 

 

1.5.1Objetivo Geral 

 

Compreender as experiências e as necessidades espirituais do familiar cuidador 

principal de paciente em atenção paliativa oncológica, para a implementação de grupo de 

apoio. 

 

1.5.2 Objetivos específicos 

 

-Conhecer as experiências vivenciadas pelo familiar cuidador principal do paciente 

em atenção paliativa oncológica 

-Descrever as necessidades espirituais do familiar cuidador principal do paciente 

em atenção paliativa oncológica. 

-Promover um grupo de apoio para atender o familiar cuidador como intervenção 

facilitadora na minimização do sofrimento espiritual. 

 

1.6 Justificativa e relevância do estudo 

 

O estudo em questão tem sua significância pela especificidade da proposta dos 

cuidados paliativos que incluem os familiares como uma unidade de cuidados e, portanto, 

suas necessidades de cuidados devem ser atendidas de acordo com suas demandas pelos 

profissionais de saúde, especialmente o enfermeiro pela sua característica peculiar que é o 

cuidado. 

Justifica-se por atender a Agenda Nacional de Prioridades de pesquisa em saúde 

abordando o campo da saúde do adulto e idoso na perspectiva dos cuidados de 

enfermagem, contribuindo para a proposta dos cuidados paliativos que é fornecer atenção 

tanto ao paciente quanto aos familiares na sua integralidade.
14

 

A espiritualidade é uma temática quem vem sendo amplamente discutida na última 

década no campo cientifico, sendo reconhecida cada vez mais a necessidade da sua 
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abordagem na prática assistencial a saúde. Muitos estudos buscam compreender sobre suas 

inúmeras contribuições na vida das pessoas em momentos de enfrentamento de doenças, 

bem como a sua influência na saúde física, mental e social visto que é uma das dimensões 

essenciais da vida.
15

 

Em cuidados paliativos, a abordagem da dimensão espiritual torna-se relevante pois, 

para suportar questões existenciais frente a presença do câncer, os familiares cuidadores 

buscam através da espiritualidade um consolo, força e sentido para as suas vidas, através 

da fé e crenças religiosas e espirituais sendo influenciados na forma como vão lidar com 

este contexto.
16,17

  

Estudos apontam que a espiritualidade tem o potencial de desativar o sistema nervo-

so simpático, reduzindo as citocinas inflamatórias e, consequentemente, reduzindo os sin-

tomas de stress e depressão, além da ansiedade e desesperança por uma experiência desa-

gradável vivenciada.
18

 

Portanto a dimensão espiritual é fonte de bem-estar, conforto, esperança, saúde e as 

instituições de saúde precisam organizar um atendimento que atenda a necessidade humana 

principalmente em relação ao cuidado paliativo onde o sofrimento é inevitável.
6,8

  

A enfermagem, por ser uma profissão que está em contato direto com o paciente, é 

responsável por um olhar holístico que contemple, no processo de cuidar, todas as 

dimensões do ser humano.
11

 

Desta forma ressalta-se que os enfermeiros precisam conhecer as necessidades 

espirituais dos cuidadores, para que possam refletir e esclarecer as preocupações que 

perturbam o equilíbrio espiritual de cada indivíduo. Sob essa ótica, a compreensão da 

experiência vivida e suas necessidades torna-se fundamental para que o enfermeiro 

intervenha quando necessário no campo espiritual para que possa ofertar uma assistência 

de enfermagem de qualidade.  

Como relevância para a prática do enfermeiro, o estudo poderá contribuir na 

melhoria da atribuição profissional preenchendo lacuna no conhecimento quanto a 

assistência ao cuidador de paciente sob cuidados paliativos com enfoque na dimensão 

espiritual para que melhor direcione suas ações de cuidado a fim de desenvolver um 

trabalho de qualidade, humano, holístico e integral na ótica da oncologia. Ressalta-se que 

compreender a importância da inclusão do familiar no processo saúde-doença é um dos 

grandes desafios da enfermagem em atenção oncológica. 
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A partir da compreensão do vivido que os cuidadores atribuem a esse momento que 

estão passando e diante das necessidades que apresentam, poder-se-á ter subsídios reais 

para o desenvolvimento das atividades assistenciais intervencionistas que contemple suas 

expectativas, possibilitando qualidade de vida, suporte e apoio mais adequado diante desde 

momento vivido e compartilhado com seu ente querido. 

Ao pensar no desenvolvimento de estratégias intervencionistas pelo enfermeiro como 

prática social, percebe-se a contribuição no ajustamento psicoemocional e espiritual dos 

familiares cuidadores principais, os quais precisam de cuidados específicos para superar e 

enfrentar o momento difícil da brevidade da vida do seu ente querido. 

Assim, como relevância social, o estudo poderá preservar um elemento importante 

nos cuidados de saúde que é a humanização através da promoção do bem-estar espiritual 

do familiar preservando a dignidade e integridade de quem é considerado uma unidade de 

cuidado na assistência paliativa. Trata-se da promoção do respeito à pessoa em sua 

integralidade de ser, bem como para seus valores de vida e preservação de sua identidade, 

para mantê-los conectados com tudo o que faz sentido e tem valor em suas vidas, mesmo 

diante do sofrimento pela progressão da doença, até o momento final do seu ente querido. 

Desta forma, a qualidade da presteza dos cuidados espirituais faz com que esta 

população específica no INCA e em outras unidades de Cuidados paliativos usufrua de 

uma assistência que permita o encontro no sentido pleno frente ao sofrimento de forma que 

superem esse momento da melhor forma possível. 

Como relevância acadêmica, este estudo contribuirá para ampliar o debate sobre a 

temática cuidados paliativos e espiritualidade no campo da formação e qualificação da 

enfermagem; desenvolver habilidades críticas e reflexivas do assunto em questão para o 

profissional de enfermagem; constituir-se em fonte de consulta para os alunos de 

graduação e pós-graduação de enfermagem e contribuir para a linha de pesquisa “O 

contexto do cuidar em saúde” do Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional em 

Enfermagem Assistencial da Universidade Federal Fluminense e outros programas Stricto 

Sensu lato-Sensu.  

Sendo assim, o estudo contribuirá com a reflexão sobre a necessidade de ações que 

busquem assegurar direitos de cidadania, corroborando com a Política Nacional de 

Humanização que considera a saúde como direito de todos e dever do Estado, visando o 

compromisso com as dimensões de prevenir, cuidar, proteger, tratar, recuperar, promover, 
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enfim, de produzir saúde.  

Além disso, este trabalho poderá servir como subsídio à implementação de uma 

política pública voltada para o familiar de forma a assegurar os direitos constitucionais 

caso eles não venham a ser cumpridos, além de serem reconhecidos por parte da sociedade 

e/ou pelos poderes públicos enquanto novos direitos das pessoas e comunidades desse 

grupo específico.                        
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CAPÍTULO 2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Estado da arte     

 

Para o mapeamento do conhecimento produzido acerca da temática, foi realizada 

uma revisão de literatura prévia em bases de dados da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e 

Plataforma da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 

Destaca-se a existência de lacuna na produção cientifica sobre a temática 

investigada, fato este observado por ocasião do levantamento de estudos realizados 

previamente sobre o assunto, quando utilizado como fonte de consulta as seguintes bases 

de dados: Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde(LILACS), 

Medical Literature Analysis and Retrievel System Online(MEDLINE), SCOPUS e 

Cumulative index to Nursing and Allied Health Literature( CINHAL), relacionada  às áreas 

especializadas. 

Como termo de busca utilizou-se os seguintes descritores: “espiritualidade”, 

“neoplasias”, “cuidadores’’, “enfermagem”. Foram incluídos artigos nacionais e 

internacionais. Devido à escassez de assunto que abordasse a temática, o recorte temporal 

correspondeu aos últimos dez anos. Além disso, foi selecionado um artigo do ano de 2003 

em razão de sua relevância para o estudo.   O período de busca deu-se entre março e abril 

de 2016.  Foram excluídos artigos que não abordavam a temática do estudo, que não 

estivesse na íntegra em meio eletrônico ou que aparecesse repetidamente.  

No total foram encontrados 27 documentos disponíveis em meio eletrônico na 

Biblioteca Virtual de Saúde distribuídos nas seguintes bases de dados: MEDLINE (26 

assuntos) e LILACS ( 1 assunto) ; e através do portal Capes na Base de dados SCOPUS ( 7 

assuntos) ; CINHAL( 1 assunto). 

Após o refinamento das publicações e exclusão de redundâncias, a amostra final foi 

constituída por 10 artigos, os quais foram lidos na íntegra e analisados à luz da proposta 

deste estudo. O quadro 1 apresenta os artigos selecionados e a figura 1 o fluxograma de 

identificação e seleção de artigos. 
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Quadro 1. Distribuição dos artigos selecionados de acordo com autor, ano, título do artigo 

método/ amostra, periódico e principais achados. 

Autor Ano Título Método/  

Amostra 

Periódico Principais Achados 

Douglas SL; Daly 

BJ 

2013 The impact of 

patients quality of 

life and spiritually 

upon caregiver 

depressão of those 

with advanced 

cancer 

Quantitativo, 

prospectivo, 

longitudinal. 

 

Participantes: 

226 pacientes e 

seus cuidadores 

primários em 

atendimento 

ambulatorial. 

Palliat Support 

Care 

A espiritualidade tem uma 

forte influência no bem-estar 

do cuidador diminuindo 

índices de depressão. 

Newberry AG  

et al 

 

2013 Exploring 

spirituality in 

family caregivers 

of patients with 

primary malignant 

brain tumors 

across the disease 

trajectory 

Quantitativo, 

descritivo 

longitudinal 

 

Participantes: 

50 cuidadores 

familiares de 

pacientes com 

câncer no SNC 

Oncol Nurs 

Forum 

Quanto maior for a 

espiritualidade menor será a 

sobrecarga, stress, depressão e 

ansiedade no cuidador. 

Buck HG; 

McMillan SC 

2012 A psychometric 

analysis of the 

spiritual needs 

inventory in 

informal 

caregivers of 

patients with 

cancer in hospice 

home care. 

Qquantitativo, 

Sub- análise de 

um ensaio 

clinico 

longitudinal 

 

Participantes: 

410 cuidadores 

primários de 

pacientes sob 

cuidados de 

câncer em 

domicílio 

Oncology 

Nursing  

Society  

As necessidades espirituais 

mais mencionadas na escala 

psicométrica foram ter uma 

religião, ver os outros 

sorrirem e estar com a família 

e amigos. 

Oliveira WT;Sales  

CA;Fernandes 

CAM; Haddad 

MCL 

2015 Avaliação do bem- 

estar de   

cuidadores 

familiares de 

adultos com 

neoplasia maligna 

no âmbito 

domiciliar 

 

Qualitativo, 

descritivo e 

transversal.  

 

Participantes: 

96 cuidadores 

principais de 

pacientes  

Rev. Eletr Enf A presença da espiritualidade 

e rede de apoio corroboraram 

para o bem-estar do cuidador. 

Sterba KR; Burris 

JL; Heiney SP; 

Ruppel MB; Ford 

ME; Zapka J 

2014 We both just 

trusted and leaned 

on the Lord": a 

qualitative study 

of religiousness 

and spirituality 

among African 

American breast 

cancer survivors 

and their 

caregivers 

Pesquisa 

qualitativa, 

descritiva. 

 

Participantes: 

22 cuidadores 

primários de 

pacientes que 

tiveram câncer 

de mama  

Quality of Life 

Research 

A religiosidade / 

espiritualidade se mostra 

positiva como orientação 

global, auxílio na gestão da 

doença e facilitador do 

processo de recuperação ao 

cuidador familiar 
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Lamino DA; 

Turrini RNT; 

Kolcaba K 

2014 Câncer Patients 

Caregivers 

Confort 

Qualitativo, 

Cross seccional 

 

Participantes: 

88 cuidadores 

primários em 

atendimento 

ambulatorial  

Rev Esc 

Enferm USP  

Os aspectos mais positivos de 

conforto ao cuidador familiar 

é sentir-se amado, conforto 

ambiental e físico do paciente 

e o nível de espiritualidade do 

cuidador. 

Taylor EJ. 2006 Prevalence and 

associated factors 

of spiritual needs 

among patients 

with cancer and 

family caregivers 

Quantitativo, 

descritivo, 

cross seccional 

 

Participantes: 

156 Pacientes e 

68 familiares 

cuidadores de 

pacientes 

internados ou 

não  

 

Oncology 

Nursing 

Forum 

Necessidades do cuidador: dar 

e receber amor, rever crenças, 

ter religião, se preparar pra a 

morte, buscar significado, ter 

esperança e se relacionar com 

o ser superior. 

Taylor EJ 2003 Spiritual needs of 

patients with 

cancer and family 

caregivers 

Qualitativo, 

descritivo, 

cross seccional   

 

Participantes: 

28 pacientes 

com câncer e 

seus familiares 

cuidadores  

Câncer 

nursing 

 

As necessidades espirituais 

mais prevalentes foram de 

amar o próximo, ser mais 

positivo e se relacionar com 

Deus e menos prevalentes 

foram fazer perguntas do 

“porquê”, se preparar para a 

morte e de reavaliar crenças. 

Taylor EJ 2007 Client perspectives 

about nurse 

requisites for 

spiritual 

caregiving 

Estudo piloto 

quantitativo, 

descritivo cross 

seccional 

 

Participantes: 

156 Pacientes e 

68 familiares 

cuidadores de 

pacientes 

internados ou 

não do centro 

médico 

universitário 

dos Estados 

Unidos 

Applied 

Nursing 

Research 

 

Cuidadores relatam que 

desejam o cuidado espiritual 

do enfermeiro menos íntimo e 

mais tradicional 

Taylor EJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005  

Spiritual care 

nursing: what 

cancer patients and 

family caregivers 

want 

Descritivo, 

quantitativo, 

cross seccional 

 

Participantes: 

156 Pacientes e 

68 familiares 

cuidadores de 

pacientes 

internados 

 

Journal of 

Advanced 

Nursing 

Os cuidadores esperam como 

apoio espiritual do 

enfermeiro, bondade, respeito, 

empatia, escuta ativa e etc. 

Fonte: Autora 
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Figura 1. Fluxograma de identificação e seleção de artigos para revisão integrativa sobre 

as implicações da espiritualidade para cuidadores de pacientes no contexto do câncer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fonte: Autora 

 

De acordo com os artigos lidos e selecionados alguns assuntos foram mais abordados 

como a força da espiritualidade no enfrentamento da doença, necessidades espirituais que 

emergem frente às questões do sentido da vida e à espiritualidade no suporte de 

enfermagem aos cuidadores. 

Estudos identificados:   

LILACS 1/ MEDLINE 28; portal BVS (n=29)  

     

 

 

Estudos identificados  

SCOPUS 7/CINHAL1; portal capes 

(n=8)         

Total de artigos encontrados: 

n=37 

 

 

Artigos encontrados para análise detalhada  

           n=  22 

Artigos incluídos na 

síntese n= 10 

Artigo excluído por idioma, fora 

do recorte temporal, duplicado, 

sem resumo, sem estar na 

integra e revisão de literatura                  

             n= 14 

 

Artigos excluídos após leitura de 

títulos e resumos n=12 
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Através da leitura dos artigos, percebeu-se que os temas abordavam a espiritualidade 

como uma expressão da identidade e propósito da vida mediante experiências e aspirações 

e que ela se manifesta de acordo com as necessidades espirituais de cada um e em 

diferentes/ níveis refletindo e se expressando na forma como uma pessoa se refere a si 

mesma, aos outros, à natureza ou ao transcendente.
19

    

 As necessidades espirituais são variáveis e motivam a procura de significado ou 

propósito na vida ajudando as pessoas a transcenderem as dificuldades e o sofrimento. E a 

necessidade de ultrapassar e compreender o significado da doença e sentido da vida pode 

ser apresentado em diversas formas. 
20-23

 

Do ponto de vista dos cuidadores destacou-se a necessidade de amar e ser amado, 

necessidade de rever crenças, necessidade de encontrar significado e propósito para a vida, 

necessidade de religião, necessidade de se preparar para a morte, necessidade de gratidão, 

positividade e esperança e necessidade de se relacionar com o outro. 
22-23

 

Em relação à espiritualidade no enfrentamento da doença, os artigos mostraram que 

ser cuidador de alguém doente pode gerar uma sensação de satisfação pessoal, 

solidariedade e amor, mas também, algumas vezes pode desencadear sintomas de 

ansiedade, depressão, stress, alteração da resposta imune e problemas em saúde em geral 

pela sobrecarga que esse papel exige, e que a espiritualidade desempenha um importante 

papel para o enfrentamento da doença. 
20,24

 

Portanto, a espiritualidade funciona como um tampão para sustentar o bem-estar do 

cuidador protegendo desses efeitos adversos e como recurso de enfrentamento utilizam a 

força da fé, crenças religiosas e pensamento positivo para lidar com a doença. Suas crenças 

inevitavelmente trazem sentimentos de conforto e influenciam a sua tomada de decisão 

para o enfrentamento da doença. 
20,25-26

 

O recurso mais utilizado pelos cuidadores para lidar com a doença foi identificado 

como a oração que funciona como um sistema de apoio, fortalecendo o pedido de ajuda e 

confiança de que tudo ficará bem.
15-16

 Sentimentos de esperança e aceitação frente as 

dificuldades são também fontes de apoio que quando permanecem saudáveis são utilizados 

como estratégia de enfrentamento. 

Ainda dentro dos estudos, os artigos abordaram que os cuidadores apresentam grande 

variação de expectativas em relação ao cuidado espiritual do enfermeiro. Todos relataram 

que apreciam a preocupação do enfermeiro pela sua saúde espiritual, porém explicitam o 
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desejo de um cuidado espiritual menos íntimo e mais tradicional. 
16,22-23,25,27

 

Os cuidados espirituais mais desejados foram àqueles em que o enfermeiro 

proporciona tempo de silêncio e espaço, compartilha humor, em que estejam dispostos a 

escuta profunda, que o enfermeiro realize oração privada, que estejam dispostos a 

esclarecer suas dúvidas, tenham empatia, sejam autênticos e promovam respeito.
16,22,28-29

  

Outro assunto discutido foram as características dos enfermeiros esperadas pelos 

cuidadores, antes mesmo de receber o cuidado espiritual. Nesta perspectiva, ressaltam que 

o enfermeiro deve mostrar bondade, respeito, ter treinamento prévio de como prover 

cuidado espiritual, ter tido a mesma experiência e se possível que tenha a mesma 

crença.
23,30

 Ressaltam também a importância da sensibilidade do enfermeiro em identificar 

a necessidade do cuidado espiritual por parte dos cuidadores pois, muitas vezes, ele é 

desejado, porém não expressado.
16,22,25,29

 

Os dados deixam claro que é necessária a compreensão da dimensão espiritual de 

cada cuidador através de uma avaliação prévia para que sejam identificadas suas 

necessidades espirituais e assim seja planejado um cuidado de enfermagem de qualidade e 

de forma integral e humanizada.  

 

2.2 Legislações, Programas e Políticas Públicas em prol da Humanização do Cuidado 

 

De acordo com a OMS, saúde é um estado dinâmico de completo bem-estar físico, 

mental, social e espiritual, e não meramente a ausência de doença ou enfermidade.
12

 

Como os cuidados paliativos visam promover assistência integral aos pacientes e 

familiares diante de uma doença grave que ameace a continuidade da vida, o conceito de 

saúde pela OMS corresponde adequadamente a este modelo de cuidado, significando 

identificar e dar-lhes acesso a todo o tratamento da dor e suporte a problemas de ordem 

física, psicológica e espiritual relacionados ao desenvolvimento da doença. 

 Porém, inexiste uma política pública específica para o tema, apesar de que desde 

2010 vem sendo discutido a criação da Rede Nacional de Expansão de cuidados paliativos. 

Baseado no objeto do estudo e considerando que o familiar constitui uma unidade de 

cuidado nos cuidados paliativos, o mesmo se insere em algumas políticas públicas o qual 

deve ter direito ao acesso a saúde com caráter humanizado, acolhedor e livre de qualquer 

discriminação. 
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O Sistema Único de Saúde criado, pela Lei no 8080, de 19 de setembro de 1990 

declara que todo o Ser Humano tem direito a prestação dos serviços de saúde básica e de 

especialidades, sendo esse fornecido pelo Estado. E que é dever do Estado garantir a saúde 

através da formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de 

riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem 

acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e 

recuperação.
30

  

 O Ministério da Saúde, a partir de 1998, publica Portarias Ministeriais e 

Interministeriais, que orientam ações a serem implantadas/implementadas pelos serviços 

públicos de saúde, pautadas na humanização.  

Em 2001, o ministério da saúde publicou a portaria nº. 881 de 19.06.2001 instituindo, 

no âmbito do Sistema Único de Saúde, o Programa Nacional de Humanização da 

Assistência Hospitalar – PNHAH. 

 O PNHAH propõe um conjunto de ações integradas que visam mudar o padrão de 

assistência ao usuário nos hospitais públicos do Brasil, melhorando a qualidade e a eficácia 

dos serviços prestados com o objetivo de aprimorar as relações entre profissional de saúde 

e usuário, dos profissionais entre si e do hospital com a comunidade, valorizando a 

dimensão humana e subjetiva e fortalecendo as iniciativas de humanização.
31

 

O ano de 2003 é considerado um marco na história da humanização no/do MS, 

quando é lançada a Política Nacional de Humanização da Atenção e da Gestão do SUS, 

buscando colocar em prática os princípios do SUS (universalidade, equidade, 

integralidade, regionalização e hierarquização) e no cotidiano dos serviços de saúde, 

produzindo mudanças no modo de gerir e cuidar.
32 

  

Portanto, a Política Nacional de Humanização deve fazer-se presente em todas as 

políticas e programas do SUS através dos princípios da transversalidade com trocas de 

saberes onde todos acabam produzindo saúde de forma mais corresponsável, 

indissociabilidade entre atenção e gestão onde as decisões da gestão interferem 

diretamente na atenção à saúde, protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos 

sujeitos e coletivos.
32

 

 A Política Nacional de Humanização possui alguns conceitos que norteiam o objeto 

do estudo enquanto experiências e necessidades do familiar cuidador principal de pacientes 

oncológicos na perspectiva paliativa. São eles: 
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 - Promoção do acolhimento que visa reconhecer o outro com sua legítima e singular 

necessidade de saúde, que deve ser sustentado pela relação equipe/ serviços e usuários/ 

populações. Tendo como objetivo a construção de relações de confiança, compromisso e 

vínculo entre equipes, trabalhadores e usuários. O acolhimento pode ser feito através de 

escuta qualificada oferecida aos trabalhadores de acordo com as necessidades do usuário 

ampliando a efetividade das práticas de saúde.
32

 

- A ambiência é outro ponto importante, que significa espaços saudáveis, acolhedores 

e confortáveis que respeitem a privacidade, propiciem mudanças no processo de trabalho e 

sejam lugares de encontros entre as pessoas.
32

 

- A clínica ampliada e compartilhada também é uma ferramenta que contribui para 

uma abordagem clínica do adoecimento e do sofrimento, que considere a singularidade do 

sujeito e a complexidade do processo saúde/doença. Pode ser feita através de recursos que 

permitam o enriquecimento dos diagnósticos e o diálogo.
32

    

- A valorização do trabalhador, dando visibilidade à experiência do trabalhador, 

fazendo sua inclusão em tomadas de decisões pela sua capacidade de analisar, definir e 

qualificar os processos de trabalho.
32

 

- Defesa dos direitos dos usuários, que são direitos garantidos por lei e, portanto, 

devem ser cumpridos em todas as fases do cuidado.
32

 

Em 2005, foi criada a Política Nacional de Atenção Oncológica, instituída em 8 de 

dezembro através da portaria GM n 2439/GM que visava a integralidade da atenção em 

Oncologia através da Promoção, Prevenção, Diagnóstico, Tratamento, Reabilitação e 

Cuidados Paliativos, a ser implantada em todas as unidades federadas, respeitadas as 

competências das três esferas de gestão do SUS.
33

 

Mesmo não explicitamente, poderíamos incluir os familiares nesta política como 

usuários da saúde, pois a filosofia que rege os cuidados paliativos é a atenção a saúde tanto 

do paciente quanto do seu familiar.  

Porém, em 16 de maio de 2013, essa portaria foi revogada com a substituição pela 

portaria n
o
 874 que 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) e que tem como objetivo, dentre outras coisas, a melhoria da qualidade de 

vida dos usuários com câncer, por meio de ações de promoção, prevenção, detecção 

precoce, tratamento oportuno e cuidados paliativos.
34
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Além disso, no contexto desta última política instaurada acerca do câncer se 

identifica que todo o texto aborda a atenção ao usuário (apenas ao paciente) mesmo que 

nos cuidados paliativos. Isso demostra a necessidade de reavaliar e inserir o familiar dentro 

de uma Política Pública, visto que ele demanda cuidados principalmente neste modelo de 

atenção.   

Portanto, em relação à gravidade do adoecimento e a alta complexidade dos diversos 

tipos de câncer, assim como o impacto tanto para os familiares, quanto para os 

profissionais envolvidos, coloca-se claramente a necessidade de cooperação de saberes e 

disponibilidades, e também a importância de laços solidários entre a equipe e a rede social 

de usuários, além de uma política específica que atenda todas essas demandas e 

necessidades. 

Diante dessa perspectiva, identifica-se que a busca pela humanização da assistência é 

um tema que vem sendo muito discutido e que ainda tem muito a ser levantado. Humanizar 

significa “tornar humano, dar condição ou forma humana, é tornar mais adaptado aos seres 

humanos, tornar compreensivo, bondoso, sociável”.
35

 Logo, humanizar pode ser 

considerada a prática do ser humano que visa o bem-estar do homem, tanto individual 

como coletivamente. 

Humanizar o cuidado compreende respeitar a individualidade de cada pessoa, 

considerando como seres constituintes de uma identidade única com necessidades únicas e 

com valores, crenças e desejos também particulares. Portanto, voltando-se para uma 

população específica como os cuidadores familiares, reconhecer as suas necessidades e 

considerar que apesar de serem específicas para cada um acabam sendo as mesmas para 

todos contribui para um atendimento resolutivo e acolhedor a que o cuidado humanizado 

se propõe.  

Assim, a elaboração de uma política pública que seja específica para os cuidadores 

familiares de pacientes colaborará para que um cuidado integral e holístico seja colocado 

em prática pelos profissionais de saúde, principalmente pelo enfermeiro que tem como a 

essência do seu trabalho a promoção do cuidado. 

Nesse passo, vale salientar que embora não haja uma política específica, a relação 

entre humanização, cuidado de enfermagem e familiar já existe e cabe a este profissional 

fazer com que esta relação esteja sempre presente na realidade assistencial de saúde, visto 

que o desempenho maior do seu papel é promover uma assistência digna e resolutiva 
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baseada na segurança, confiança e respeito mútuo em prol da integralidade do cuidado. 

Portanto, acredita-se que uma nova política baseada no cuidador familiar contribuiria 

dentre outras coisas para concretizar as práticas dos cuidados da enfermagem junto a esse 

público, além de servir como orientação para a melhoria da qualidade da assistência nos 

serviços de saúde. 

 

2.3 Referencial Teórico Conceitual – Teoria do Cuidado Humano Transpessoal de 

Jean Watson 

 

A Teoria do Cuidado Humano desenvolvida por Jean Watson surgiu entre 1975 e 

1979, período em que lecionava na Universidade do Colorado. A teoria emergiu do 

resultado dos estudos realizados pela autora, no decorrer do Doutorado em Clínica e 

Psicologia Social que deu origem em 1979, ao livro “The Philosophy and Science of 

Caring”. Esta teoria trouxe novos significados e dignidade para o mundo da Enfermagem e 

a abordagem as experiências subjetivas de si e do outro.
36

 

Assim, seu trabalho inicial surgiu de seus próprios valores, crenças, percepções e 

experiências sobre questões retóricas e inefáveis, por exemplo: O que significa ser 

humano?; O que significa cuidar?; O que significa curar?; O que significa desenvolver 

conhecimentos e práticas sobre os fenômenos da vida e experiências humanas subjetivas?; 

O que é um contexto filosófico para explorar a enfermagem e significado atribuído à vida 

na saúde e na doença?
36

 

Seus pontos de vista foram sustentados pelo compromisso com o seu papel de ser 

profissional de enfermagem e da missão da enfermagem, visando aliança ética com a 

sociedade de sustentar o cuidado humano, de honrar a experiência vivida de si e dos 

outros, de tentar preservar a humanidade mesmo quando ameaçados, de promover 

atendimento e ajudar a sustentar a dignidade humana e a unidade de ser para manter o 

outro na sua totalidade, mesmo quando não pode sentir toda a si mesmo.
36

 

 Sendo assim, estas são todas as atividades que transcendem a doença e o 

diagnóstico, resistindo de forma atemporal através do tempo e espaço às mudanças na 

sociedade e ciência.
2
 É, portanto, uma teoria que traz um olhar de cuidado além do corpo 

físico com abertura e atenção aos mistérios espirituais e dimensões existenciais da vida, da 

morte, do sofrimento, cuidado da própria alma e do ser que está sendo cuidado. 
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Em 1985, a referida teoria sofreu alterações pela autora e introduziu o paradigma de 

cuidado humano transpessoal na ciência do cuidado.
36 

O cuidado transpessoal criado por 

Jean Watson desvia o foco da Enfermagem de seu atual modelo tecnicista. Propõe o 

domínio sobre tecnologia e processos do cuidado sobre um eixo com ênfase mais altruísta, 

social e espiritual. Essa teoria propõe o crescimento e modificação do ser humano através 

de um continuo processo de vir-a-se que é influenciado pela autenticidade, e pela 

consciência dos envolvidos no momento do cuidado. A teoria não deixa de valorizar o 

conhecimento técnico cientifico no cuidado, mas complementa e amplia o aspecto social e 

espiritual do cliente e do próprio profissional de enfermagem.
37

 

A Teoria do Cuidado Transpessoal de Watson pode ser classificada como 

interacionista, uma vez que sua prática acontece através das interações paciente/ 

enfermeiro. Esta influência mútua no cuidado é uma experiência que necessita de diálogo 

entre pessoas, no qual cada uma delas sente a disponibilidade, a proximidade e a 

compreensão uma da outra, além de partilharem histórias de vida, trajetórias e angústias.
36

 

Esta teoria rejeita a orientação da doença para o cuidado de saúde e posiciona o 

cuidado antes da cura. O profissional enxerga além da doença externa e do tratamento por 

meios convencionais. O cuidado transpessoal procura fontes mais profundas de cura 

interior a fim de proteger, melhorar e preservar a dignidade, humanidade, integridade e 

harmonia interior de uma pessoa.
37

 

Jean Watson, nesta filosofia visa despertar o cuidado transpessoal em enfermagem 

que busca, por sua vez, despertar em ambos os atores envolvidos no processo de cuidado o 

conhecimento de si mesmo como forma de ampliação das próprias capacidades de 

restruturação, sendo um processo de reconhecimento de crescimento interior constante, que 

reconhece o ser humano espiritual, que gera autoconhecimento, autorrespeito, autocura e 

entendimento para o autocuidado.
39

 

Watson explica que o ser humano transcende a natureza, ou seja, a nossa alma possui 

um corpo que não está limitado por espaço e tempo objetivos. Este corpo transcende o 

pensamento, a imaginação e as emoções de cada um. A alma “refere-se ao espírito, ao eu 

interior ou essência da pessoa, à qual está ligado a um sentido maior de conhecimento 

próprio, um grau de consciência mais elevado, uma força interior e um poder que pode 

expandir capacidades humanas e permitir que uma pessoa transcenda o seu eu habitual”. 

Cada um de nós é um ser espiritual magnífico que frequentemente tem sido reduzido a um 
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ser físico e materialista.
39

Considera-se o cuidado humano transpessoal como o contato dos 

mundos subjetivos do enfermeiro e do ser cuidado, o qual tem o potencial de ir do físico-

material ou do mental-emocional, já que entra em contato e toca o mais alto senso 

espiritual do “self”, da alma, do espírito. O cuidado humano transpessoal ocorre numa 

relação eu-tu, e este contato é um processo que transforma e potencializa o processo de 

healing, que significa recomposição, restauração e reconstituição e não só sentido de 

cura.
36

 

Os focos da Teoria do cuidado transpessoal são: a enfermagem, caracterizada por 

cuidar como um imperativo ético e moral de relação transpessoal, as pessoas tidas como 

um todo, isto é, seres com mentes, emoções e corpo (como sujeito, tempo e espaço), a 

saúde, vista experiência subjetiva de unidade e harmonia de mente, corpo e espírito 

associados; e meio ambiente onde atitudes de cuidar podem ser transmitidas.
37

 

A Teoria abrange sete pressupostos sobre o cuidado, os quais são postulados como 

atributos mais valiosos que a Enfermagem tem para a sociedade humana, embora 

ameaçado pelo contínuo crescimento tecnológico na área médica. São eles:  1) o cuidado 

pode ser efetivado, demonstrado e praticado apenas interpessoalmente; 2) consiste de 

fatores que resultam na satisfação de determinadas necessidades humanas; 3) promove a 

saúde e o crescimento individual e familiar; 4) as respostas do cuidado aceitam a pessoa 

não apenas como ela é agora, mas como ela poderá ser; 5) o ambiente de cuidado é aquele 

que oferece o desenvolvimento potencial, enquanto permite que a pessoa escolha a melhor 

ação para si, em determinado momento; 6) centralizado no cuidado e não na cura, de modo 

que sua prática integra o conhecimento biofísico ao comportamento humano para gerar ou 

promover a saúde e proporcionar atendimento aos que estão doentes; 7) o cuidado é a 

essência da prática de enfermagem e é fundamental à Enfermagem.
39

 

Esses pressupostos filosóficos permeiam o processo de cuidado humano em 

enfermagem, bem como, permitem o enfoque da Enfermagem no conceito de pessoa como 

um ser integral.
37

 

Esta teoria também apresenta dez fatores de cuidados (caritative factors), os quais 

são a base para o cuidado transpessoal em sua visão holística. Abordam o ser humano 

como um todo biológico social e espiritual unido, que não pode ser fragmentado, e leva em 

consideração o profissional de enfermagem como ser humano. Nessa interação ser 

cuidado/profisssional, é que se dá o processo de cuidado, cerne fundamental da 
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enfermagem.
39 

Coma evolução de sua teoria, Watson, introduziu o conceito Clinical caritas 

processes que amplia as definições do caritative factors. Seu objetivo era que fosse 

observada uma dimensão espiritual maior nos novos processos e identificada mais 

claramente a conexão entre o cuidado e o amor.  Desta forma, inclui a sacralidade do ser 

cuidado, a conexão do ser humano para um plano que extrapola o concreto e visual e a 

proposição do healing como reconstituição do ser.
38

  

A palavra caritas, vem da palavra grega que significa, tratar com carinho, amar, 

estimar, dar atenção especial. Esta definição indica que senão há amor e nem atenção, 

nenhuma coisa poderá ser muito boa. A incorporação dessa denominação para representar a 

essência da enfermagem, enquanto ciência do cuidar, tendo por base a caridade, a 

compaixão, a generosidade de espirito, como algo muito próximo e que precisa ser 

mantido e cultivado.
36

       

O Clinical Caritas Processes vem abordar o outro com delicadeza, com 

sensibilidade, dando-lhe atenção especial, exercitando uma atenção cuidadosa. Faz 

evocação ao amor e cuidado conectados com uma dimensão existencial espiritual e com os 

processos da vida humana.
38

 

        Watson não explicita em sua teoria um modelo de aplicabilidade, seguindo as fases do 

processo de enfermagem como outras teóricas o fazem.
38 O Clinical Caritas Processes é 

composto de dez elementos e os números ao lado dos elementos correspondem à ordem 

que a teorista propõe, no entanto não há necessidade de se seguir uma ordem, devido à sua 

integralidade. Assim, os dez Caritative Factors foram substituídos pelo Clinical Caritas 

Processes, que configura os atributos para o acesso à dimensão espiritual. São eles 

demostrados no quadro 2, a seguir:  
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Quadro 2 - Comparativo entre o Caritative Factors (1979) e o Clinical Caritas Processes (2007) 

Fatores de cuidado/ Caritative factors         Fatores caritativos/Clinical caritas  

processes 

1.Formação de um sistema de valores 

humanístico-altruístas 

1- Praticar o amor, bondade a gentileza e a 

equanimidade, no contexto da consciência de 

cuidado. 

2. Estimulação da fé e esperança. 2- Ser e estar autenticamente presente, ou 

seja, fornecer conexão com o cliente, 

fortalecer e sustentar o profundo sistema de 

crenças, modo de vida subjetivo do ser 

cuidado. 

3. Cultivar da sensibilidade para si e para os 

outros. 

 3- Cultivar práticas próprias espirituais e do 

eu transpessoal, ultrapassando o próprio ego. 

Desenvolver uma relação de cuidar humano, 

ajuda autoconfiança 

4. Desenvolver e manter a relação de ajuda-

confiança no cuidado autêntico. 

5. Promoção e aceitação da expressão de 

sentimentos positivos e negativos. 

5. Ser presente e apoiar a expressão de 

sentimentos positivos e negativos como 

conexão profunda com seu próprio espírito e 

o da pessoa cuidada. 

6. Uso sistemático do método científico de 

solução de problemas para tomar decisões. 

6. Usar-se criativamente e todas as maneiras 

de conhecer, como parte do processo de 

cuidar, engajando-se em práticas artísticas de 

cuidado-reconstituição. 

7. Promoção do ensino-aprendizagem 

interpessoal. 

7. Engajar-se em experiência genuína de 

ensino-aprendizagem, que atenda à unidade 

do ser e dos significados, tentando manter-se 

no referencial do outro. 

8. Proporcionar e fornecer um ambiente 

mental, físico, sociocultural e espiritual 

sustentador, protetor e/ou corretivo. 

8. Criar um ambiente de reconstituição 

(healing) em todos os níveis, sutil de energia 

e consciência, no qual a totalidade, a beleza, 

o conforto, a dignidade e a paz sejam 

potencializados. 

9. Assistência as necessidades humanas. 9. Ajudar nas necessidades básicas, com 

consciência intencional de cuidado, 

administrando o que é essencial ao cuidado 

humano, o que potencializará o alinhamento 

de corpo-mente-espírito, a totalidade e a 

unidade do ser, em todos os aspectos do 

cuidado. 

10. Aceitação das forças existenciais e 

fenomenológicas 

10. Dar abertura e atenção aos mistérios 

espirituais e dimensões existenciais da vida-

morte, cuidar da sua própria alma e da do ser 

cuidado. 
Fonte: Autora 

Identifica-se que o amadurecimento da teoria se deu ao longo do tempo revelando a 

“ciência do cuidado” como ponto de partida para a enfermagem enquanto disciplina, 

oferecendo uma base para a profissão e para o cuidar, baseados em paradigmas 

metafísicos, filosóficos e morais, com respeito ao significado humano em sua unidade e 

totalidade de mente-corpo-espirito. 



 
 

40 
 

Portanto, para Watson existe uma dimensão “sagrada” no Cuidado e que buscamos 

uma fonte espiritual quando estamos vulneráveis, suscetíveis, temerosos ou mesmo 

doentes. 

Como o foco do estudo busca promover um cuidado que atenda a dimensão espiritual 

do familiar cuidador principal identifica-se que esta teoria contribui como base para o 

esclarecimento do fenômeno estudado. A aplicação desta teoria tem a finalidade de 

correlacionar a pesquisa com a prática profissional em busca da confiabilidade de ideias e 

experiência do enfermeiro com a aquisição de fonte de conhecimento e implementação do 

cuidado qualificado na rotina do trabalho.  Cuidado este que considera a complexidade da 

natureza humana, incluindo as discussões filosófico-espirituais no plano de cuidados de 

enfermagem, indo além do objetivável, do cientificismo, da preocupação extenuante com a 

técnica. 

É a busca pelas verdades ocultas, com o desenvolvimento de novos conhecimentos 

que fomentem a discussão da dimensão espiritual e sua importância no âmbito do cuidado 

integral de enfermagem significando buscar uma nova maneira de cuidar do outro numa 

sociedade que se recusa a valorizar esse cuidar. 

 

2.4 O sentido da vida e a dimensão espiritual à luz de Viktor Frankl 

 

Ao falar sobre sentido faz-se alusão ao significado, propósito, coerência e finalidade 

da razão de ser e estar no mundo. Assim, o sentido da vida é universal no seu valor e 

individual no seu conteúdo tomado pela consciência da existência de cada ser através da 

intencionalidade com o propósito de firmar sua existência no mundo.   

Da mesma maneira que cada indivíduo é único, o sentido da vida é diferente para 

cada um podendo ser diferente de um dia para o outro, como de uma hora para outra.  

Sendo assim, além de ser único para cada pessoa, ele pode ser específico em um dado 

momento. Nessa perspectiva, ao tentar responder à questão de sentido da vida, o homem é 

remetido para si mesmo, tornando-se alguém que a vida interroga, alguém que a esta tem 

que responder, sendo assim responsável por sua vida. 

Para Victor Emil Frankl quaisquer que sejam as ações que se faz, ou as coisas que se 

aprende, ou o amor que se tem por alguém, ou o sofrimento que supera com coragem e 

resolução, cada um desses eventos traz o sentido da vida.
40  
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Viktor Emil Frankl (1905-1997) foi um psiquiatra austríaco, fundador da 

Logoterapia, conhecida também como a Psicoterapia do Sentido da Vida ou, ainda, a 

Terceira Escola Vienense em Psicoterapia. Durante a segunda guerra mundial, foi levado 

aos campos de concentração nazista por onde permaneceu por quase três anos e após sofrer 

vivências traumáticas e dolorosas e sobreviver a essa devastadora experiência, dedicou 

grande parte da sua vida a difundir o sentido da vida através da logoterapia. 

Sua vivência traumática trouxe a preleção de que o ser humano tem a capacidade de 

suportar os mais intensos sofrimentos, e que atribuir um sentido para a sua vida torna-se 

uma tarefa que cobra realização, uma missão e que jamais poderá ser transferida para outra 

pessoa em toda a sua existência. Dessa forma, todo o seu discurso perpassa na atribuição 

de sentido existencial ao indivíduo, como também, na dimensão espiritual da existência, 

apropriando-se da logoterapia nessa exploração.
41

  

Assim, através da Logoterapia, apropria-se do pressuposto intransigente de que, 

independente de qual seja a situação concreta do indivíduo, sempre haverá uma “resposta 

certa”, sempre será possível, incondicionalmente, viver com sentido, diante das 

“perguntas” da vida
41

. Nessa perspectiva vai a fundo a dizer que “a vida tem um sentido 

potencial sob quaisquer circunstâncias, mesmo as mais miseráveis”.
40  

Destarte, o referencial de Frankl vai ao encontro do que os cuidadores familiares de 

paciente com câncer e sob cuidados paliativos vivencia. Mediante ao evento traumático e 

sofrido de ter a possibilidade da perda iminente, a sua trajetória existencial muda, e de 

acordo com a missão que lhe é dada, ele tem o poder de atribuir um sentido à sua 

existência. 

Sendo assim, o sentido da vida pode ser descoberto de três diferentes formas: 1. 

Criando um trabalho ou praticando um ato; 2. Experimentando algo ou encontrando 

alguém; 3. Pela atividade que tomamos em relação ao sofrimento inevitável.
40

       

A terrível experiência de Frankl no campo de concentração foi fundamental para que 

ele chegasse a esses conceitos e relatasse que mesmo diante do sofrimento, pode-se 

encontrar um sentido. O que nos remete aos familiares cuidadores de pacientes que, diante 

do sofrimento em que se encontram, podem encontrar o significado para essa vivência, 

inclusive porque sofrer é uma parte inevitável da vida. 

A fim de complementar tais considerações, o homem como ser existencial centraliza-

se na própria experiência de si mesmo, como pessoa livre e responsável que transcende o 
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próprio isolamento para se expandir, para oferecer e, sobretudo, para oferecer a si 

mesmo.
42

Dessa forma, reforça-se que a vida tem um sentido a partir do momento em que 

se é atirado neste mundo, faltando a cada um se descobrir, pois, esse sentido está no 

interior de cada um.  

Essa liberdade declarada ao homem pressupõe uma "liberdade para" no intuito de 

efetivar seu posicionamento no mundo, manifestando, então, a "irrepetibilidade” o “caráter 

de algo único" constituinte de cada homem de “entregar-se a uma obra a que se dedica, a 

um homem a quem ama, ou a Deus a quem serve." 
42 

A forma de conceber a liberdade está vinculada ao sentido de responsabilidade do 

homem.  Nessa perspectiva, o homem é livre para escolher assumir (ou não) uma atitude 

ao vivenciar cada situação de sua vida, porém é também responsável pela atitude assumida 

(ou não assumida). Assim, a escolha é sempre livre, porém implica responsabilidade. 

Portanto, a liberdade humana para Frankl implica ainda a autotranscendência, que é a 

capacidade que o homem tem de estabelecer um distanciamento de si próprio, indo para 

além de si mesmo em busca de sentido. Isto se refere a uma habilidade para colocar-se em 

relação ou estar voltado para algo ou alguém diferente de si.
43 

É profícuo esclarecer que 

quando o homem não consegue viver essa qualidade de autotranscendência, sua existência 

desaba por encontrar-se esvaziada de sentido ou vazio existencial. 

Assim, a transcendência, se refere à autenticidade da existência humana firmando ser 

a essência da existência que de acordo com Frankl:   

 

A autotranscendência assinala o fato antropológico fundamental de que a 

existência do homem sempre se refere a alguma coisa que não ela mesma − a 

algo ou a alguém, isto é, a um objetivo a ser alcançado ou à existência de outra 

pessoa que ele encontre. Na verdade, o homem só se torna homem e só é 

completamente ele mesmo quando fica absorvido pela dedicação a uma tarefa, 

quando se esquece de si mesmo no serviço a uma causa, ou no amor a uma outra 

pessoa. É como o olho, que só pode cumprir sua função de ver o mundo 

enquanto não vê a si próprio.
44-18  

 

Com a autotranscedência destaca-se a dimensão noética, por centralizar-se na 

experiência de expandir-se, conseguindo visualizar um sentido diante das situações. Está 

relacionada à dimensão espiritual do humano. O termo espiritual em questão não está 

relacionado a algo da sacralidade ou ligado à religiosidade, mas como aquilo que dá ao 

homem essa capacidade de unicidade e de busca de sentido. 
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Assim, além do biológico, do psíquico e do sociológico, há no humano essa 

dimensão espiritual: noos, o espiritual refere-se ao noos ou logos (nous) e pode ser 

chamado de noético. 

O noético ou espiritual só pode ser encontrado numa dimensão superior e 

especificamente humana.
42

 

 

A dimensão espiritual possui uma existência, única, total e nova. Ela é 

intransmissível.(...) a dimensão espiritual na pessoa é aquela que se pode 

confrontar com todo o social, corporal e psíquico. Portanto, ela é por definição, 

espaço de liberdade.(...) Denomina de pessoa espiritual aquela dimensão do ser 

humano que pode confrontar-se sempre e em qualquer momento.(...) o que faz da 

pessoa autêntica é o elevar-se sobre os seus limites, superando-os, 

transcendendo-os.
45:129

  

 

Dessa forma, a espiritualidade que condiz ao homem encontrar um significado e 

sentido para viver e sobreviver às frustrações e dilemas da vida se torna o combustível da 

visão de Viktor Emil Frankl para a busca do sentido e propósito da vida. 

Portanto, o pressuposto do sentido da vida é compreender o ser humano como ser 

espiritual. E o homem como ser espiritual, na visão Frankliana é um ser livre capaz de se 

autodeterminar em qualquer situação. Desta forma, familiares diante da vivência de serem 

cuidadores de pacientes sob cuidados paliativos podem direcionar sua vontade de sentido 

numa busca por momentos de significação. Isso significa dizer que a ressignificação do 

momento vivenciado dependerá, única e exclusivamente do próprio ser através de seus 

valores e posicionamento adquirido. 

Assim, é possível afirmar que, de acordo com as perspectivas de Frankl, diante de 

situações que causam sofrimento, o homem tem a possibilidade de amadurecer e extrair um 

valor, sentido e significado. 

 

2.5 O câncer na ótica dos cuidados paliativos 

 

A palavra câncer foi denominada por Hipócrates. “pai da medicina”, por volta dos 

anos 400 a.C. Apropriou-se da palavra Karkinos, derivado da palavra grega, termo que 

corresponde à caranguejo. Isso porque o tumor que produzia projeções e vasos sanguíneos 

no seu entorno similares às extremidades irradiadas dos crustáceos fez pensar num 

caranguejo enterrado na areia com as patas abertas em círculo.
46

 

Outra palavra grega também ligada à história do câncer.-onkos, usada para descrever 
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tumores e de onde foi derivada o nome da especialidade oncologia, era o termo utilizado 

para denominar uma massa, uma carga, ou mais comumente um fardo; o câncer era 

carregado como um peso carregado pelo corpo.
46

 

Atualmente, o câncer é denominado genericamente de tumor maligno ou literalmente 

neoplasia que significa qualquer aumento de volume ou novo crescimento desenvolvido 

numa parte qualquer do corpo. Seu surgimento se deve a mutações nos genes de uma única 

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

tumoral. Portanto, transformações devem ocorrer na mesma célula para que esta adquira o 

caráter de malignidade.
47

 Assim, essa massa tem capacidade para formar novos vasos 

sanguíneos que as nutrirão e manterão as atividades de crescimento descontrolado 

formando o que chamamos de tumores malignos. 

De acordo com a sua agressividade, as células adquirem a capacidade de se 

desprender do tumor e de migrar para os tecidos vizinhos, podendo chegar ao interior de 

um vaso sanguíneo ou linfático e, através desses disseminar-se, para órgãos distantes 

formando as metástases. Dependendo do tipo da célula do tumor, alguns dão metástases 

mais rápido e mais precocemente, outros o fazem bem lentamente ou até não o fazem. As 

células cancerosas são, geralmente, menos especializadas nas suas funções do que as suas 

correspondentes normais. Conforme as células cancerosas vão substituindo as normais, os 

tecidos invadidos vão perdendo suas funções.
46

  

Recursos terapêuticos como a cirurgia, radioterapia, quimioterapia ou transplante de 

medula óssea são utilizados para o tratamento e combate ao câncer, sendo necessário, por 

vezes, a combinação de mais de uma modalidade. Porém, 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 e que, em alguns casos, avança de uma 

forma acelerada em que opções de tratamento com finalidade de cura se tornam 

limitadas.
47 

Na perspectiva onde todos os recursos para promoção da cura foram esgotados, o 

tratamento continuará, no entanto não mais com esse intuito e sim de controle dos sintomas 

provocados pela doença, oferecendo ao paciente e seu familiar uma melhor qualidade de 

vida de forma que se sintam o mais confortável possível. 

 Desta forma, o término de uma terapia curativa para o câncer não significa o final de 

um tratamento ativo, mas mudanças em focos de tratamento. A OMS enfatiza que o 
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tratamento ativo e o tratamento paliativo não são mutuamente excludentes e propõe que 

"muitos aspectos dos cuidados paliativos devem ser aplicados mais cedo, no curso da 

doença, em conjunto com o tratamento oncológico ativo" e são aumentados gradualmente 

como um componente dos cuidados do paciente do diagnóstico até a morte. A transição do 

cuidado ativo para o cuidado com intenção paliativa é um processo contínuo e sua 

dinâmica difere para cada paciente.
47

 

A filosofia dos cuidados paliativos iniciou-se na Inglaterra, em 1967, a partir da 

iniciativa de Cicely Mary Strode Saunds pelo Movimento Hospice Moderno. Enfermeira, 

assistente social e médica, fundou em Londres o St. Christhofer Hospice disseminando 

uma nova filosofia no cuidar, pregando o alivio da dor e controle dos sintomas em pessoas 

que apresentavam doença em estágio avançado, além do cuidado abrangendo as dimensões 

psicológicas, espirituais e sociais do paciente e sua família.
48

 

Anteriormente, o Hospice tinha sido criado na Europa, no século XVII, pelas 

instituições de caridade, para abrigar órfãos, pobres e doentes, tendo sido disseminados por 

organizações católicas e protestantes que no século XIX passaram a ter características de 

hospitais, com alas diferenciadas por doenças, com cuidados precários, voltado mais para a 

espiritualidade e controle da dor.
48

 

O Cuidado Paliativo no Brasil teve seu início na década de 1980 com crescimento 

significativo a partir do ano 2000, com a consolidação dos serviços já existentes, pioneiros 

e a criação de outros não menos importantes. Ainda está em fase de expansão levando-se 

em consideração a extensão geográfica e as enormes necessidades do país.
48

  

É notório destacar que o vocábulo paliativo deriva do latim pallium, que significa 

manto, capote, assemelhando-se ao termo Hospice, o mesmo que abrigos e hospedarias 

para abrigar peregrinos e viajantes
27

. Tal terminologia denota a ideia principal dessa 

filosofia: de proteger, amparar, cobrir, abrigar, quando a cura de determinada doença não é 

mais possível. Além disso, no latim, pallium são vestimentas usadas pelo Papa, portanto, 

há uma forte ligação desse termo histórico com o sagrado e com a espiritualidade.
48,49

 

O termo Cuidados Paliativos, passou a ser adotado pela Organização Mundial da 

Saúde devido à dificuldade de tradução adequada do termo Hospice em alguns idiomas. A 

OMS publicou sua primeira definição de Cuidados Paliativos em 1990 como cuidado ativo 

e total para pacientes cuja doença não é responsiva a tratamento de cura onde o controle da 

dor, de outros sintomas e de problemas psicossociais e espirituais é primordial na 
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administração de cuidados, proporcionando melhora da qualidade de vida para os pacientes 

e seus familiares.
46

 

 Esta definição foi revisada em 2002 e substituída pela atual. 

 

Cuidados Paliativos consistem na assistência promovida por uma equipe 

multidisciplinar, que objetiva a melhoria da qualidade de vida do paciente e seus 

familiares, diante de uma doença que ameace a vida, por meio da prevenção e 

alívio do sofrimento, da identificação precoce, avaliação impecável e tratamento 

de dor e demais sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais.
3 

 

Observa-se que o Cuidado Paliativo não se baseia em protocolos, mas sim em 

princípios. A palavra terminalidade caiu em desuso, exprime-se atualmente doença que 

ameaça a vida. Indica-se o cuidado desde o diagnóstico, expandindo nosso campo de 

atuação. Não se fala mais em impossibilidade de cura, mas na possibilidade ou não de 

tratamento modificador da doença, afastando desta forma a ideia de “não ter mais nada a 

fazer”. Além disso, a família é lembrada, portanto assistida também após a morte do 

paciente, no período de luto, demostrando o quão a família é importante e deve estar 

inserida em todo este processo. Sendo assim, esta modalidade de cuidado permite uma 

abordagem ampliada à dimensão do ser humano voltando-se para a espiritualidade na sua 

expressão mais subjetiva.  

Desta forma, os Cuidados Paliativos constituem um campo interdisciplinar de 

cuidados totais, ativos e integrais visando a melhoria da qualidade vida do paciente e seus 

familiares. Dentre os princípios publicados pela OMS que regem a atuação da equipe 

multidisciplinar de cuidados paliativos destaca-se:
48

 

_ Promover o alívio da dor e outros sintomas desagradáveis: sendo necessário o 

conhecimento específico para a prescrição de medicamentos, adoção de medidas não 

farmacológicas e abordagem dos aspectos psicossociais e espirituais que caracterizam o 

“sintoma total”, onde todos estes fatores podem contribuir para a exacerbação ou 

atenuação dos sintomas, devendo ser levados em consideração na abordagem. 

_ Afirmar a vida e considerar a morte como um processo normal da vida: o paciente 

deve ser orientado a dar mais sentido à vida que ainda lhe resta, resgatando a possibilidade 

da morte como um evento natural, colocando ênfase na vida que ainda pode ser vivida. 

_ Não acelerar nem adiar a morte: Um diagnóstico objetivo e bem embasado, o 

conhecimento da história natural da doença, um acompanhamento ativo, acolhedor e 

respeitoso e uma relação empática com o paciente e seus familiares ajuda a tomar decisões 
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do que fazer e do que não fazer. 

_ Integrar os aspectos psicológicos e espirituais no cuidado ao paciente: Quando 

estes aspectos são bem abordados, paciente e familiar conseguem agregar significado e 

propósito às suas vidas conseguindo diminuir a angústia, depressão e desesperança que 

interferem objetivamente na evolução da doença, na intensidade e frequência dos sintomas 

que podem apresentar maior dificuldade de controle. 

_ Oferecer um sistema de suporte que possibilite o paciente viver tão ativamente 

quanto possível, até o momento da sua morte: Viver ativamente, e não simplesmente viver, 

remete-se à questão da sobrevida “a qualquer custo”, que esperamos combater. O 

profissional de saúde deve ser responsável e facilitador para a resolução dos problemas do 

paciente e sua família. 

_ Oferecer sistema de suporte para auxiliar os familiares durante a doença do 

paciente e a enfrentar o luto: Quando um paciente adoece todo o núcleo familiar “adoece” 

junto, portanto, estas pessoas também devem ser acolhidas e paliadas.  

_ Abordagem multiprofissional para focar as necessidades dos pacientes e seus 

familiares, incluindo acompanhamento no luto: A equipe multiprofissional com seus 

múltiplos “olhares” e percepção individual pode realizar este cuidado de forma abrangente 

abordando o paciente e seus familiares em todas as dimensões respeitando, a autonomia de 

cada um. 

- Melhorar a qualidade de vida e influenciar positivamente o curso da doença: Com 

uma abordagem holística, observando este paciente como um ser biográfico mais que um 

ser simplesmente biológico, poderemos, respeitando seus desejos e necessidades, melhorar 

sim o curso da doença e até prolongar sua sobrevida.  

Dessa forma, o cuidado paliativo deve ser iniciado o mais precoce possível desde o 

diagnóstico da doença potencialmente mortal. Sua aplicação precoce antecipa e previne os 

sintomas. O paciente deve ser cuidado em todos os momentos da doença sem privá-lo de 

recurso diagnósticos e terapêuticos, porém levando em consideração os benefícios que 

podem trazer e os malefícios que devem ser evitados. 

Portanto, a atenção paliativa compreende um modo de cuidar, abarcado por uma 

filosofia que preza o cuidado da pessoa, em detrimento das ações que visam 

essencialmente à cura da doença. Diante da doença progressiva e irreversível, que ameaça 

a vida, as medidas de cuidado visam o conforto, a manutenção da qualidade de vida e a 
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dignidade humana diante do processo de morrer.  

Dessa maneira, o engajamento dos cuidados paliativos em prol da promoção da 

qualidade de vida execra modalidades terapêuticas que provocam a mistanásia, dentre elas, 

a distanásia e a eutanásia. A primeira refere-se ao prolongamento da vida de um enfermo 

sem possibilidade de cura por métodos desproporcionais ou artificiais com consequente 

manutenção do sofrimento e dor e a segunda, entendida como morte abreviada provocada 

pelo sentimento de compaixão e piedade pela pessoa que sofre.
49 

Com base nesse enfoque trata-se, portanto, da ortotanásia que está voltada para 

garantir a dignidade humana na finitude de sua vida sem provocar nem o adiantamento da 

morte, nem o seu prolongamento através da aplicabilidade de procedimentos terapêuticos 

desnecessários. Nesse sentido, está voltada, para a boa morte através da morte natural, ou 

seja, morte na hora certa, permitindo aos pacientes e seus familiares a se defrontarem com 

ela como algo natural e como um processo de continuidade das etapas da vida.
50

 

Sendo assim, o modo de cuidar na atenção paliativa oncológica é guiado pelos 

princípios da bioética, e busca: preservar a autonomia da pessoa sobre a sua vida e própria 

morte; a veracidade nas relações estabelecidas entre os profissionais, pacientes e 

familiares; evitar terapias fúteis que possam aumentar ou prolongar o sofrimento em prol 

da beneficência e proporcionalidade terapêutica e atenção integral das necessidades do 

paciente e familiares que vão muito além dos aspectos físicos.
46,51

 

Nesta perspectiva, em decorrência de uma condição crônica de saúde, como no caso 

do câncer, além do controle dos sintomas físicos, é necessário atentar para as necessidades 

de cuidado que abrangem os aspectos psicossociais, emocionais e espirituais, que afloram 

nessa fase da doença. 

Os cuidados paliativos iniciam-se a partir do respeito aos valores morais, sociais, 

éticos, crenças, conhecimentos, direitos, deveres e capacidades do paciente e sua família. 

Sendo assim, o sucesso do atendimento proposto dependerá da forma com que as múltiplas 

exigências e dificuldades apresentadas forem sendo atendidas. 

 Torna-se essencial proporcionar uma prestação de cuidados de forma 

substancialmente alargada na qual o profissional deve respeitar as limitações de cada um, 

proporcionando-lhes autonomia para o desempenho de ações que dignifiquem a vida, 

estimulem a capacidade do autocuidado, envolvam o paciente e a família nas decisões e 
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cuidados até a sua finitude, proporcionem condições de planejar e controlar sua vida e 

doença e, finalmente, aliviem e fiscalizem os sintomas, especialmente a dor e o 

desconforto.
52

 

Portanto, o cuidado paliativo deve abordar o ser humano em sua totalidade, incluindo 

a dimensão espiritual. Neste contexto destaca-se a enfermagem, na figura do enfermeiro, 

pela natureza do seu trabalho que é particularmente a de promover o cuidado. Sendo assim, 

o enfermeiro deve utilizar a sua habilidade sensorial junto ao seu conhecimento científico 

para perceber as necessidades espirituais do familiar cuidador para que possa intervir da 

melhor forma possível, contribuindo com a proposta dos cuidados paliativos de promover 

um atendimento que promova a cobertura de todas as dimensões do ser humano de forma 

integral e humanizada.   

 

2.6 Os Cuidadores do Paciente Oncológico 

 

Nos cuidados paliativos a família é referenciada como unidade de cuidados, por 

apresentar demandas sociais, espirituais, físicas e psicológicas no decorrer do processo de 

cuidado de seu familiar em adoecimento. Desta forma, a OMS preconiza que estes 

familiares devam ser incluídos no processo de cuidar, não somente na perspectiva de sua 

realização, mas que suas demandas sejam atendidas.
3 

 

 A família é uma unidade formada por seres humanos que se percebem através de 

laços afetivos, de interesse ou de consanguinidade dentro de um processo 

histórico de vida, mesmo quando essas pessoas não compartilham um mesmo 

ambiente.
52:49

  

 

Em situações de doenças crônicas e progressivas como o câncer, a família age, reage 

e interage internamente com o contexto social em que vive, para ajudar e apoiar o familiar 

doente como forma de proteção. Embora a família seja parte integrante do núcleo de cuidar 

em cuidados paliativos, com frequência, recai sobre ela, o papel de ser o cuidador, 

persistindo uma série de dificuldades na compreensão de quem são estes cuidadores, quais 

seus principais desafios e necessidades. 

Considera-se cuidador, a pessoa responsável e que presta apoio ao doente que 

necessita de auxilio nas suas atividades e rotinas, podendo ou não assumir algum vínculo 

familiar com este. São diversos os motivos que delegam a função do cuidador como o grau 
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de parentesco ou afim, ter relação afetiva, estar mais próximo do ambiente em que se 

encontra o paciente, a falta de outra possibilidade, autodelegação, dentre outras.
53 

De acordo com o vínculo, o cuidador ainda recebe diferentes denominações. Os 

cuidadores formais compreendem todos os profissionais e instituições que realizam 

atendimento sob a forma de prestação de serviços e os cuidadores informais são os 

familiares, amigos, vizinhos, membros da igreja, dentre outros.
53

 

Além dessa classificação, há a denominação de cuidadores primários, secundários e 

terciários. Os cuidadores primários são os principais responsáveis pela pessoa e pela maior 

parte das tarefas de quem necessita de cuidado. Os secundários podem até realizar as 

mesmas tarefas, mas não possuem nível de responsabilidade e decisão, atuando quase 

sempre de forma pontual em alguns cuidados básicos, revezando com o cuidador primário. 

Os cuidadores terciários são coadjuvantes e não possuem responsabilidade pelo cuidado, 

substituindo o cuidador primário por curtos períodos e realizando, na maioria das vezes, 

tarefas especializadas, como compras, pagamentos de contas e recebimento de pensões.
53

 

No contexto dos cuidados paliativos, geralmente é um membro da família, que 

assume o papel de cuidador. Ele é quem assume uma atividade não remunerada e que se 

dispõe a favor das necessidades de cuidados necessários ao enfermo, muitas vezes 

expondo-se a riscos de comprometimento de sua própria saúde em benefício do doente.
52

 

Desta forma, entende-se por cuidador familiar a pessoa que, por vínculos parentais, 

assume a responsabilidade, direta ou não, pelo cuidado de um familiar doente e/ou 

dependente.
51

 Quando nele recai o maior número de exigências práticas e emocionais da 

doença, assumindo todas as responsabilidades e cuidados referente à alimentação, higiene, 

curativos, apoio emocional, conforto, administração das medicações, entre outros cuidados 

básicos, este familiar passa a ser nomeado de cuidador principal.
54

 

O familiar cuidador principal muitas vezes está fragilizado com o quadro clínico do 

seu parente, sobrecarregado de tarefas e com diversas necessidades que acabam 

influenciando diretamente a sua qualidade de vida. Tanto o comprometimento da doença 

como o estigma nela presente podem privar o cuidador de sua sociabilidade cotidiana e 

interromper o curso normal de sua vida pelo papel que desempenha.
54

 

 Como estão sujeitos à produção de demandas de cuidados, comumente apresentam 

maior desgaste e sobrecarga física, emocional, social e espiritual. Isso pode ser 

reconhecido por elevados níveis de estresse, ansiedade, depressão, baixa de resistência 
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orgânica, alterações no estado psicológico e emocional, distúrbio do sono, tristeza, 

cansaço, insatisfação com a vida, medo, percepção de sobrecarga, restrição de atividades 

laborais e sociais.
15,16,20,24,54 

No que tange às experiências emocionais e espirituais vivenciadas pela família, 

observa-se a presença do medo e angústia diante da doença e da possibilidade de morte. De 

fato, a família experimenta diferentes estágios de adaptação à realidade do paciente sob 

cuidados paliativos, semelhantes aos estágios enfrentados por este nesse processo, como a 

negação, raiva, barganha, depressão e aceitação.
55

 Esses estágios são dinâmicos e podem 

coexistir por determinado período, conforme o contexto e história de vida de cada 

indivíduo. 

Além dessas repercussões negativas, ser cuidador também promove experiências e 

sentimentos positivos como, zelo, carinho, gratificação, crescimento pessoal e espiritual. 

Embora se encontrem relatos ora positivos, ora negativos em relação ao ato de cuidar, este 

implica múltiplas exigências, das quais decorre uma vasta gama de necessidades, as quais 

se dão de acordo com as repercussões decorrentes deste encargo.
54 

É importante ressaltar que as necessidades espirituais dos familiares tendem a variar 

desde o início da doença, podendo persistir de diferentes formas, ainda por muito tempo 

após a morte. 

Identifica-se que o cuidado abrange dois significados básicos, intimamente ligados 

entre si. O primeiro corresponde à atitude de desvelo, solicitude e atenção para com o 

outro, e o segundo ao significado que é a preocupação e inquietação, porque o indivíduo 

que tem cuidado se sente envolvido e afetivamente ligado ao outro.
56

   

Sendo assim, o cuidado pode ser algo que dignifica a pessoa, além de representar 

cumprimento de dever moral, mas também possibilita ao cuidador através dessa 

experiência o desenvolvimento de novas habilidades e posturas frente à vida, trazendo 

reflexões acerca do modo de viver. Tal postura permite que a percepção da espiritualidade 

propicie a descoberta de potencialidades para o enfrentamento da situação, criando para si 

alternativas que favoreçam mudanças na maneira de conduzir este momento 
15,25-26

  

Portanto, com os diversos desafios que se apresentam no cotidiano do cuidador já 

que são depositários de grande responsabilidade, utiliza-se como estratégia de 

enfrentamento a espiritualidade moldada pelos sistemas de crenças da família, que por sua 

vez são formados pelas experiências do seu vivido. 
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Ponderar sobre a experiência do cuidador familiar, as suas dificuldades, 

possibilidades e necessidades enquanto cuidador é pertinente à enfermagem e aos demais 

profissionais de saúde.  

A preocupação do enfermeiro no que tange à responsabilidade do cuidar na dimensão 

do homem como um ser de vivências e interações remete-se à necessidade de um cuidado 

integral abrangendo as suas demandas, com atenção ao âmbito espiritual. 

Cabe ressaltar, que o conhecimento do perfil dos cuidadores, sua história de vida e o 

contexto social e cultural torna-se sine qua non para que o enfermeiro planeje e promova 

um cuidado digno e de qualidade, não se restringindo apenas ao cuidado físico. 

Assim, é de suma importância o olhar para este familiar cuidador que encontra- se 

em situação de maior vulnerabilidade e que, além de cuidar, precisa ser cuidado. O 

levantamento de suas necessidades, principalmente espirituais, fornece informações 

importantes para a melhoria da compreensão dos cuidadores, da satisfação e da capacidade 

de tomada de decisões que lhe são pertinentes, além de auxiliar no suporte para o 

enfrentamento deste momento pela possibilidade da morte.  Portanto, a qualidade de vida 

destes indivíduos precisa estar em destaque na assistência paliativa e fica evidente que é 

através do profissional de saúde que suas demandas serão atendidas. 

 

2.7 Espiritualidade frente à brevidade da vida  

 

Ao longo do tempo, a morte teve significados variados e o avanço da Medicina tem 

contribuído com essa transição, prolongando a vida e a esperança dos indivíduos. Apesar 

dos avanços tecnológicos e científicos alcançados no último século, juntamente com a me-

lhoria da qualidade de vida, a morte permanece mistério e realidade complexa, uma vez 

que todo ser humano, assim como passou pelo processo do nascimento, também vivenciará 

o processo de morte e morrer.
57

 

Diante dessa certeza, ao tomar consciência da proximidade da morte, o paciente e a 

família lidam com as mais variadas emoções e recorrem a mecanismos de enfrentamento, 

buscando resgatar naturalmente sua dimensão espiritual na tentativa de superar e aceitar a 

situação vivenciada.
58 

A partir desse entendimento, a situação de adoecimento é compreen-

dida como um ponto de mutação, através do qual pacientes e familiares passam a ressigni-

ficar valores e atitudes perante a vida e a morte, indo ao encontro da busca do significado e 
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algo que dê sentido às suas vidas.
58

 Neste contexto destaca-se a importância da espirituali-

dade. 

A espiritualidade é um termo que pode abranger diversos significados, com enfoques 

religiosos ou não, por isso pode ser confundido com religião. Religião é definida como um 

sistema de crenças e práticas observado por uma comunidade, apoiado por rituais que re-

conhecem, idolatram, comunicam-se com ou aproximam-se do Sagrado, do Divino, de 

Deus (em culturas ocidentais) ou da Verdade Absoluta, da realidade ou do nirvana (em cul-

turas orientais). A religião normalmente se baseia em um conjunto de escrituras ou ensina-

mento que escrevem o significado e o propósito do mundo, o lugar do indivíduo no mundo, 

as responsabilidades dos indivíduos uns com os outros e a natureza da vida após a morte. A 

religião costuma oferecer um código moral de conduta que é aceito por todos os membros 

da comunidade que tentam aderir a esse código.
14 

Já para a espiritualidade torna-se desafiador encontrar um significado único por ter se 

tornado um termo popular e flexível. Sendo assim, nenhuma das existentes consegue 

abranger todo o seu significado. Entretanto, ela pode ser formada por diversos conceitos 

por especialistas dessa área.
14 

A espiritualidade pode ser compreendida como uma parte complexa e multidimensi-

onal da experiência humana. Isto inclui os aspectos cognitivos, experienciais e comporta-

mentais. Os aspectos cognitivos incluem a busca do significado e do propósito e da verda-

de da vida, bem como as crenças e os valores de acordo com os quais uma pessoa vive. Os 

aspectos experienciais e emocionais envolvem sentimentos de esperança, amor, conexão, 

paz interior, conforto e suporte, ou seja, refletem na qualidade dos recursos internos do 

indivíduo. Os aspectos comportamentais envolvem o modo como as pessoas manifestam 

externamente as crenças espirituais individuais e o estado espiritual interno.
59 

Também pode ser definida como busca do indivíduo do significado definitivo por 

meio da participação religiosa/ ou em da crença em Deus, na família, no naturalismo, no 

racionalismo, no humanismo e nas artes.
60 

Esta diferenciação entre espiritualidade e religiosidade, que aparentemente é sutil, 

tem importante significado, uma vez que pessoas que não seguem religião podem ter na 

espiritualidade uma fonte importante de apoio que fortalece seus enfrentamentos e, em 

sentido oposto, pessoas que seguem religiões nem sempre encontram o fortalecimento em 

suas doutrinas. 
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Em suma, ao construir a própria essência do homem, a espiritualidade existe de mo-

do amplo e além de qualquer religião. É universal e pessoal, envolvendo mais do que cren-

ças e práticas ligadas a culturas e sociedades, inclui significado e propósito, paz interior e 

conforto, conexão com os outros, o “eu” e com um ser supremo, sentimentos de admiração, 

união reverência ou amor e outros termos saudáveis e positivos.
8
 

No tratamento de pessoas, o importante é compreender que todas essas definições 

podem influenciar o modo com elas percebem a saúde e doença e como interagem um com 

o outro.  Desta forma, torna-se útil definir espiritualidade da forma a mais ampla possível 

para que todos tenham a oportunidade de ter suas necessidades espirituais satisfeitas sem 

importar a maneira como elas são entendidas.
59

 

A dimensão espiritual é uma perspectiva que o ser humano possui e que se manifesta 

de forma mais intensa pelas expressões de crenças, valores, atitudes, comportamentos e 

sentimentos quando o ser humano se encontra em situação de crise que requer recursos 

internos para o seu enfrentamento de forma que assegure conforto, tranquilidade, esperan-

ça e melhor perspectiva de vida.
59

 

Segundo a NANDA,
7
 a dimensão espiritual pode ser classificada sob os diagnósticos 

de enfermagem: “Disposição para aumento da Esperança”;“Disposição para bem-estar 

Espiritual aumentado”; “Risco de Sofrimento Espiritual” e “Sofrimento Espiritual”. 

Neste sentido, a espiritualidade vem ao encontro das necessidades de preencher o va-

zio explicativo para a doença que se instala ou para a morte que se aproxima sendo enten-

dida como uma busca de completude, um fechamento do ser no mundo, abrandando a dor e 

favorecendo a aceitação dolorosa do luto, ao constituir um tipo de ajuda que transcenda a si 

mesmo.
58 

Assim, perante o fim, a espiritualidade tem sido um ponto fulcral, de extrema 

importância, de ajuda aos familiares, auxiliando-os a encarar este momento de forma sere-

na, em paz consigo e com o mundo. 

 Posto isto, destaca-se o enfermeiro que é o profissional que passa mais tempo com a 

família e paciente, apresentando uma posição privilegiada, podendo construir um impor-

tante elo de ligação, olhar sensibilizado e atento para suprir de forma efetiva essas necessi-

dades sobrepondo o olhar tecnicista. Sob essa ótica, na medida em que se considera o ser 

humano corpo, mente e espírito, a atenção às necessidades espirituais do familiar torna-se 

fundamental para a oferta de uma assistência de enfermagem de qualidade.
11 

Estudos mostram que as necessidades espirituais são diferentes para cada ser huma-
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no, sendo elas: a necessidade de esperança, relação compreensiva, simpatia no atendimento 

do profissional de saúde, respeito pelas suas crenças, estar com a família, amigos, atitude 

positiva, dar e receber amor, perdão divido, dentre outros.
61

 

Ao voltar-se para as necessidades espirituais do familiar cuidador, o enfermeiro atra-

vés do apoio espiritual percebe que o aparato tecnológico é insuficiente para garantir segu-

rança, proteção, confiança. O apoio espiritual está além da tecnologia, ou seja, faz com que 

qualquer pessoa possa entender e sentir o toque de uma mão amiga, um cálido olhar que 

transmita compreensão que a conforte e que possa amenizar a dor que a doença de seu ente 

querido tem lhe proporcionado. 

De acordo com a Classificação das Intervenções de Enfermagem o apoio Espiritual é 

definido como a assistência ao paciente para que tenha equilíbrio e conexão com um poder 

superior e que pode ser realizada por um enfermeiro assistencial tendo uma duração de 16 

a 30 minutos de intervenção.
62

 

Dentre as intervenções, destacam-se o uso de comunicação terapêutica para estabele-

cer confiança e cuidados com empatia, uso de instrumentos para avaliar e monitorizar o 

bem-estar espiritual, encorajar a revisão de vida e utilização de técnicas de relaxamento. 

Propõem, ainda, que o profissional de saúde esteja disponível para o outro, compartilhe as 

próprias crenças sobre sentido e propósito conforme apropriado, trate a pessoa com digni-

dade e respeito, seja capaz de escutar, esteja aberto aos sentimentos da pessoa sobre doença 

e morte, expressar empatia com os sentimentos individuais, rezar com a pessoa, estar dis-

ponível para ouvir os sentimentos individuais e ajudar o indivíduo a expressar e aliviar a 

raiva adequadamente.
62

 

Os resultados esperados são o conforto e saúde psicoespiritual, a esperança, o envol-

vimento social e a capacidade de enfrentar a realidade.
63 

Nesta ótica, é desejável que o en-

fermeiro identifique as fontes de fortalecimentos do cuidador familiar, encorajando e refor-

çando a sua fé, para que possa promover o conforto e segurança que a espiritualidade ofe-

rece sem desconsiderar a manifestação de vontade, dos desejos, das crenças e das opiniões 

de cada um. 

  O cuidado que envolve a dimensão espiritual é um incentivo para a vida e a partir 

da compreensão que essa dimensão faz parte da integralidade do indivíduo, portanto torna-

se importante que o enfermeiro avalie a necessidade de intervenção neste campo, quando 

necessário.
11
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CAPÍTULO 3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 3.1 Referencial Teórico-Filosófico Merleau- Pontyano: Percepção 

 

Para esse estudo elegeu-se como referencial teórico a Fenomenologia da percepção 

abordada pelo filósofo psicólogo francês de século XX Maurice Merlau- Ponty.  

Maurice Meleau ponty nasceu em 14 de março de 1908, na cidade francesa de 

Rechefort- Sur- Mer onde passou a infância juntamente com um irmão e uma irmã.  Foi 

educado apenas pela mãe pois o pai era oficial da marinha e morrera durante a Primeira 

Guerra Mundial. Estudou na École Normale Supérieure de Paris e graduou-se em filosofia 

entre o ano de 1926 a 1930. Prestou um ano de serviço militar. Foi colaborador da revista 

Spirit (Espírito), no ano de 1930. Em 1945, passou a lecionar na Universidade de Lyon e, 

assim, a partir de 1949 ingressou na Universidade de Paris.
64

 

O referido filósofo ficou conhecido por integrar-se a uma corrente de pensamento 

chamada fenomenologia, cujo maior expoente foi o filósofo e matemático alemão Edmund 

Husserl (1859-1938).  A fenomenologia existencial de Merleau-Ponty segue a 

fenomenologia de Husserl, porém vai além, e propõe o retorno às coisas mesmas, na busca 

da existência dos objetos e das qualidades, porém essas coisas são vistas como parte de um 

mundo vivido, experienciado, que constitui um mundo do irrefletido, sobre os qual se 

constroem as ciências.
65

 

Ele propõe a fenomenologia como uma ciência rigorosa da busca da essência na 

existência onde descreve o fenômeno pela perspectiva do homem que a vivencia tal como 

ele se apresenta à consciência. Busca a essência na existência visto que o mundo está 

sempre aí antes da reflexão. Não se pode pensar na essência desvinculada do mundo. 

Portanto, a essência é o que dá sentido/significado às coisas ou fenômeno e que a 

percebemos através de nossa consciência. 

 Para esse autor, o homem é um ser no mundo no meio histórico, cultural e natural. 

Considera o homem enquanto sua existência, e não em sua essência propriamente dita, e 

busca um conceito filosófico a respeito do corpo ligado ao mundo e esse portador de uma 

consciência.
60

 Sendo assim, os pensamentos a respeito do ser humano não podem ser 

reduzidos a meras explicações ou puras devoções.  

Maurice Merleau- Pounty em sua obra Fenomenologia da Percepção, realiza um 



 
 

57 
 

inventário teórico-prático da condição humana, subdividindo-a em três partes: o sujeito da 

percepção- o corpo; o objeto da percepção- o mundo; e a síntese do para si e o ser no 

mundo
66

 

Merleau- Ponty considera que: 

 

 A percepção não é uma ciência no mundo, não é nem mesmo um ato, uma 

tomada de posição deliberada; ela é o fundo sobre o qual todos os atos se 

destacam e ela é pressuposta por eles. 
64:6

 

 

Baseado na percepção, tem como preocupação principal definir que todo o 

conhecimento presente em nossa consciência passou previamente pela percepção. Essa 

consciência segundo Merleau-Ponty coexiste com um mundo que desde sempre nos 

envolve, portanto, consciência que atada a um corpo que a liga ao mundo. Essa consciência 

tem sensações, que por associações formam percepções, que se associam e formam ideias 

abstratas alojadas na mente constituindo um aprendizado da consciência no dia a dia, no 

fluxo da vida, chamado existência.
67 

Portanto, a consciência e o corpo funcionam em conjunto, um dependendo do outro, 

tendo a percepção como ponte entre a consciência e o mundo.  

Em sua obra, Merleau-Ponty enraíza a consciência encarnada no corpo, o que 

caracteriza a busca de um pensamento que dê conta do homem como ser no mundo. Sendo 

que essa consciência não é pura, nem translúcida e nem transparente sendo enlaçada com o 

próprio corpo, com o mundo e com os outros.  

Na fenomenologia da percepção o corpo é definido como:  

 

Eminentemente um espaço expressivo, é nosso meio geral de ter um mundo, é 

ele que nos dá a nossa vida a generalidade e que prolonga nossos atos pessoais 

em disposições estáveis.
64:202

 

 

O filósofo Merleau - Ponty reconhece o corpo como essência do sujeito, pela qual se 

constrói e se torna mundo individual e se está inserido no mundo dado, em uma situação de 

tempo e espaço circunstancial, que contribui para a constituição da subjetividade e 

expressividade do sujeito.
65 

O corpo, para Merleau- Ponty, não é um conjunto de órgãos com funções específicas, 

mas um corpo vivido ou corpo sensível, que se localiza no seu encontro com o mundo. O 
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corpo vivido transcende o corpo fisiológico, pois encontra-se engajado em um mundo, com 

um projeto que desenvolve à medida que o executa, tendo capacidade de improvisação, 

criatividade, adaptação e transformação de objetos, abertura a situações reais e imaginárias 

fazendo com que as relações e os limites entre o sujeito e objeto se tornem deslocáveis e 

ambíguos, ou seja, ao mesmo tempo sendo sujeito e objeto, perante situações vividas.
65

 

O corpo é a representação de como nos colocamos no mundo. É através do corpo que 

nos expressamos, vivemos nossas experiências e temos vivências; é por ele que mostramos 

nossa existência.  

O homem percebe as coisas através do seu corpo. É através de uma consciência 

imediata do seu próprio corpo que ele existe frente ao próprio ser. O homem não tem um 

corpo, mas ele é um corpo, uma interação de estar no mundo, extrapola a dicotomia corpo-

mente, a relatividade de ser visto como um objeto.
64

 

No entender do filósofo citado, o mundo é todo o contexto onde estamos inseridos, 

comunicamo-nos com ele e vivemos para e através dele. É aquilo que percebemos e ao 

observá-lo, fazemos uma reflexão sobre ele, e analisamos de acordo com nossa forma de 

compreendê-lo, isto é, segundo nossa visão de mundo.  

O corpo, ainda segundo Ponty é compreendido como estrutura que possui sentidos e 

intenções, não sendo somente fruto de um procedimento mecanicista de causa e efeito. 

Assim, para Merleau-Ponty é preciso considerar a intencionalidade do corpo em suas 

relações com o meio e a experiência originária criadora de significações.
65

 

A intencionalidade é um caminho que faz a consciência se voltar para o mundo e 

vice-versa. Desta forma, a intencionalidade é a característica definidora da consciência, na 

medida em que está necessariamente voltada para o objeto. “A consciência só é 

consciência a partir de sua relação com o objeto, com um mundo já constituído que a 

precede.
68

 

A percepção do corpo fundamenta toda atividade reflexiva do conhecimento 

humano; é por meio da experiência corporal que se compreende a relação entre o mundo, o 

homem no mundo e o corpo no mundo a partir de sua facticidade. Facticidade, palavra 

derivada do latim factum, que quer dizer atividade e produção humana, entendida 

fenomenologicamente como o vivenciar algo que lhe foi atribuído sem opção de escolha.
65

 

Baseada na factibilidade dos familiares cuidadores principais em ter alguém querido 

com câncer sem possibilidade de cura e ao refletir sobre como os familiares cuidadores 
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principais vivenciam a sua experiência e necessidades espirituais de cuidar de pacientes 

sob cuidados paliativos, busca-se a compreensão do vivido por eles numa situação na qual 

relacionam com um mundo já dado, que está aí, no qual são lançados e que eles 

necessariamente terão de enfrentar.  

De acordo com este referencial teórico busca-se focar na percepção do mundo dos 

cuidados paliativos e dos familiares cuidadores de pacientes internados; os significados 

atribuídos pela sua consciência nesta experiência, e especialmente o significado da 

espiritualidade, a qual funciona como auxílio de enfrentamento. 

Portanto, acredita-se que a percepção possa ser um dos caminhos que nos permitam 

compreender uma das facetas da realidade vivenciada por eles com a contribuição da 

espiritualidade.  

Desta forma, a fenomenologia da Percepção de Merleau-Ponty poderá oferecer 

contribuições para a experiência profissional do enfermeiro, pois coloca o pesquisador na 

perspectiva dos participantes da pesquisa, compreendendo seus sentimentos e experiências 

espirituais, desvelando assim, qual a visão deles na situação a qual se encontram. 

Acredita-se que a percepção possa ser um dos caminhos que nos permitam 

compreender uma das facetas da realidade vivida por eles com a contribuição da 

espiritualidade e desta forma a enfermagem compreenda este mundo, bem como possa 

alicerçar estratégias de cuidado. Daí o interesse por este referencial teórico, pois ele pode 

ser um recurso nesta caminhada. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

60 
 

CAPÍTULO 4. METODOLOGIA 

 

4.1 Tipo de Estudo  

 

Trata-se de uma pesquisa descritiva, qualitativa com respaldo da fenomenologia 

existencial de Merleau-Ponty uma vez que tem como pretensão, desvelar, compreender 

uma situação existencial vivida pelo ser humano. A pesquisa descritiva está interessada em 

descobrir e observar os fenômenos, procurando descrevê-los, classificá-los e interpretá-los. 

É o tipo de pesquisa onde se estuda, analisa, registra e interpreta os fatos permitindo que o 

pesquisador observe, conte, esboce, elucide e classifique o fenômeno estudado.
69 

 

Portanto a pesquisa descritiva exige do investigador uma série de informações sobre 

o que deseja pesquisar. Esse tipo de estudo pretende descrever os fatos e fenômenos de 

determinada realidade.
70 

Na pesquisa descritiva os estudos procuram determinar status, opiniões ou projeções 

futuras nas respostas obtidas e que sua valorização será baseada na premissa que os 

problemas podem ser resolvidos e as práticas podem ser melhoradas através de descrição e 

análise de observações objetivas e diretas. As técnicas utilizadas para a obtenção de 

informações são bastante diversas, destacando-se os questionários, as entrevistas e as 

observações.
71

 

Já a pesquisa qualitativa, 

 

Trabalha com o universo de significados, aspirações, das crenças, dos valores e 

das atitudes. Esse conjunto de fenômenos humanos é entendido como parte da 

realidade social, pois o ser humano se distingue não só por agir, mas pensar 

sobre o que faz e por interpretar suas ações dentro e a partir da realidade vivida e 

partilhada com seus semelhantes.
72:21

 

 

Portanto, a pesquisa qualitativa propicia ao pesquisador captar o modo como os seres 

humanos pensam, agem, reagem diante de questões focalizadas; proporciona o 

conhecimento da dinâmica entre a prática e o conhecimento, ajuda na percepção dos 

sentimentos, dos valores, de atitudes e dos temores das pessoas ao explicitar suas ações 

diante de um problema ou situação.
73

 

Sendo assim, o estudo é de natureza qualitativa pela intenção de levar em conta a 

realidade vivenciada pelo sujeito em estudo, mediante seu contexto histórico e social, ou 
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seja, visa conhecer, compreender e interpretar a realidade vivida pelo familiar sob às 

expectativas de cuidado dentro de uma unidade de internação junto à equipe de 

enfermagem. 

Para a compreensão das experiências vivenciadas pelo familiar cuidador principal, o 

estudo foi respaldado pela fenomenologia da percepção de Merleau-Ponty que tem como 

princípio à volta ao mundo da experiência ao mundo vivido, permitindo olhar as coisas 

como elas se manifestam. Nela, busca-se apreender o fenômeno em sua totalidade, visando 

à compreensão de sua complexidade a partir das vivências e experiências do familiar 

cuidador principal. 

A preocupação da fenomenologia é descrever o fenômeno sem explicá-lo e sem 

preocupar-se com a busca das relações causais, voltando-se para mostrar, não para 

demonstrar; descrever com rigor, pois através da descrição rigorosa é que se pode chegar à 

essência do fenômeno.
74 

Dessa forma, como perspectiva para a enfermagem, amplia-se sua compreensão 

profissional, de que poderá melhor direcionar suas ações de cuidado visando alcançar o 

objetivo do estudo proposto, proporcionando qualidade de vida ao ser cuidado e 

integralidade na assistência e humanização do cuidado.  

 

4.2 Técnica de Coleta de dados 

 

Para alcançar o objetivo proposto neste estudo, a técnica utilizada foi a entrevista 

fenomenológica pois permite que os participantes descrevam verbalmente suas 

experiências acerca do fenômeno estudado. Esta modalidade de entrevista constitui um 

recurso que permite ao sujeito que vivencia o fenômeno expressar o significado da sua 

ação desenvolvida no mundo de suas relações.
75

 

A entrevista fenomenológica torna-se apropriada, pois reforça a ideia de respeitar 

algumas características, tais como evitar juízo de valores e evitar interpretações 

antecipadas da realidade estudada. Permite a livre expressão do participante frente às 

questões apresentadas sem interferência do entrevistador sendo uma forma acessível ao 

participante da pesquisa de penetrar a verdade mesma de seu existir, sem qualquer 

falseamento ou deslize.
75

 

O instrumento utilizado no estudo foi um roteiro de entrevista, contento perguntas 
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abertas norteadoras de cunho subjetivo pois ela permite colocar o participante da pesquisa 

em contato com suas experiências e favorece que ele as descreva, facilitando que o 

pesquisador alcance os significados do vivido dos mesmos.
76

 

Acrescido à técnica de entrevista foi utilizado um formulário para a caracterização do 

perfil sociodemográfico dos familiares cuidadores principais.  

 

4.3 Cenário do Estudo 

 

O estudo realizou-se no Instituto Nacional do Câncer José Alencar Gomes da Silva 

na unidade de cuidados paliativos denominado hospital do câncer IV (HCIV), situado no 

município do Rio de Janeiro. Localiza-se especificamente à Rua Visconde de Santa Izabel, 

274 no bairro Vila Isabel. 

Inicialmente, em 1986 com o nome Centro de Suporte Terapêutico Oncológico, esse 

serviço era prestado por voluntários e por alguns profissionais de saúde do Hospital do 

Câncer II (HC II), sensibilizados pelo "abandono" dos pacientes fora de possibilidade de 

cura. Como o número desses pacientes aumentou, em 1989, o programa de atendimento 

mudou de nome sendo chamado de Serviço de Suporte Terapêutico Oncológico, sendo 

realizado por profissionais e voluntários no modelo multiprofissional. 

Em 1991, criou-se o serviço de cuidados paliativos do Hospital do Câncer I (HC I), 

sendo referência na assistência paliativa nacional no atendimento aos pacientes e seus 

familiares, por profissionais treinados e capacitados contratados pelo INCA. 

Em 2004, a unidade passa a ser denominada Hospital do Câncer IV (HC IV) em 

conformidade com as demais unidades hospitalares que compõe o Instituto Nacional do 

Câncer, onde os pacientes são atendidos em 4 modalidades de serviço a saber: serviço de 

pronto atendimento (SPA), ambulatório, visita domiciliar e setor de internação. 

Especificamente o cenário do estudo foi o setor de internação hospitalar do HCIV 

destinado aos pacientes oncológicos sob cuidados paliativos onde o controle dos sintomas 

através do ambulatório e visita domiciliar inviabilizou-se em decorrência da progressão do 

câncer. A internação ocorre também em caso de sobrecarga familiar ou quando o paciente 

se encontra se em cuidados de final de vida e a família não se sente confortável em que o 

óbito ocorra em domicílio. 

Este setor conta com 56 leitos distribuídos em 4 andares, iniciando-se no terceiro 
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andar do hospital e finalizando no sexto andar. Cada andar possui 14 leitos sendo composto 

por 8 quartos dentro da enfermaria. Dos 8 quartos, 6 alocam 2 pacientes de cada vez e 2 

quartos possuem leito exclusivo para cada paciente que se encontram sob precaução de 

contato, aéreo ou aerossóis. Ao lado de cada cama de paciente há uma cama adaptada para 

o descanso e locação do cuidador. Cada quarto possui seu banheiro exclusivo sendo 

dividido apenas pelos 2 pacientes acomodados. Todos os cuidadores dividem um único 

banheiro que se localiza no final do corredor. 

Os pacientes têm o direito a permanência de 1 (um) cuidador em período integral 

durante todo o seu período de internação. A troca de acompanhante é permitida no período 

entre 8h às 20h. O horário da visita ocorre no período de 2h entre 14h e 17h. Neste 

período, cada paciente pode ficar com até 3 pessoas dentro do quarto da enfermaria. Em 

relação às refeições, tanto pacientes quanto familiares são beneficiados gratuitamente 

enquanto permanecem no hospital.  

Durante o dia, os pacientes que se apresentam em melhores condições físicas e estão 

estabilizados dinamicamente e seus cuidadores são dirigidos a curiosação caso queiram, 

que se localiza no segundo andar do hospital. Este setor é destinado para a distração dos 

pacientes e cuidadores com o desenvolvimento de trabalhos manuais, filmes, serviços de 

beleza, dentre outros.  Este setor conta com 1 enfermeira, 1 técnico de enfermagem e 

voluntários.  

Em cada andar no período diurno a equipe de profissionais de saúde se constitui de 1 

médico diarista que permanece no setor apenas no período matinal. Após esse horário o 

médico responsável por qualquer intercorrência se encontra a serviço de 

prontoatendimento (SPA); 1 enfermeira diária que permanece no setor até às 17h e, 

ocasionalmente, 1 enfermeira plantonista que permanece no setor até as 19h e 3 técnicos de 

enfermagem plantonistas. Também é composto por 1 nutricionista plantonista; 1 

fisioterapeuta plantonista e um (1) assistente social plantonista. Ainda durante o dia o setor 

possui a presença de capelães do próprio hospital. Eles visitam os pacientes e familiares de 

acordo com a indicação da enfermeira. E, por último, ainda se conta com a presença de 

voluntários que possuem cada um uma função especifica de acordo com suas habilidades e 

dia determinado para se dirigir ao hospital.  

O serviço noturno conta apenas com 1 enfermeiro e 3 técnicos de enfermagem em 

cada andar. Em caso de emergência o médico acionado encontra-se no SPA. A escala dos 
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profissionais de saúde plantonistas é 12x60 e dos diaristas com horário de 8 h às 17h. 

 

4.4 Participantes do Estudo  

Para a participação neste estudo foram convidados familiares de pacientes que se 

encontravam como cuidadores principais de pacientes em tratamento paliativo, no setor de 

internação hospitalar, na unidade de cuidados paliativos (Hospital do Câncer IV).  

Para ser a responsável pelo cuidado paliativo, apenas uma pessoa por paciente é 

eleita a ser a cuidadora principal. Isso ocorre pelo fato de que além de ser a responsável 

pela maioria dos cuidados ao paciente, esta também será referência para que possa 

efetivamente comunicar suas dúvidas à equipe multidisciplinar, trocar informações e 

oferecer orientações de cuidado quando necessário. Portanto o estudo foi baseado em um 

familiar cuidador para cada paciente. 

Não existe uma quantidade exata para afirmar quantos cuidadores permanecem em 

cada andar. Apesar de cada paciente ter o direito a permanência do cuidador com ele no 

período de internação, muitas vezes se encontram desprovidos de alguém que possa 

acompanhá-lo, o que o leva a permanecer sem acompanhamento durante todo o tempo. 

Portanto adotou-se como critério de inclusão: Ser familiar e cuidador principal de 

paciente sob atenção paliativa oncológica no setor de internação hospitalar no INCA IV 

independente da religião ou credo; ter a sua participação autorizada mediante a assinatura 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido; possuir idade acima de 18 anos. 

Como critério de exclusão: Ser acompanhante cuidador formal de paciente internado 

sob Cuidados Paliativos no setor de internação hospitalar do HCIV; cuidador com 

permanência esporádica no setor de internação e cuidador que não desejar participar da 

pesquisa. 

 

4.4.1 Recrutamento dos participantes e procedimentos para a realização das 

entrevistas. 

 

Como o objeto de estudo direcionou a pesquisa para a perspectiva da fenomenologia, 

a delimitação da amostragem do estudo ocorreu à medida que as entrevistas foram sendo 

realizadas e os relatos foram atingindo a saturação de dados. Vale salientar, que o intuito da 
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pesquisa foi buscar o que há de comum das experiências vivenciadas expressas nas falas 

dos participantes. Nessa perspectiva foram entrevistados 20 familiares cuidadores 

principais por considerar ter obtido dados expressivos e de representatividade acerca do 

objeto do estudo.  

A entrevista (Apêndice D) ocorreu após ser apresentado o objetivo do estudo, 

aceitação e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice C). A 

fonte de dados utilizados foi um gravador digital que permitiu o registro dos participantes 

do estudo.  

Dada a natureza do estudo, foi atribuída uma escuta sensível à medida que as 

entrevistas foram sendo realizadas. Ocorreu de forma presencial e individual com cada 

familiar por ser considerado benéfico quer para os propósitos da investigação, quer para os 

participantes, uma vez que permitiu analisar uma série de aspectos relevantes, que a 

distância poderia relegar.  Considerando ainda, que a entrevista se dirige aos familiares 

cuidadores principais de pacientes em cuidados paliativos que se encontram em uma etapa 

complexa e difícil de suas vidas, a entrevista foi realizada de acordo com a disponibilidade 

de horário e tempo oferecida por eles. 

Em relação ao local, a entrevista foi realizada dentro do próprio hospital em uma sala 

reservada disponível na própria unidade de internação. O espaço reservado era silencioso, 

confortável e livre de risco de interrupções. Durante todo o momento foi mantido a 

preservação da privacidade e confidencialidade das informações. 

 

4.5 Procedimento de análise e interpretação dos dados 

 

Após as entrevistas, procedeu-se à transcrição das falas dos participantes do estudo 

na íntegra e a análise das entrevistas pautou-se no método fenomenológico.  

As entrevistas foram gravadas e transcritas em sua totalidade, sendo respeitada a 

linguagem e a maneira peculiar de expressão de cada entrevistado. Os trechos dos relatos 

dos participantes foram apontados em itálico e entre apóstrofes ( ‘ ’ ), indicação de 

reticências (...) em frases interrompidas ou supressão de uma parte da fala e palavras 

explicativas omissas no discurso estão colocadas entre parênteses. 

Além disso, a fim de manter o anonimato e preservar a identidade e relatos dos 

familiares de pacientes com câncer, os mesmos foram identificados com a letra C e 
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enumerados de 1 a 20 conforme os discursos iam sendo desvelados. 

Sobre a análise do estudo, partiu-se da análise fenomenológica que busca a 

compreensão do vivido, dos atos intencionais e das essências de cada pessoa. O método 

que corrobora para esta abordagem e utilizado no estudo foi o método de Amadeo Giorgi.
77

 

A proposta de Giorgi lida com as descrições das entrevistas sobre experiências vividas em 

relação a um determinado fenômeno.
75 

Este método segue quatro passos a saber:
78

 

O Sentido do todo, é o primeiro passo apresentado onde o pesquisador faz a leitura 

integral do depoimento do participante, a fim de obter uma noção acerca do que foi dito.   

O segundo passo é a discriminação de unidades significativas com base em uma 

perspectiva psicológica e focada no fenômeno que é pesquisado. Nesta etapa, o 

pesquisador discrimina as “unidades de sentido” relacionadas com o tema que lhe 

interessa. Esse passo é necessário, pois não se pode analisar um texto inteiro 

simultaneamente, devendo-se quebrá-lo em unidades significativas, que emergem sempre 

que se percebe uma mudança psicologicamente sensível de significado da situação para o 

sujeito. É essencial para o método que as discriminações ocorram primeiro para que 

possam ser interrogadas mais adiante - no próximo passo -, e que elas sejam feitas 

espontaneamente, mesmo sendo uma espontaneidade disciplinada. 

 O terceiro passo configura-se pela transformação das expressões cotidianas do 

sujeito em linguagem psicológica com ênfase no fenômeno que está sendo investigado 

onde após a identificação onde as unidades significativas foram detalhadas, o pesquisador 

as expressa de uma forma mais direta, em uma linguagem mais apropriada o sentido 

psicológico nelas contido. 

E por fim, o quarto e último passo busca a síntese das unidades significativas 

transformadas em uma declaração consistente da estrutura do aprendizado no qual 

sintetizam-se todas as unidades encontradas, a fim de formular uma declaração acerca da 

estrutura do fenômeno ou experiência dos participantes. 

Portanto, através do modelo fenomenológico de Amadeo Giorgio pudemos tomar os 

participantes em seu contexto de vivência, colocando-os como protagonistas de suas 

experiências e necessidades espirituais permitindo assim, subsídios para o 

desenvolvimento da proposta do estudo. 
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4.6 Aspectos Ético- Legais 

O projeto de pesquisa foi submetido inicialmente à apreciação do Comitê de Ética e 

Pesquisa (CEP) da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense / FM/ 

UFF/ HU, sendo aprovado sob o nº 59608316.3.0000.5243. Logo após foi encaminhado ao 

CEP do Instituto Nacional do Câncer e aprovado sob o nº 5.3001.5274.  

Sendo assim, o estudo desenvolveu-se após a aprovação do Comitê de Ética em 

Pesquisa e anuência do Instituto Nacional do Câncer. Os sujeitos do estudo foram 

devidamente informados sobre a finalidade e objetivos propostos. Além disso, a entrevista 

propriamente dita iniciou-se após assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, conforme as normas da Resolução 466/2012, do Conselho Nacional de Saúde.  

Os participantes do estudo foram respeitados em sua dignidade e assegurados sobre a 

possibilidade de desistência a qualquer momento do estudo, do sigilo das informações 

fornecidas e da garantia da preservação do anonimato. Ademais, antes do início da 

entrevista todas as suas dúvidas foram dirimidas. 

Para a fidedignidade da pesquisa em questão e rigor científico, o estudo seguiu 

alguns princípios fundamentais, tais como a credibilidade, referindo- se à confiança na 

verdade dos dados e das interpretações; o potencial de transferência, indicando em que 

medida as descobertas poderiam ser transferidas para outros ambientes ou grupos; a 

autenticidade, mostrando de modo justo e confiável as realidades diferentes; o grau de 

dependência, referindo-se à estabilidade dos dados ao longo do tempo e o potencial de 

confirmação e  à objetividade, onde a motivação e perspectivas do pesquisador não 

interfeririam, conforme ocorreu, na interpretação dos dados.
69  

Cabe esclarecer que os resultados do estudo serão divulgados para os participantes da 

pesquisa e para o Instituto Nacional do Câncer Jose Alencar Gomes da Silva e serão 

encaminhados para publicação, com os devidos créditos aos autores. 

 

4.7 Riscos e benefícios  

 

Pela possibilidade de a pesquisa apresentar riscos mínimos por conta de possíveis 

reações emocionais dos participantes durante a realização das entrevistas, foram 

concedidos acolhimento e escuta durante todo o momento. Além disso, o serviço de 

psicologia do setor de internação apresentou disponibilidade e aquiescência para receber ao 



 
 

68 
 

entrevistado a fim de oferecer conforto emocional e psicológico caso houvesse 

necessidade.  

Este estudo ofereceu aos familiares cuidadores principais uma oportunidade de 

compartilhar suas experiências e expor suas reais necessidades espirituais vivenciadas, 

para que os mesmos pudessem ser ajudados no enfrentamento de tais questões durante os 

cuidados paliativos. 

Como benefícios diretos, a pesquisa proporcionou ao participante suporte à sua saúde 

e melhoria na qualidade de vida no sentido de que o mesmo teve a oportunidade de ser 

escutado de maneira sensível, o que contribuiu para reduzir seu nível de ansiedade, stress e 

depressão. Como benefícios indiretos o estudo propiciou melhora na qualidade do 

atendimento a essa clientela. 
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CAPÍTULO 5. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Este capítulo destina-se à apresentação das seguintes temáticas: caracterização do 

perfil dos entrevistados; análise final das entrevistas, indo ao encontro dos significados. 

A partir dos significados desvelados pelas falas dos participantes foram apreendidas 

três grandes categorias temáticas que expressam as perspectivas do fenômeno estudado, 

refletindo como os familiares de cuidadores percebem e atribuem significado ao momento 

vivenciado. 

 

5.1 Caracterização sociodemográfica dos participantes 

 

Em busca da qualidade na assistência é necessário que o enfermeiro, como membro 

de uma equipe especializada de cuidados paliativos conheça sua realidade de trabalho e o 

perfil dos cuidadores que acompanham seus familiares no setor de internação, com o 

objetivo de planejar e elaborar ações com enfoque no atendimento qualificado e 

humanizado. 

Na tabela e gráficos abaixo seguem as apresentações das caracterizações dos sujeitos, 

quais sejam, faixa etária, estado civil, sexo, etnia, escolaridade, faixa salarial, atividade 

laboral, convívio com paciente, tempo assumido para cuidados prestados, grau de 

parentesco, opção em ser cuidador e ter ajuda para os cuidados prestados, número de 

filhos, religião e fé. 
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Tabela 1- Caracterização dos cuidadores familiares de pacientes em cuidados paliativos 

oncológicos. Rio de Janeiro/RJ, Brasil, 2017. 

 
Aspectos Sociodemográficos n % 

Sexo:   

 Masc. 8 40 

 Fem. 12 60 

 

Idade: 

  

20-29 anos 2 10 

30-39 anos 

40-49 anos 

50-59 anos                                                                                                  

60-69 anos 

70-79 anos 

 

2 

5 

5 

5 

1 

10 

25 

25 

25 

5 

Escolaridade:   

Ensino fundamental 6 30 

Ensino médio 9 45 

Ensino superior 5 25 

 

Religião/Crença 

  

Católica 6 30 

Espírita / Espiritualista 1                                                                   5 

Evangélica 07 35 

      Messiânico 01 5 

 Ateu 

Não professa religião                  

- 

05 

- 

20 

Sem renda 

1 a 3 salários mínimos 

2 

12 

10 

60 

3 a 5 salários mínimos 4 20 

 

Grau de Parentesco: 

  

Marido 5 25 

Filha(o) 5 25 

Esposa 3 15 

Companheira(o) 3 15 

Mãe 

Irmã 

Pai 

2 

1 

1 

10 

5 

5 

 

Ser cuidador 

  

Opção Própria 

Falta de Opção 

Decisão Familiar 

18 

2 

- 

80 

20 

   

 

Estado Civil 

  

Casada(o) 10 50 

Solteira(o) 7 35 

Viúva(o) 1 5 

Divorciada(o) 2 10 

Fonte: Autora 
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A seguir, segue o perfil sociodemográfico em formato de gráfico para melhor 

visualização dos participantes do estudo. 

 

Gráfico 1. Caracterização dos cuidadores quanto a Faixa Etária 

 

 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador 

 

 

Neste estudo a idade das participantes variou de 25 a 70 anos, sem predominância 

de faixa etária em relação a ser cuidador de paciente. Foram encontrados entre 20 a 29 

anos (10%), 30 a 39 anos (10%), 40 a 49 anos (25%), 50 a 59 anos (25%), 60 a 69 anos 

(25%) e 70 a 79 anos (5%). Porém, dentro destes valores estatísticos, pode-se dizer que 

80% (16) da opção de ser cuidador foi do próprio cuidador, 10%(2) pela falta de opção 

familiar e 10%(2) por ter sido decisão familiar.   

 

Gráfico 2. Caracterização dos cuidadores quanto ao Estado civil 

 
 
Fonte: Elaborado pelo pesquisador 

 

Quanto ao estado civil, a maioria das mulheres participantes do estudo são casadas, 
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totalizando 50%(10) dos participantes, seguido do estado civil solteira 35% (7), do estado 

civil divorciada10%(2) e viúva 5% (1). 

 

Gráfico 3. Caracterização dos cuidadores quanto a sexualidade 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador 

 

Quanto à sexualidade, a maioria dos cuidadores se apresentaram como mulheres 

60%(12) e 40%(8) como homens.  

 

 

Gráfico 4. Caracterização dos cuidadores quanto a Etnia 

 

 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador 

 

Quanto à etnia, a maioria das mulheres se intitularam como: pardo, tendo a sua 

maior predominância com 35%(7), seguido de 25%(5) negro, 15%(3) branca, 15%(3) 

morena, 5%(1) branco e 5%(1) indígena. 
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Gráfico 5. Caracterização dos cuidadores quanto ao grau de escolaridade 

 

 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador 

 

Nenhum cuidador apresentou-se como analfabeto, porém apenas 30% relataram ter 

atingido o nível superior. Dos 20 cuidadores familiares, 0% relatou ser analfabeto, 30% (6) 

realizou o ensino fundamental onde 15%(3) foi completo e 15%(3) não concluiu. Em 

relação ao ensino médio, 25%(5) relataram ter cursado de forma completa e 20% (4) de 

forma incompleta. Sobre o ensino de nível superior, 30% (6) iniciaram a faculdade, sendo 

que 25% (5) a concluíram e 5%(1) não a concluíram. E por fim, 15%(3) cursou e concluiu 

o curso de pós-graduação.  

 

Gráfico 6. Caracterização dos cuidadores quanto a faixa salarial 

 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador 

 

A faixa salarial predominante variou entre 01 a 03 salários mínimos 60%(12), 

seguido de 03 a 05 salários 20% (4), maior que cinco 10%(2) e 10%(2) sem renda mensal.  
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Gráfico 7. Caracterização dos cuidadores quanto atividade laboral 

 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador 

 

Apresentaram como profissão, professor 15%(3), autônomo 5%(1), diarista 5%(1), 

aposentado 25%(5), do lar 10%(2), médica 5%(1), desocupado 10%(2), artesã 5%(1), 

freteiro 5%(1), eletricista 5%(1), costureira 5%(1), gráfico 5%(1). 

 

Gráfico 8. Caracterização dos cuidadores quanto ao convívio com o paciente 

 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador 

 

De acordo com as informações colhidas 90%(18) dos pacientes moravam junto com 

o paciente e 10% (2) não o faziam.  
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Gráfico 9: Caracterização dos cuidadores quanto ao tempo que assume de papel de 

cuidador principal 

  

Fonte: Elaborado pelo pesquisador 

 

Quanto ao tempo que assumiram como sendo cuidador principal, 85% (17) 

relataram ser cuidador principal desde o início da doença e 15%(3) relataram terem se 

tornado cuidadores a partir do meio para a fase final da doença. 

 

Gráfico 10. Caracterização dos cuidadores quanto ao grau de parentesco 

 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador 

 

Quanto ao grau de parentesco, 25% (5) se apresentaram como marido, 20%(4) 

como filhas, 15%(3) com esposa, 10%(2) como companheira, 5%(1) como companheiro, 

10%(2) como mãe, 5%(1) como irmã, 5%(1) como filho e 5%(1) como pai. 
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Gráfico 11. Caracterização dos cuidadores quanto a opção de ser cuidador e da 

contribuição de ajuda para os cuidados 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador 

 

Em relação aos cuidados prestados, 80%(16) relataram que a opção de ser cuidador 

era a do próprio cuidador, 10%(2) por falta de opção e 10%(2) por decisão familiar. Além 

disso, ao ser interrogado sobre o recebimento de ajuda nos cuidados, 40%(8) relataram 

receber ajuda, 40%(8) relataram não receber qualquer ajuda e 20%(2) receber ajudas 

esporádicas. 
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Gráfico 12. Caracterização dos cuidadores quanto a ter filhos 

 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador 

 

Em relação a ter filhos, 35%(7) tinham apenas 1 filho, 25%(5) tinham 2 filhos e 

10%(2) tinham 2 filhos e 30%(6) não os tinham.  

 

 

Gráfico 13. Caracterização dos cuidadores quanto a religião 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador 

 

Quanto à religião, a maioria 80%(16) dos cuidadores participantes do estudo 

professaram uma religião e 20%(4) não o professaram. Dos que professaram religião 

40%(8) disseram ser evangélicos, 30% (6) católicos, 5%(1) espíritas e 5% (1) messiânico. 

Dos 20%(4) que não professaram qualquer religião, 5%(1) disseram possuir tendências ao 
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espiritismo e 5%(1) praticavam meditação que segundo o indivíduo, não se caracterizava 

como uma religião, embora fosse considerada como sendo para si. 

 

Gráfico 14: Caracterização quanto a mudança de religião após descoberta da doença 

 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador 

 

Dos 80%(16) que disseram ter uma religião, nenhum deles apresentou qualquer 

mudança de conduta em relação à mesma após a descoberta da doença, o que representou 

uma totalidade de 100%  

 

Gráfico 15. Caracterização quanto a sua fé 

 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador 

 

Dentre os 20 cuidadores, 80%(16) possuíam fé em Deus, 5%(1) em Jesus, 10%(2) 

em Deus e Jesus e 5%( Jesus e Nossa Senhora).  

 

5.2 Desvelando significados através da análise do discurso 

Neste item serão apresentados os conteúdos resultantes que se destacaram após a lei-

tura fenomenológica do depoimento dos cuidadores participantes da entrevista, à luz dos 

objetivos e questões norteadoras do estudo. 
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Através de uma perspectiva fenomenológica e de acordo com as diretrizes do método 

de Amadeo Giorgi
78

 foi realizada a análise do discurso. Como foram seguidos os passos do 

método de Giorgi, apresentaremos as unidades de significados, a estrutura geral de signifi-

cados elaborada a partir da síntese das descrições dos participantes do estudo e os consti-

tuintes essenciais que nos permitiram a elaboração de três grandes categorias temáticas. 

 

5.2.1 Unidades de significados e a Síntese da estrutura geral  

 

No decorrer das entrevistas foram identificadas vinte unidades de significados que se 

destacaram após todo o envolvimento de compreensão dos depoimentos. Dentro das uni-

dades de significados foram encontradas as seguintes expressões: Lição de vida; Mudança 

de valores; Busca dos por quês; Buraco e abismo; Plano de Deus; Recompensa; Aprendi-

zado; Crescimento espiritual; Força de Deus; Gratidão; Admiração e carinho; Esperança; 

Perdão; Troca de experiências; Autocuidado; Sobrecarregados; Sofrimento; Culpa; Trau-

mas; Solidão; Cuidados prestados pelo enfermeiro; Cuidados recebidos pelo enfermeiro. O 

quadro abaixo representa as unidades de significado acompanhadas de trechos dos depoi-

mentos junto com suas expressões universais. 

  

Quadro 3. Expressões citadas pelos participantes e suas unidades de significados 

EXPRESSÕES CITADAS PELOS PARTICIPANTES UNIDADES DE SIG-

NIFICADO 

“Aprendi a dar mais valor a vida né e menos valor a coisas fúteis.”C9  Aprendizado do valor da 

vida  

“o sentido é deixar certas desavenças e adversidades com outras pessoas para 

trás.(...) Não guardar sentimentos mesquinho/ perdoar e ser perdoado(...)”C3 

Mudança de Valores 

“A gente não consegue entender o porquê de passar tudo isso? Porque ele?”C5 Busca dos porquês  

“A gente nunca espera uma doença na família.(...). Eu nunca esperei estar nesse 

lugar hoje. (...) É Como se eu tivesse entrado  num buraco e não conseguisse 

sai.”C5 

Buraco e abismo  

“(...)Tenho a certeza de que Deus sabe de todas as coisas(...)”.C6 Planos de Deus 

“(...)tenho fé, esperança que ele vai para casa. Que ele vai dar uma boa 

melhorada e vai se recuperar.” C11 

Esperança 

“O que eu puder fazer eu vou fazer pq Deus vai me dar uma recompensa muito 

maior porque esta vendo nosso sacrifício e nossa luta no dia- a- dia.”(C6) 

Recompensa 
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“A experiência que eu tô tirando, é que eu tô apredendo(...)Eu to aprendendo 

com o sofrimento e dor que ela sente.” C20 

Aprendizado 

“(...)Creio que seja para o ser evoluir e chegar ao estágio de luz espiritualmente 

falando(...)C3. 

Crescimento espiritual 

“A força vem de Deus.(...) A paz que eu preciso só vem de Deus mesmo. Só ele 

que me fortalece.” C4 

Força de Deus 

“Se eu já dava amor, vou dar ainda mais agora. Ela foi uma mãe maravilhosa. 

Então eu sou tenho a agradecer a Deus pela oportunidade de poder cuidar 

dela.”C12 

Gratidão, admiração e 

carinho 

“(...)Eu tô me perdoando eu acho(...) não que eu quero o perdão dela. Eu estou 

me perdoando por ter estado longe dela. C14 

Perdão 

“Gosta de compartilhar como troca de experiências. É uma forma das pessoas se 

apoiarem.”C13 

Troca de experiências  

“(...)Principalmente quando se trata de acompanhantes ou visitas do sexo femi-

nino.(...) Eu sempre cito o exemplo da esposa da falta de informação que ela teve 

mesmo tendo trabalhado na área médica.(...).O exame de ultrassonografia trans-

vaginal que ela não fez(...).Então compartilho para alertar as pessoas para que 

elas se policiem mais, façam mais exames, corram atrás dos seu direitos”C20 

Autocuidado 

“É um momento complicado, porque eu tenho as minhas coisas pra fazer, eu 

tenho que parar tudo. Eu deixei meu trabalho. Eu tenho um furgão que nada, 

nada, ele me dá 300 reais por dia e o carro tá parado e eu não posso traba-

lhar.”C11 

Sobrecarregados 

“Eu dou uma experiência muito difícil para o ser humano né! Vê a pessoa que 

você ama sofrendo(...)”C12 

Sofrimento 

“Ela passou porque ela não quis ajuda. Ela escondeu da família a doença. Foi 

descoberto num exame de rotina no Getúlio Vargas por um cardiologista. E já 

estava avançada. Na verdade eu fiquei com muita raiva na hora.”C3 

Culpa 

“(...)minha irmã nunca tinha passado por essa situação de dar banho no meu 

pai, de ver ele nú.(...) na hora do banho ela falou que não ia ficar porque não 

tinha necessidade desse sofrimento.(...) na hora que acabou o banho, essa enfer-

meira chegou pra minha irmã de uma forma grosseira, inapropriada para o 

ambiente e falou: - Vem cá minha filha, por acaso você é virgem?(...) A minha 

irmã na hora chorou.”C4 

Trauma emocional 

“(...) Poxa queria tanto que ela ( a mãe) conversasse comigo. Eu não acho chato 

ficar aqui e nem chato ficar com minha mãe. Eu acho chato ela não poder con-

versar. Ela não estar consciente para ficar conversando comigo.”C15 

Solidão 

“(...) os enfermeiros que vieram lá no quarto, são nota mil. Cumprimenta, brin-

ca, dá uma força(...)As pessoas que estão aqui  neste momento tanto o paciente 

quanto pessoa que esta ao lado, elas estão precisando de carinho, atenção, pala-

vras boas e vocês chegam aqui, exatamente com isso tudo(...)”C12 

Cuidados Recebidos 

pelo enfermeiro 

“A pessoa seja alegre. Que chegue e dia bom dia meu amor. Que abrace, que 

beije. Que seja simpático, que seja feliz, que dê uma boa palavra de conforto, 

que levante a pessoa para cima”C14 

Cuidados desejados pelo 

enfermeiro 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador 
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A descrição da estrutura geral de significados descreve o modo como os participan-

tes do estudo narram as suas experiências subjetivas e vividas em ser familiar cuidador de 

paciente em atenção paliativa oncológica, assim como o significado atribuído a esse fenô-

meno. 

A síntese da estrutura geral foi desenvolvida como uma maneira de sintetizar os de-

poimentos dos familiares cuidadores principais para proporcionar uma melhor compreen-

são do fenômeno estudado. É profícuo salientar que a estrutura geral compõe os relatos 

universais e invariantes dos depoentes, porém não é uma estrutura conclusiva visto que a 

busca da essência do fenômeno a que se procura nunca é absoluta, no entanto, a trajetória 

de busca possibilita compreensões.  Segue abaixo a síntese da estrutura geral composta 

pelas expressões das unidades de significados sublinhadas e que foram universais aos fami-

liares.  

 

Os familiares atribuíram ao significado da experiência de serem cuidadores princi-

pais de pacientes oncológicos em cuidados paliativos um aprendizado do valor da vida. 

Acreditam em mudança de valores e que o propósito maior foi deixar de lado pensamentos 

e atitudes pequenas, além de valorizar coisas que promovam o seu bem espiritual como 

fazer o bem e praticar o perdão. 

Disseram que, ao tomarem conhecimento da não possibilidade de cura da doença en-

contravam-se incansavelmente na busca dos porquês da situação. Muitas vezes tiveram a 

sensação de que a cada informação a respeito da doença lhes parecia um buraco e abismo 

que se abria a sua frente. Além disso, ao mesmo tempo em que alguns cuidadores se con-

fortaram atribuindo o momento vivenciado como planos de Deus, outros colocaram em 

xeque sua fé e entraram em confronto com ele. Apesar desse “relacionamento” atribulado 

com o seu ser superior, não deixam de acreditar que tudo na vida tem uma balança e exis-

tem formas de recompensa. 

Mesmo estando em uma unidade de cuidados paliativos e terem sido instruídos que o 

prognóstico da doença fosse o pior possível, ainda assim não deixaram de relatar o desejo e 

a esperança da cura da doença.  E se não cura da doença, acreditaram em um aprendizado 

de vida e crescimento espiritual para ambos. 
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Nessa perspectiva, a fé na força de Deus e em crenças religiosas/ espirituais auxiliam 

como mola propulsora dos novos desafios que precisam superar e transpor além de serem o 

ancoradouro na busca de significado satisfatório ao momento vivenciado.   

A forte aproximação junto ao paciente pode ser compreendida como uma forma de 

gratidão, admiração e carinho. O que se deve ao fato de essa pessoa ter sido em algum 

momento ou em todos eles especial em suas vidas. Em outra perspectiva, apresenta-se co-

mo forma de redenção/perdão por ter falhado em algum momento. Dessa forma conferem 

esse momento como um resgate do tempo perdido. Em ambos os casos enfatizam que vão 

acompanhar o paciente até o final.  

Em relação ao compartilhamento da experiência vivida, descrevem que apreciam di-

vidir esse momento com pessoas que apresentam semelhança com seus problemas. A troca 

de experiências durante o compartilhar também é bem vista, pois é neste momento que 

percebem que não estão sós e que seus problemas não são únicos.  Portanto, de alguma 

forma isso os confortam e motivam a seguir adiante. Além disso, foi relatado que o com-

partilhar pode vir também como uma forma de preocupação e alerta para o estado de saúde 

do outro como forma de autocuidado. 

Ao ser anunciada na família foi possível perceber que a doença se impôs e sobrepôs a 

todas e quaisquer atividades, relações, trabalhos, lazer, planos na vida do cuidador. Desta 

forma, dentro de uma vivência carregada de cansaço, estresse e várias situações que levam 

ao esgotamento físico e emocional, muitos cuidadores demonstraram se sentir sobrecarre-

gados. 

O sofrimento quando relatado apresentou várias nuances. Inicialmente ele surge ex-

plicitamente através da verbalização. Depois se apresenta pela dor do sofrimento do outro e 

por último pela dor de ter que esconder a sua dor da pessoa a quem ama em questão.  As-

sim, como subterfúgio explicativo da doença e amenizador do sofrimento, apropriam-se do 

sentimento de culpa. Esta culpabilização é dirigida ao paciente como excesso ou falta de 

cuidado com a saúde ao longo da vida. 

 Além de todo sofrimento constituído pela proximidade da perda de alguém doente, 

algumas situações de traumas emocionais foram relatadas trazendo constrangimento e tris-

teza. Dentre estes traumas, a trajetória sofrida por não terem o atendimento esperado em 
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outros hospitais, assim como na própria unidade específica de cuidados. Outra insatisfação 

relatada foi a de passarem, muitas vezes despercebidos pelos enfermeiros, sendo um con-

tribuinte para a insegurança, insatisfação e solidão. 

Apesar de ter sido apresentado alguns casos específicos de descontentamento e cons-

trangimentos, a maioria diz ter tido um atendimento de enfermagem que superou suas ex-

pectativas. Desta forma, gestos de carinho, atenção, comunicação e conforto foram os cui-

dados recebidos pelo enfermeiro. E como expectativas em relação aos cuidados desejados 

pelo enfermeiro, retrataram que entre ser excelente tecnicamente ou promover um atendi-

mento humano, preferem ficar com a segunda opção. Desta forma, o relacionamento trans-

pessoal, baseado no carinho, atenção, olhar amigo, respeito mútuo, compaixão, amor e 

cumplicidade foram os mais relatados. 

Portanto, todas as nuances do fenômeno conforme percebidas pelo cuidador serviram 

para destacar que na prática assistencial, o momento transpessoal acontecerá quando o en-

fermeiro for capaz de ver e se conectar com o espírito do outro permitindo a expansão de 

possibilidades que possa vir a acontecer. Essa conexão permitirá ao cuidador vivenciar 

experiências transformadoras como ressignificações e novas formas de compreender o seu 

mundo da vida, e ao enfermeiro, a transcendência de suas habilidades chegando mais pró-

ximo do cuidado humanizado. 

 

5.2.2 Descrição dos Constituintes Essenciais 

 

Após a descrição das unidades de significados e elaboração da estrutura geral através 

das expressões invariantes dos relatos dos participantes procede-se à apresentação dos 

Constituintes Essenciais.  

De acordo com o Método Giorgi, os constituintes essenciais são formados através 

das unidades de significados, as quais são retiradas das transcrições das entrevistas sendo 

transformadas em expressões de carácter psicológico e científico que determinam a com-

preensão das situações experienciadas.
78

  

Através da elaboração dos constituintes essenciais permitiu-se aprender três grandes 

categorias temáticas com suas subcategorias correspondentes. Vale salientar que apesar dos 



 
 

84 
 

constituintes essenciais serem comuns a todos os participantes, os mesmos podem ser vivi-

dos de diferentes formas pelo cuidador.  Apesar disso, não deixam de perder a característi-

ca de serem elementos essenciais na estrutura do fenômeno estudado.  

O quadro abaixo representa os Constituintes Essenciais agrupados por categorias e 

subcategorias que serão nos próximos capítulos analisados e discutidos à Luz da fenome-

nologia de Merleau-Ponty. 

Quadro 4. Constituintes Essenciais compostos pelas categorias e subcategorias emergidas 

após análise dos dados. Niterói, 2017  

 

SUBCATEGORIAS CATEGORIAS 

1.1 O vazio existencial na perspectiva do familiar  

1.2 A pergunta pelo sentido: por quê?   

 

 

 

1- Desvelando a Dimensão 

existencial 
1.3 A vida repensada e recompensada como plano de 

Deus e crescimento espiritual 

1.4 Ressignificando a vida diante da doença  

 

2.1Sublimando as necessidades espirituais do cuidador 

como fonte de conforto  

 

 

 

2- A espiritualidade como 

recurso interno para o en-

frentamento da doença 
 

2.2 O compartilhamento de experiências como supri-

mento do bem-estar espiritual  

 

3.1 Cuidador e o Cuidado percebido 

 

3-Relacionamento Sentido 

 

3.2Cuidado esperado 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 
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CAPÍTULO 6. DESVELANDO A DIMENSÃO EXISTENCIAL 

 

O ser Humano na sua mais íntima essência procura entender a vida e encontrar um 

sentido duradouro para a sua existência. A busca do sentido da vida é sua principal fonte 

motivadora para que viva com todas as suas forças. Sendo assim, buscar uma direção, um 

sentido, com investimento de sua capacidade, talento e desejos é algo que o leva a acreditar 

que tenha um fim justificável para si, que não seja apenas algo que lhe proporcione um 

prazer temporário.  

Sendo assim, o sentido da vida é alcançado quando se consegue encontrar um 

conteúdo significante para a existência e se dá através da realização de valores do sujeito. 

Esses valores podem ser categorizados em valores criativos, vivenciais e atitudinais.
40 

 Os valores criativos são encontrados na ação realizada pela pessoa, enquanto 

criadora e enriquecedora de suas atividades. O vivencial é dado pela entrega à experiência 

de algo que se recebe do mundo ou no encontro de amor com outra pessoa.  Por fim, os 

valores atitudinais se desenvolvem pela transcendência de si, para algo ou alguém, seja 

pelo trabalho com espírito de missão, seja pela aceitação do inevitável, ou ainda pelo amor 

incondicional a outra pessoa.
79

 Portanto, a vida tem um sentido a partir do momento que 

somos atirados a este mundo, faltando a cada um descobri-lo no seu interior. 

A falta de sentido da vida ou vazio existencial surge quando o ser não consegue se 

preencher com esses valores. E esse vácuo existencial só deixa de existir, quando ele 

existe, ou seja, quando se é encontrado o sentido da existência.
40

 

Na perspectiva do familiar cuidador principal de paciente que se encontra em uma 

unidade de cuidados paliativos, no centro do seu existir e na sua singularidade, os mesmos 

se colocam frente a sua realidade como ser no mundo vivenciando situações que podem ser 

compreendidas através de uma fundamentação existencialista. 

Nesse entendimento da existência humana, todo homem tem uma consciência que irá 

se dirigir a algo ou alguma situação. E é nessa intencionalidade que o indivíduo tem a 

capacidade de compreender o significado único e singular escondido em cada situação. 
65 
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Sendo assim, é possível identificar através dos relatos que os participantes encontram 

sentido ou vão a sua busca frente à situação irreversível de ter um familiar com câncer e 

em cuidados paliativos de maneira peculiar. Ao avaliarem a experiência da vivência com 

seu ente querido, descobrem sentidos para sua vida que são guias para serem livres e 

responsáveis pela sua existência. 

 

6.1 O vazio existencial na perspectiva do familiar 

 

A descoberta do câncer e a notícia de que esta doença se encontra em estágio 

avançado sem possibilidades de cura interferem diretamente no sentido da vida destes 

familiares. Muitos configuram a falta de sentido que experimentam como um vazio 

existencial.  

Uma pessoa se depara com o vazio existencial quando sofre alguma frustação ou se 

sujeita a assumir o sentido da vida de outra pessoa de forma a esquecer de sua 

singularidade. Esse “vazio” é caracterizado como uma frustação existencial significando o 

predomínio da sensação da perda do sentido da existência e do conteúdo da vida.
40           

Através de relatos, familiares apresentam-se surpresos diante da notícia da doença e 

declaram sentimento de impotência. O impacto da perda do sentido é configurado como 

buraco, destruição, abismo e até como se tivesse sido atingido por arma de fogo. Além 

disso, essa falta de sentido é encarada como estado de choque e perplexidade. 

 

“A gente nunca espera uma doença na família. Jamais passou pela minha 

cabeça que meu pai estaria nessa situação hoje. Eu nunca esperei estar nesse 

lugar hoje. É como se fosse um sonho. Como se eu tivesse entrado num buraco e 

não conseguisse sair.”C5 

 

“Eu fico parada olhando para ele e pergunto por que esta destruição na minha 

vida? Porque isso com ele em tão pouco tempo?”C15  

 

Os depoimentos desvelam o despreparo e desestruturação emocional ao tomar 

conhecimento de uma notícia frustrante levando o familiar a entrar em um estado 

temporário de choque e necessitando de tempo para absorção das informações.  

 

“Lá no HC1 o médico não sentou para conversar e dizer que ela não ia fazer 

mais quimioterapia porque não tinha mais condições físicas.... Aí eu perguntei: - 
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Baseado em que ela não tem mais condições? Ele disse: É só olhar pra 

ela....além do que, a quimioterapia nunca foi curativa e sim paliativa.... Aí eu fui 

encaminhada para o posto avançado e pareceu que neste momento tinha sido 

aberto um abismo na minha frente.”C17 

Nessa situação de imutabilidade do destino, o homem se vê perdido e sem saber o 

próximo passo a seguir. Esse vácuo existencial que o permeia ocorre pelo fato de que ao 

contrário do que acontece com o animal, o homem não tem o extinto ou pulsão dizendo o 

que ele deva fazer. E, além disso, no fundo do seu ser ele mal sabe o que deseja fazer e 

como agir perante a situações ocasionadas em sua vida.
80

 

O câncer ainda é uma doença envolvida por mitos e estigma da morte iminente. 

Assim, se o diagnóstico do câncer na família acarreta um abalo emocional já que é uma 

doença temida e indesejada, ao saber que a doença já está em estágio avançado, familiares 

e pacientes enfrentam sentimentos de medo, pavor e insegurança pelo que estão por 

vivenciar.
81 

Nesta perspectiva, atravessam uma situação que as descrevem como muito 

dolorosa e comparam a provável perda do ente querido como uma tragédia e destruição em 

sua vida.  

“No dia que ela veio para cá (paciente), tinha uma senhora que falou: Nesse 

hospital tão bom, tão grande não tem CTI. Aí eu expliquei para ela. Quando 

chega aqui, é por causa, disso, disso, disso(....) E ela falou: Menina eu não 

sabia! Bem, eu não sei o que ela era da pessoa, se era mãe, se era tia, se era 

avó. Entende?!. Aí percebi como se ela tivesse recebido um Pol(tiro). Senti que 

ela levou um choque.C18 

 

No que tange às experiências sentidas pelo familiar observa-se que o não “acreditar” 

é uma das primeiras reações exacerbadas ao receberem uma notícia inesperada e chocante. 

Esse momento conhecido como negação, funciona como uma para-choque para se encarar 

uma nova realidade. 

Sendo assim, estes relatos vão ao encontro do estudo realizado com pacientes 

terminais que ao tomarem conhecimento de uma doença terminal, tanto estes, quanto seus 

familiares apelam para mecanismos de negação que podem posteriormente sobrevir a 

raiva, barganha, depressão e aceitação sem uma ordem específica de acontecimentos.
55 

Assim, esses mecanismos são orientados pela perda de sentido que envolve a vida 

dos cuidadores onde seu mundo interno se transforma em um imenso vazio e falta de razão 

de ser e viver.
40 
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O conjunto de relatos destacados reafirma a visão de Merleau-Ponty sobre a 

percepção: 

(...)a percepção é o fundo sobre o qual todos os atos se destacam e ela está 

pressuposta por eles(...) o mundo é o meio natural e o campo de todos os meus 

pensamentos e de todas as minhas percepções explícitas(...) o homem, está no 

mundo e é no mundo que ele se conhece(...) 
65-6 

 

Na perspectiva do familiar, o mundo ao redor se refere para aquilo que ele percebe. 

Portanto, é o mundo experienciado diante de uma doença que é percebida através do seu 

corpo. Desta forma, o mundo é todo o contexto onde estamos inseridos e pelo qual nos 

comunicamos e vivemos para e através dele. 

Este mundo não é passível de explicações e sim fundamentações do ser. Isso quer 

dizer que o homem para ser compreendido, primeiramente deve-se ser considerado o 

contexto que ele que está inserido, a realidade que está sendo vivida, seu cotidiano e 

influência do meio que ele sofre. 

Sendo assim, Merleau-Ponty prossegue dizendo “O mundo não é o que penso, mas o 

que eu vivo, estou aberto ao mundo, comunico-me indubitavelmente com ele, mas não o 

possuo, ele é inesgotável(...)”
65-18

 

Em relação ao corpo referenciado, este é traduzido na Fenomenologia da Percepção 

de Merleau-Ponty, não apenas como um veículo do ser humano de ideias, que calcula, 

divide e multiplica experiências, mas como aquele que a vive, que a experiencia e que se 

emociona diante daquilo que o mundo propicia. 
82

 É aquele que se comunica muito além da 

linguagem convencional das palavras.  

Sendo assim, identifica-se neste estudo que o corpo se relaciona como o sujeito que 

se comunica e percebe o mundo da sua vivência. E a significação atribuída à vivência do 

mundo da vida de cada familiar é diferente, fazendo com que a socialização dessas 

percepções permita compreender mais o que o outro vive.  

Além disso, a reflexão do corpo como expressão e fala pode ser identificada nas falas 

dos sujeitos desta subcategoria. À luz de Merleau-Ponty acredita-se que, ao descrever o 

fenômeno da fala poder-se-á ultrapassar a dicotomia clássica entre sujeito e objeto ao 

afirmar inicialmente que toda palavra tem um sentido.
82 
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E é com este teor que se procura estabelecer as relações entre a fala, a palavra, o 

pensamento e o objeto dos familiares do estudo em questão. Ao referenciarem através da 

expressão da fala o momento vivido, corrobora-se com a afirmação de Merleau-Ponty de 

que há um pensamento e expressão na fala, pois ambos estão envolvidos um no outro, 

estando o sentido enraizado na fala, e esta como a existência exterior do sentido.   

 

6.2 A pergunta pelo sentido: por quê? 

 

A realidade de ter um familiar doente e saber que as perspectivas para o futuro não 

são as melhores possíveis, acarretar uma busca de explicações que pode levar a diferentes 

interpretações pelos cuidadores. Desta forma, essa diversidade de interpretações está 

vinculada à cultura, ao sistema de crenças, valores e conceitos vividos e construídos por 

eles.  

De qualquer forma, este momento fica arraigado em momentos de medo, angústia, 

desespero, sofrimento, stress e negação. Quando não é mais possível manter firme o 

estágio da negação, o indivíduo assume a consciência de que realmente o fato existe e não 

se pode mudar o quadro.  Neste momento, substitui-se este estágio pelo sentimento de 

raiva, revolta e ressentimento. 
55 

Este sentimento pode estar relacionado à falta de possibilidade de controle frente à 

situação vivenciada. Representa a sua factibilidade e impotência para poder administrar, 

dentro de seu sistema de expectativas e crenças, o não administrável. 

Na ausência do sentido de vida e na tentativa de compreender o seu sentido, 

perguntas difíceis de serem respondidas como por quê, o para quê, o motivo e a razão de 

estar vivenciando uma determinada situação são elaboradas pelo indivíduo.
40

 Outras 

perguntas ainda podem vir a surgir como: por que isso está acontecendo?  Por quê comigo? 

Por que com ele.
48

 Esta busca dos por quês, pode ser encontrada nos relatos abaixo dos 

familiares:  

 “Não sei e me pergunto por que isso está acontecendo. Por que ele?! Por que 

isso está acontecendo agora? Dê alguma forma até ouço o padre Marcelo Rossi, 

onde a gente nunca deve dizer o porquê daquela situação mais o para que da 

situação. Mas é difícil absorver esse momento. ”C3 

“A gente não consegue entender o porquê de passar tudo isso? Por que ele? Por 

que isso está acontecendo agora? O pai não merecia estar passando por isso. 
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Ele sempre foi uma pessoa saudável, é uma pessoa boa, nunca fumou, sempre se 

alimentou bem. ”C5 

Além disso, o sofrimento “não merecido” é apresentado como a incapacidade de o 

familiar compreender o problema vivenciado. Em alguns momentos se apropriam da 

barganha como uma forma de suplicar um pouco de mais de tempo com seu ente querido 

conforme o relato abaixo: 

 

“Eu choro e pergunto por que está acontecendo isso comigo. Por que aconteceu 

isso com ele em tão pouco tempo? Eu fico parada olhando pra ele e pergunto a 

Deus quanto tempo eu tenho com meu marido e pedindo a ele pra me dar mais 

tempo.” C15 

 

De maneira contrária aos relatos expostos, familiares demonstram uma fé 

consolidada e apesar de não compreenderem os motivos pelos quais estão experienciando o 

sofrimento, acreditam em um Deus que é maior do que tudo. É através desse ser superior 

que adquirem coragem e direcionam suas expectativas na tentativa de busca do sentido 

para o momento vivenciado. 

Percebe-se através dos relatos que o homem não coloca a questão do porquê para o 

mundo, ainda que muitas vezes o sofrimento lhe provenha do mundo; mas o atribui a Deus, 

como Criador e Senhor do mundo. Desta forma, a imagem de Deus diante de 

questionamentos é comparada a um antropomorfismo onde este ser superior é associado 

como o mais alto chefe da polícia no céu, que pode permitir e proibir, autorizar e conceder 

algo. 
83 

“Eu particularmente não me pergunto por que estou passando por isso. Entrego 

nas mãos de Deus. Ele(Deus) me conhece. Ele sabia o que eu ia fazer, que eu 

não ia abandonar ela. Deus está preparando ela para chegar lá em cima 

preparadinha”C1 

“Eu não sei por que estou passando por isso. Acho que ele(Deus) quer, né! 

Quem somos para ir contra ele?”C12 

 

Tendo em vista o homem como um ser humano finito, sua existência faz com que 

ele tenha a liberdade e responsabilidade diante de eventos corriqueiros em sua vida. Sendo 

assim, diante dos limites e obstáculos da vida essa liberdade se faz presente implicando em 

escolhas frente às possibilidades e apoio como uma maneira para transcender. E diante dos 

relatos acima foi evidenciado que os cuidadores se abstêm de suas escolhas e, portanto, da 

responsabilidade pela falta de sentido ao que se está sendo vivenciado.  
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O ser humano, quando não encontra sentido para viver e como uma forma de 

substituir essa perda do sentido atribui tal vivência a uma missão ou prova que lhe foi 

premeditada a passar. 

“Não sei o significado de eu estar vivenciando isso. Um sentido eu sei que tem, 

mas o porquê eu ainda não entendo. Pode ser que eu entenda lá na frente o 

porquê!”C18 

“Eu estou passando porque eu acho que eu tinha que passar por isso. Uma 

prova, uma missão, eu não sei explicar direito. Eu não sei, eu só sei que  estou 

passando e estou  tendo força.. De onde, eu não sei explicar.”C7 

 

Analisando os relatos, mesmo diante de um vazio existencial, como necessidade 

vital, o ser humano busca refletir formas que lhe dê ânimo para digerir uma situação que 

não lhe convém. Sendo assim, uma pessoa é única, singular e insubstituível, não havendo 

alguém que possa repetir ou substituir aquilo que lhe é incumbido. Diante disso, em 

momentos de enfrentamento o ser humano busca sua vocação e atribui a esse momento a 

uma missão particular que precisa ser superada subjetivamente.
40

 

Além disso, na busca de respostas para o sentido e as causas de uma vivência 

inesperada o homem muitas vezes chega a questionar os desígnios de Deus. Esse momento 

pode estar arraigado em múltiplas frustrações e conflitos nessa relação longitudinal
28

. Os 

relatos desvelam que alguns familiares tentam conciliar o mal que experimenta com um 

Deus inacessivelmente todo poderoso colocando em xeque a sua fé.  

 

“Por um momento, não digo blasfemando, mas acabei em novembro me 

separando um pouco de Deus. De certa forma não tem o por quê! Porque ele 

não quer o nosso mal.”C3 

 

Percebe-se que quando o ser humano se sente confrontado com uma situação em que 

foge ao alcance de suas explicações, ele tenta se confortar através de pensamentos 

distorcidos em relação a Deus. Além disso, pensamentos ambíguos surgem onde ao mesmo 

tempo em que relatam se sentirem abandonados por Deus depositam sua confiança nele. 

“Eu oro, eu peço, desde quando eu descobri a doença, eu tenho pedido. Deus,  

não quero ver meu pai sofrer. Não quero! E às vezes eu tenho a impressão que eu 

não fui atendida. Porque ele (paciente) esta num momento de sofrimento agora e 

não foi isso que eu pedia a ele(Deus),mas as minhas orações permanecem. Isso 

não me revolta, mas a gente fica pensando no porque disso tudo! Eu não estou 

revoltada com Deus por causa da situação do meu pai. Eu não vou me rebelar 

contra ele(Deus). Eu sei que tudo acontece com a permissão dele.”C5 
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De acordo com o pensamento de Merleau-Ponty, o homem sendo corporeidade se 

expressa de forma original, criativa e intencional. E esse momento expressivo é dirigido 

subjetivamente e intersubjetivamente para as coisas que habitam o mundo.  

Nos relatos do estudo em tela, a corporeidade, sendo aplicada como sinônimo de 

corpo-vivido remete sempre ao corpo em movimento, ao corpo tal como se está vivendo 

um movimento existencial.
84

 E assim, reportando-se ao familiar, essa forma de vivenciar o 

corpo está atrelada a uma doença que acomete um ente querido, o qual ele se apresenta 

sensibilizado. 

Como ser-no-mundo, o homem é um ser-em-movimento e o que o possibilita mover-

se, dirigir-se a alguma coisa, seja caminhando até ela seja simplesmente voltando-lhe o 

olhar, é o corpo. Neste sentido, mover-se é uma forma de sair de si para ser-com, abrindo-

se à alteridade. O contato com o outro só é possível porque existe um corpo, que nos torna 

sensível ao outro, possibilitando que dele se tenha consciência.  

Nessa perspectiva, Merleau-Ponty explica de que modo o movimento participa nesta 

forma de consciência. Ele coloca que a consciência é o ser em direção a algo através do 

corpo onde mover o corpo e ver as coisas ou algo através dele é deixar corresponder  

à sua solicitação, que se exerce sobre ele sem qualquer representação.
65

 

Dessa forma, o movimento é uma maneira de nos relacionarmos com as coisas e ser 

uma forma verdadeira de conhecê-las e, portanto, é o que impulsiona o homem pela 

vontade de sentido
40

. Assim, os familiares refletem seu movimento existencial que se 

apresenta influenciado pelos seus valores, crenças e desejos e através do sentido emergente 

dessa relação que um sentido vital é manifestado. 

 

6.3 A vida repensada e recompensada como plano de Deus e crescimento espiritual 

 

Ao longo da existência, o homem busca construir sentido para sua razão de ser e de 

estar no mundo. No decorrer da vida vai tomando consciência de sua singularidade e 

condição diferenciada em que se encontra e, cada vez mais, desenvolve meios para afirmar 

sua presença no mundo e dar sentido a sua vida. 

Diante de uma doença, essa atitude não é diferente. O familiar atribui um sentido para 
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a vida como forma de sobrevivência e superação dos obstáculos que se tem a transpor. 

Desta forma, direciona sua vida a um “para que coisa” ou um “para quem”, como 

capacidade de transcender-se. 

Essa afirmativa mostra que o ser humano não precisa estar com suas necessidades 

básicas satisfeitas para pensar num sentido para a sua vida: 

 

 

(...) as pessoas podem encontrar, e cumprir, um sentido em suas vidas 

independente de sexo, idade, QI, ou formação profissional, ambiente ou estrutura 

de caráter e, finalmente independente do fato de a pessoa ser religiosa e, se ela 

for, independente da Igreja a qual ela pertença 
40:259 

 

A palavra ambiente acima referida reforça que o lugar onde a pessoa está inserida, 

seja bom seja ruim, não faz o sentido desaparecer, pelo menos em todos os indivíduos. 

Portanto, o cuidador, mesmo no ambiente hostil de um hospital acompanhando o paciente 

consegue extrair do íntimo de sua natureza algo que transcenda aquela situação vivenciada.  

Sendo assim, na contrapartida da ausência de sentido, familiares não consideram a 

experiência vivida como ausência de Deus e tampouco a diminuição de seu amor por ele.  

É possível observar que cada indivíduo atribui uma perspectiva ao que é vivenciado e uma 

delas, é acreditar que Deus concede um plano e missão específica para cada um de maneira 

intrasferível como se é desvelado abaixo. 

 

 “Essa é a lei da vida!. Se a mãe está passando por isso, eu tenho que passar 

também. Deus quis não é! Aconteceu, tem que aceitar não é! Eu não sou Jesus 

para curá-la, mas como filha eu tenho a obrigação de cuidar dela. Essa é a lei 

da vida. Se ela está passando, eu tenho que passar também”. C10 

 

Familiares em seus depoimentos deixam claro em suas convicções que tudo é 

determinado por Ele (o Senhor/Deus) e isso não deixa de ser diferente em relação à 

existência da doença na família. 

 

“Eu não sei por que eu estou  passando por isso. Acho que ele quer(Deus). 

Quem somos nós para ir contra ele? Se ele achar que ela deve ir, que seja 

melhor para ela e para ele. Eu tenho fé em Deus.”C12 

 

Além disso, atribuem a experiência de serem cuidador como uma experiência impar 

e agradecem a Deus pela oportunidade de serem os escolhidos para vivenciarem esse 
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momento e por fazerem deles pessoas especiais. 

 

“É como se fosse um plano perfeito de Deus para nossas vidas. É como se fosse 

uma pescaria e Deus me escolheu para eu entrar na vida dele (paciente) e hoje 

estar cuidando dele. Deus enxerga lá na frente. Eu creio que era pra gente estar 

vivendo esse momento junto de superação porque Deus viu algo em mim, 

alguma coisa diferente, algo que eu pudesse passar pra ele (paciente).”C4 

“Eu só tenho a agradecer a Deus por ter dado essa oportunidade pra gente 

(filhas) poder cuidar dela. Eu poderia ter perdido ela mais nova. Eu sou muito 

grata por ter ela na minha vida com 85 anos.”C13 

 

A crença em um ser superior permite à pessoa aceitar os acontecimentos como parte 

de um propósito maior, embasando na afirmativa de que nada acontece por acaso. Desta 

forma, os eventos da vida são determinados por uma força superior e ancorados por um 

propósito e crescimento espiritual.
85  

 

“Ele deu isso para mim, eu acho que ele sabe da minha situação. Ele me fez, me 

conhece. Sabe o que eu ia fazer. Se eu ia abandonar ela(...) Deus nunca 

desampara, desonra. Ele esta preparando tudo. Esta sempre no controle(...) Eu 

acho que cada um tem um propósito nessa vida. Então eu acho o seguinte. Ele 

deu um propósito para mim.”C1 

“Minha filha falou que tudo na vida tem um propósito. Nós dois não estávamos 

mais indo a igreja porque dedicamos a nossa vida toda ao nosso trabalho. 

Deixamos bem dizer um pouco de lado. Eu não saia mais de casa Então o que 

Deus fez? Tirou a gente à força daquele trabalho. Colocou ele dentro de um 

hospital e dentro do hospital eu cuidei de muitos enfermos.  Ele precisou ficar 

doente para eu sair de casa. Eu dei mais valor ao trabalho, do que pra mim, meu 

marido e meu filho.”C15 

 

 

O sofrimento leva ao refúgio em Deus, pois enquanto o ser humano está em 

segurança, nenhum abrigo é tão importante. Sendo assim, a fé e a religiosidade 

desempenham um papel fundamental na formação moral, ética e cultural do ser humano, 

proporcionando aos indivíduos a compreensão da realidade da vida e de seus objetivos 

essenciais. A confiança que depositam em Deus e o conforto espiritual que este 

acolhimento lhes oferece, proporciona um sentido para a situação que está sendo 

vivenciada.
11,86 

Para favorecer a adaptação aos novos desafios impostos pela doença, os familiares 

vão ao encontro de significados satisfatórios através de suas perspectivas. Diante das 

adversidades impostas, atrelam este momento à possibilidade de crescimento e purificação 

espiritual.  



 
 

95 
 

 “Para mim é um crescimento espiritual. Para mim é como eu fosse sendo 

testada em relação a minha paciência e sabedoria, porque eu tenho que pensar 

como falar com meu marido, o que eu vou passar para ele e também é um 

aprendizado para eu transmitir para outra pessoa o que esta passando na 

mesma situação que eu. Então o que eu estou vivendo é um crescimento 

espiritual.”C16 

 

Identifica-se que a doença pode representar uma oportunidade de crescimento 

espiritual, uma vez que lembra ao sujeito sua fragilidade, e traz questões sobre o propósito 

das coisas da vida. Em outros cuidadores, a evolução espiritual referida é dada como uma 

purificação do espírito e cura espiritual propriamente dita (alma). 

 

“Creio que seja para o ser evoluir e chegar ao estágio de luz espiritualmente 

falando. Creio que de alguma forma você vem ao mundo para ser lapidado e 

evoluir espiritualmente.”C3 

 

 Além de considerarem que é um crescimento espiritual para si, alegam ser um 

crescimento espiritual para o outro que no caso é o paciente.    

 

“Normalmente a gente entende como purificação do espírito. Então o que eu 

acredito é que ela esta fazendo uma limpeza espiritual. Através dessa 

purificação que esta materializada através do tumor.”C13 

 

 A limpeza espiritual para alguns familiares está atrelada à cura de mágoas e tristezas 

que foram acumuladas ao longo do tempo.  

“Eu e minha irmã, a gente não foi muito ligada. O mal que está acontecendo a 

ela infelizmente Deus está me curando. Está me curando das mágoas, tristezas 

que a gente acumula. Mas então nisso tudo, está curando a alma dela e está 

curando a minha”C19 

 

Nessa perspectiva, mesmo diante de uma situação irreversível, familiares nunca se 

encontram totalmente desamparados e parecem buscar um sentido em algo superior para o 

que está acontecendo em sua vida. A fé em Deus, suas crenças religiosas e espirituais 

fazem com que se mantenha a vida com sentido e fazem com que o ser humano se sinta 

digno ao momento vivenciado.
87 

Outra forma de darem sentido a essa experiência é se agarrarem em uma expectativa 

compensatória. Familiares acreditam haver uma compensação onde Deus oferta “frutos” 

melhores como forma de bonificação.  
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“O que eu puder fazer eu vou fazer, porque Deus vai me dar uma recompensa 

muito maior porque está vendo o nosso sacrifício e nossa luta do dia a dia”C6 

 

Assim, associam a vida a uma balança onde depositam tanto os pontos positivos, 

quanto os negativos e, diante disto, conseguem tirar proveito de toda a situação. 

 “Papai do céu está me mostrando o seguinte. Tem sempre  o lado bom e o lado 

ruim das coisas. É uma balança. Ela estava ruim e agora está melhorando.”C7  

 

Essa recompensa se apresenta sobreposta a um crescimento de bens materiais 

conforme pode ser observado no relato abaixo: 

 

“Eu era viúva, morava na roça, tenho 2 filhas. Cada dia ficava na casa de uma. 

Pedi a Deus para ele fazer o que era melhor para mim! E aí, Deus colocou ele 

(paciente) na minha vida. Ele me deu uma casa, um terreno e um celular. Quer 

dizer que isso não é um mistério de Deus? Então eu vou cuidar dele até o final. 

Ele é uma pessoa boa para mim, ele me ajudou. Quem sabe que ele pode me 

ajudar muito mais?”C11 

 

Sendo assim, percebe-se que existem diversas formas de familiares atribuírem 

sentido ao momento vivenciado. Como são seres humanos encarnados no mundo, estão 

ancorados em uma historicidade, temporalidade, sexualidade, intencionalidade, desejo e 

buscam espaço numa construção de si mesmo.  No mundo da vida de ser cuidador existe a 

possibilidade do encontro das subjetividades, onde o familiar pode reconhecer-se e 

descobrir-se engajado através de seu corpo em um mundo com o qual ele estabelece 

empatia, em razão de um vínculo mais antigo que sua história pessoal, enfim de um ser no 

mundo, como em relação à sua tarefa e à sua vocação. 
65 

Dessa maneira, o corpo, sujeito da percepção, é o meio através do qual a consciência 

se confronta com e no mundo, sendo a figura visível das intenções. A partir da 

compreensão dos familiares, percebe-se que o mundo das significações de cada um faz 

dele um corpo próprio. É através das suas intenções, que está intimamente ligado ao 

encontro com o outro, numa troca interpessoal, que ele pode sublimar o sentido da vida si 

próprio.   

Além disso, mundo e sentido são duas dimensões fundamentais da existência 

humana. Merleau-Ponty faz a alusão que “porque estamos no mundo, estamos condenados 
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ao sentido, e não podemos fazer nada nem dizer nada que não adquira um nome na 

história” 
65:18

   

O mundo da percepção esclarecido por Merleau-Ponty se refere ao mundo percebido, 

ao mundo que constitui o solo da existência humana. É o mundo que envolve a existência 

humana como um todo, a existência corporal, espiritual e suas manifestações. Esse mundo 

pode ser traduzido como o mundo do trabalho, lazer, da educação, da cultura e no caso do 

estudo, o mundo de ser cuidador. E por isso a afirmativa:  

 

(...) o mundo não é um objeto do qual possuo comigo a lei de constituição; ele é 

o meio natural e o campo de todos os meus pensamentos e de todas as minhas 

percepções explícitas. A verdade não “habita” apenas o “homem interior”, ou, 

antes, não existe homem interior, o homem está no mundo, é no mundo que ele 

se conhece. 
65:6

    

 

Por essa razão, evidenciou-se no estudo, que o mundo nessa perspectiva se torna a 

base de todos os nossos pensamentos e de todas as nossas percepções. E através dessa 

relação corpo - mundo que se extrai as significações e sentidos atribuídos pelos familiares 

diante do vivido. 

 

6.4 Ressignificação da vida diante da doença  

 

As mudanças na filosofia de vida correspondem àquelas relacionadas ao novo 

significado atribuído à maneira de pensar sobre a vida, decorrente da experiência de 

conviver com o câncer. Sendo assim, a experiência de cuidar de um parente doente e sem 

possibilidades de cura faz com que a ressignificação de suas vidas esteja relacionada a 

modificações nos valores pessoais e, consequentemente, na sua visão de mundo.  

A ressignificação da vida implica um processo de subjetivação, no qual o ser humano 

que vivencia uma doença passa a apropriar-se dela e operar um reordenamento na sua vida. 

“A introdução da nova concepção no modo de viver, como resposta à doença exige que a 

pessoa se situe no novo contexto existencial com mudanças de valores e atitudes”. 
88:2 

Na concepção dos familiares a experiência de cuidar de um ente doente fora de 

possibilidades de cura, a ressignificação de suas vidas está relacionada a modificações nos 

valores pessoais e, consequentemente, na sua visão de mundo. Essa visão favorece a 
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valorização de coisas corriqueiras que antes pareciam esquecidas.  

Através de relatos, familiares mencionam mudanças pessoais na maneira de encarar a 

vida após assumirem o papel de cuidadores. Identificam que sentimentos mesquinhos e 

desavenças são considerados pequenos em relação ao momento vivenciado e que antes 

ocupavam muito tempo em suas vidas.  Nesta perspectiva, o sentido da vida passa por 

mudanças em relação à forma e valores que atribuem às suas vidas.  

 

 

“A experiência é dar mais valor a vida né! E menos valor a coisas fúteis! Status, 

dinheiro essas coisas porque se a gente não tem saúde a gente não tem nada. 

Estou vendo meu pai aí se acabando aos poucos e as vezes a gente tem vida, 

sadia e não faz aquilo que tem que ser feito como perdoar, ser perdoado, fazer o 

bem, não viver dentro de picuinhas e de brigas.”C9 

“O sentido é dar mais valor a vida. Deixar desavenças e adversidades com 

alguém que você tem pra trás. A vida é muito curta para você guardar 

sentimentos mesquinhos que talvez mais a frente pode te fazer mal, pode vir até 

causar o próprio câncer.”C3 

 

Na autoavaliação lapidam o momento como uma provação dada por Deus e como 

momento para revisarem suas vidas. Isso mostra que até mesmo em situações 

desfavoráveis, ao se enfrentar um destino que não pode ser mudado, ainda assim pode- se 

encontrar algum propósito.  

“Deus escolheu que fosse dessa forma como provação. E é uma provação tanto 

para a gente quanto para ela. É uma oportunidade de rever um monte de 

coisas.”C13 

 

A doença, enquanto facticidade, coloca o homem diante de sua fragilidade 

podendo auxiliá-lo em seu crescimento e amadurecimento perante decisões futuras 

de sua vida como uma forma de ressignificação.
88

 Sendo assim, observa-se através 

dos relatos que este período de ser cuidador funciona como catalisador de intenso 

ensinamento e crescimento pessoal através de maior valorização da vida e 

oportunidades.  

 

 

“Mudou muita coisa na minha cabeça. Assim, Mudança na maneira de enxergar 

a vida. A gente tinha coisas do tipo, se alguém fizesse mal a ela ou a mim, a 

gente meio que se alimentava uma a outra (...).ao invés de parar de 

falar(...)..Hoje depois de tudo isso que a gente está vivendo, eu acho que isso 

ficou muito pequeno tanto para mim quanto para ela(paciente). (...)E assim eu 

acho que a gente exercitou muito o perdão. Tanto dar o perdão, quanto aceitar 
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quando as pessoas pedem o perdão por alguma coisa.” C17  

 

Cuidadores explicitam que mesmo sem ter mais condições de mudar uma situação, 

como no caso extremo de uma doença, ainda assim são estimulados a mudar a si mesmos, 

como mostra o relato abaixo:  

 

“Então eu creio que todas essas situações é pra nos ensinar alguma coisa. Dar 

mais valor a vida, por exemplo, ser mais cuidadoso, pensar mais nas outras 

pessoas. Dê alguma coisa de bom você tem que tirar disso, nem que seja uma 

lição para você.”C19 

“É um ensinamento de superação. Cada dia eu aprendo mais. E isso segue para 

mim como base.”C15 

 

Nesse caminho, os familiares voltam- se para si próprios e analisam o que sentem e 

como vivem sua situação de vida. A experiência dessa vivência lhes traz uma oportunidade 

de modificar seus valores pessoais e, consequentemente, a sua visão de mundo. Neste 

sentido, o desejo de mudanças está atrelado à responsabilidade e consciência de seus atos.  

Valores são definidos como princípios ou crenças sobre comportamentos ou estados 

de existência, que transcendem situações específicas. Além disso, guiam a seleção ou 

avaliação de comportamentos ou eventos, sendo ordenados por sua importância. Os valores 

guiam as atitudes e o comportamento das pessoas e eles podem estar relacionados a focos 

específicos da vida do indivíduo, formando estruturas inter-relacionadas. As pessoas 

apresentam uma estrutura de valores que guia as suas vidas de maneira geral.
89

 

Nos relatos, cuidadores familiares consideram que todos os seres humanos 

deveriam passar ao menos por uma situação de doença na família para valorizar o 

verdadeiro sentido da vida.  

“Mostrar para o outro que o mundo verdadeiro não é o do local de trabalho que 

quando tem um carro um pouco melhor, você acaba pisando no outro. Então eu 

falo que essas pessoas devem passar um dia no INCA para ver o que é. Para ver 

o que é a vida. É uma fase que vou tirar de uma lição muito grande daqui para 

frente para passar para as pessoas.”C7 

“A pessoa precisa estar dentro do INCA para saber como funciona. Tem um 

médico amigo meu que foi diretor do Rocha Faria e teve câncer de garganta. Ele 

falou para mim que viu que aqui não tem diferença entre rico e pobre. Ele teve 

que passar por essa vivência para sentir na pele como é que é.”C11 
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Sob outra perspectiva, mesmo não sabendo expressar o motivo pelo qual estão 

vivenciando o câncer na família, atrelam significados mesmo como suposições. 

“Eu acho que talvez a gente teria que passar mesmo. Por isso que não tenho 

revolta(...). Eu acho que pode ser um resgate mesmo. Minha família é muito 

unida, eu perdi minha mãe muito cedo e na nossa casa era um por todos e todos 

por um....Então eu vou fazer isso porque eu quero, eu sinto necessidade.”C8 

‘Eu estou passando porque eu acho que eu tinha que passar por isso.  Uma 

prova, eu não sei explicar o motivo direito. Eu não sei, mas eu estou passando e 

estou tendo força(...)Deve ser uma maneira deu passar isso para alguém(...)de 

mostrar para as pessoas que o mundo não é esse mundo aí fora”C7 

  

Portanto, essa nova realidade vivida traz reflexões e questionamentos sobre o seu 

próprio modo e conduta de viver, propiciando novas opções de olhar para si mesmo, para o 

outro e para o mundo. 

Merleau-Ponty, ao eleger a experiência corporal como originária, evidencia a 

unidade do mundo como mundo sensível. Nessa perspectiva, corpo e mundo constituem 

um campo de ligação onde emergem todas as relações da vida perceptiva e do mundo 

sensível. 

A partir dessa consideração, como proposta de “reaprender a ver o mundo”, 

Merleau-Ponty, propõe o retorno “às coisas mesmas”, o que significa ser, retorno à 

existência e ao mundo vivido que não é pura interioridade e nem pura exterioridade, mas 

mundo carnal e espiritual, objetivo e subjetivo, natural e cultural, mundo de significação. E 

é por isso que ele afirma:  

(...) eu não posso pensar-me como uma parte do mundo, como simples objeto da 

biologia, da psicologia e da sociologia, nem fechar sobre mim o universo da 

ciência. Tudo aquilo que sei do mundo, mesmo por ciência, eu o sei a partir de 

uma visão minha ou de uma experiência do mundo sem a qual os símbolos da 

ciência não poderiam dizer nada. Todo o universo da ciência é construído sobre o 

mundo vivido. 
65:3

 

 

O mundo, sob esse ponto de vista, torna-se a base e o fundamento de todos os 

pensamentos e de todas as percepções dos familiares. É nessa percepção que se tem uma 

atitude corporal que correlaciona mundo e sentido, sendo a fonte propulsora e motivadora 

da existência humana.  
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CAPÍTULO 7. A ESPIRITUALIDADE COMO RECURSO INTERNO 

PARA O ENFRENTAMENTO DA DOENÇA 

 

 

Vivenciar o câncer torna-se uma experiência única e intrasferível tanto para o 

paciente quanto para o familiar. A maneira como tais indivíduos reagem a essa situação 

é dentre outros, um reflexo de suas vivências, maturidade, valores culturais e 

espirituais. 

Em relação à espiritualidade, por ser universal e inerente ao indivíduo, o familiar de 

paciente em cuidados paliativos se apropria dela como uma fonte motivadora para 

superar e transpor o momento vivenciado. Sendo assim, a espiritualidade pode atuar 

como um reforço emocional e mecanismos de defesa para os momentos difíceis de 

existência. 

Nessa perspectiva, o bem-estar espiritual vem sendo considerado como mais uma 

dimensão da condição humana, de acordo com as grandezas corporais, psíquicas e 

sociais, tendo como instrumento de mensuração, o componente vertical religioso (bem-

estar em relação a Deus) e o componente horizontal existencial (sentido de propósito e 

satisfação pela vida).
87 

Valores como amor, alegria, perdão, esperança e compaixão são um dos combustíveis 

da espiritualidade e residem no senso de humanidade, amizade e família podendo ser 

contemplado em qualquer ação social humana.
22,56 Assim, o bem-estar espiritual pode 

auxiliar significativamente no enfrentamento de angústia relacionada à doença, bem 

como na promoção na saúde mental dos familiares que se encontram na presença do 

câncer.  

Portanto, pode ser visualizado através dos relatos que os familiares se conectam na 

espiritualidade na tentativa de extrair o significado para o momento e também como 

forma de encontrarem força para enfrentar e aceitar a doença do seu ente querido.  
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7.1Sublimando as necessidades espirituais do cuidador como fonte de conforto  

 

As necessidades espirituais sustentam o bem-estar espiritual. Suas variáveis motivam 

o ser humano à procura de significado e o propósito na vida, além de auxiliarem as pessoas 

a transcenderem as dificuldades ou um momento difícil vivenciado. 

Diante dos relatos abaixo, ficou sintetizado que as necessidades espirituais dos 

cuidadores familiares de pacientes em cuidados paliativos referem-se à fé na força de 

Deus, na gratidão, admiração, carinho, esperança e perdão. Sendo assim, nessa categoria 

identificou-se que os familiares se apropriam da espiritualidade como uma fonte promotora 

de força, apoio e ancoradouro do momento vivenciado.  

Na percepção do familiar cuidador ao momento vivenciado a necessidade espiritual 

baseou-se, portanto, na força da fé e confiança em algo superior e que norteia o sentido da 

vida independente de alguma religião específica conforme a fala abaixo: 

 

“A força que eu preciso só vem de Deus mesmo. Só ele que me fortalece. Apesar 

de eu não ser uma pessoa religiosa, de não ser evangélica, de não ser católica, 

de não ser espírita, a minha confiança em Deus sempre vai prevalecer 

independente de qualquer religião.”C5 

 

Familiares se sentem consolidados e fortalecidos ao recorrerem a Deus. Os relatos 

mostram que esse Deus, que vive na intimidade da pessoa, surge como uma força que 

emerge quando todas as outras desaparecem. A presença de Deus é revelada como uma luz 

sustentadora e de conforto. 

 

“A nossa força vem sempre de Deus. E a gente se depara e percebe que é forte, 

só no momento da necessidade porque a gente busca a face de Deus(....) Deus! É 

ele que é o centro de tudo. É ele que me deixa em pé. Ele é soberano, Ele me 

alimenta, me sustenta  e me mantem em pé”C4 

“Só preciso da força divina porque no momento que eu sei que ele (Deus) está 

comigo, eu tenho força! Eu me sinto confortável para que eu vá mais além. É ele 

que me alimenta que me sustenta que me mantem em pé. A paz que todo mundo 

procura só consegue encontrar em Deu”C2 

 

Essa fé e crença na força que vem de Deus são relatadas pelos cuidadores, como de 

grande importância para este momento conflituoso em suas vidas. Este ponto reflete 

quando se diz que a fé faz parte de uma tendência inconsciente que o homem tem para 
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acreditar na figura de Deus.
90

 

Assim, a visão de Deus como uma força que influencia a vida dos cuidadores no 

enfrentamento da doença foi praticamente universal nos relatos. Familiares apresentam 

intimidade com Deus, e esse bom relacionamento contribui para o entendimento e 

aceitação do momento vivenciado conforme relatos: 

 

“A minha força vem de Deus mesmo. Eu peço muito a Deus, assim: Senhor não 

deixa minha mãe sofrer.”C18 

“Preciso estar muito perto de Deus senão eu não aguento. Porque eu nem tenho 

estrutura pra isso. Deus colocou essa missão na minha vida por alguma razão 

pra mim fazer.”C19 

 

A necessidade espiritual representada na fé em Deus cria uma ligação positiva entre 

o ser humano e a divindade. Nesse aspecto a presença da fé na força de Deus impulsiona o 

indivíduo para a superação de doenças e crises existenciais, pois quando ele não encontra 

respostas na ciência, ele busca nas crenças religiosas e na espiritualidade a compreensão do 

fenômeno vivenciado. 
15 

Desta forma, para favorecer a adaptação aos novos desafios impostos pela doença, 

familiares vão ao encontro de significados satisfatórios diante da adversidade e contavam 

com práticas espirituais, religiosas e crenças para superarem e transporem as dificuldades. 

Sendo assim, a religião aparece como uma expressão da espiritualidade para os 

cuidadores familiares e diante disso frequentemente se apoiam em crenças religiosas ou 

espirituais como forma de encontrar conforto, alívio do sofrimento, esperança e fé.
15,85 

Dentre as práticas que envolvem as crenças religiosas, integradas na compreensão 

de espiritualidade, incluem-se preces, orações, apoios em igreja, leitura da bíblia, apoio de 

membros da igreja e está associado à melhor saúde mental do família.
86

 Vale salientar, que 

as tradições espirituais são individuais e consideradas como uma força cultural que 

desenvolve e sustenta o ser humano.  

A religiosidade aparece na grande maioria dos artigos como forma de 

enfrentamento, alivio do sofrimento e conforto.
91 

Diante disto, frente à doença, familiares 

relatam a importância da fé e da religiosidade. Eles se sentem consolados e fortalecidos por 
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meio de orações e preces, como pode ser visualizado abaixo: 

 

“Sou uma pessoa centrada, vou muito à igreja. Rezo para buscar forças.”C10 

“A única coisa que eu faço no meu caso é orar. Já orei por ela varias vezes, já 

orei colocando a mão sobre ela. Já orei para ela se acalmar.”C19 

 

 Assim, através dos discursos identifica-se que pessoas religiosas podem ter a 

necessidade de aprofundar a sua relação com Deus através de orações sacramentos ou 

outras expressões rituais.  

“Eu busco Deus. Bastante! Eu sou evangélica e graças a Deus ele tem me 

fortalecido. Busco a palavra na Bíblia, lendo bastante, orando. É isso que tem 

me mantido em pé.”C9 

“Eu oro para ela se curar mas também eu oro para fazer a vontade dele(Deus) 

porque a vontade dele sempre vai prevalecer e não a minha.”C1 

 

Além disso, depositam sua esperança em rituais que consideram poderosos como 

possibilidade de um milagre. 

 

 

“Eu não posso perder a esperança. Eu saio daqui domingo 7:45h e vou lá na 

Catedral pegar a água milagrosa para ela e penso que Deus é firme e Deus é 

poderoso.” C6 

 

Para concluir, a religiosidade se constitui como um fenômeno privado, posto que 

pertence às vivências mais íntimas do ser humano.
90

 E, nessa perspectiva a busca do apoio 

em Deus e suas crenças em práticas religiosas e espirituais são artifícios que transcendem a 

natureza humana como forma de busca de conforto. 

Portanto, independente de religiões, a espiritualidade estabelece uma relação 

positiva para cada cuidador, pois através da fé depositada e da prática de suas crenças 

tenta-se superar e aceitar a situação vivenciada. As diversas crenças e fé apresentadas, e de 

como elas se desenvolvem, mesmo em religiões diferentes, são os resultados de como a 

espiritualidade atua na vida dessas pessoas.   

Outra motivação levantada pelos familiares para que sua necessidade espiritual 

fosse atendida esteve atrelada aos sentimentos relacionados aos seus cuidados prestados ao 

paciente. Baseado em seus preceitos e crenças, ou seja, através de suas particularidades 

subjetivas este momento resultou em sentimentos de carinho, admiração, retribuição 

afetiva como também em obrigação. As necessidades atreladas aos sentimentos positivos 
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de zelo e carinho podem ser visualizadas no relato abaixo: 

 

“Se eu já dava amor, vou dar ainda mais agora, Ela foi uma mãe maravilhosa. 

Então eu sou tenho a agradecer a Deus pela oportunidade de poder cuidar 

dela.”C12 

 

Identifica-se que um dos maiores privilégios referidos pelo cuidador que trazem 

conforto com essa vivência é fazer com que seu paciente se sinta melhor em suas mãos, 

coração e mente. Isso significa dizer, proporcionar, amor, carinho e ter zelo a quem ele 

tanto aprecia. 

“Eu cubro ela de carinho, eu cubro ela de beijo, mas eu fico assim pensando, 

isso vai acabar. Faz parte. Ela é muito acarinhada. Os filhos, a gente, eu beijo 

muito não agora só na doença. Sempre, sempre, sempre. Por isso que ela é assim 

tranquila.”C18 

“Então essa pessoa (mãe) é boa demais, uma pessoa cheia de Luz. Eu vou ficar 

com minha mãe o máximo que eu puder, é minha mãe. Não sei até quando vou 

estar com ela.”C7 

 

A ação de proteção é percebida como um ato de amor e zelo pela vida da pessoa que 

é cuidada e pela relação que foi construída ao longo de suas vidas. 

 

“Ele (companheiro) é uma pessoa boa pra mim, sempre me ajudou. Eu faço aqui 

com prazer. Eu faço e vou fazer ate o fim da vida. Eu vou cuidar dele.”C11 

 

Há também a satisfação pessoal, na qual o bem-estar espiritual do cuidador aparece 

na permissibilidade consentida do cuidar do outro, na busca pela realização de um dever 

cumprido ou por evitar uma possível culpa do não realizado.  

 

“O que me conforta é poder estar aqui. Me conforta ela deixar eu cuidar dela. É 

uma forma deu agradecer a ela ter me criado, por ela ter lutado. Coisa que eu 

nunca fiz antes. Por isso eu quero ficar o máximo de tempo com ela.”C14 

 

As inversões de papéis onde o filho passa a cuidar do pai ou mãe é experienciada 

pelo familiar com sentimentos que traz uma conotação de obrigação e dever moral. 

 

“O sentido deu estar cuidando dela é que ela cuidou de mim. No caso eu não 

sou Jesus para curar ela mas como filha eu tenho a obrigação de cuidar dela. 

Essa é a lei da vida, se ela está passando eu tenho que passar também.”C10 
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Os relatos nos permitem perceber que os familiares se sentem satisfeitos enquanto 

seres humanos, como possibilidade de cuidado prestado. Na realidade isso se dá pelo 

reflexo do bem-estar espiritual que essa relação de ajuda proporciona.   

O bem-estar espiritual está na capacidade de envolver-se, perceber-se e ser afetado 

pelo que está ao seu redor. E é pelo sentimento que as pessoas, coisas e situações se tornam 

importantes para nós sendo fonte de motivação e significado para nossas vidas. 
92

 

Diante disso, familiares ao passarem pela experiência de serem cuidadores de 

pacientes oncológicos em estágio terminal buscam alternativas para sua satisfação pessoal. 

Diante disso, embutem na dimensão afetiva uma maneira de atingir sua plenitude pela 

expressão dos sentimentos de amor, carinho e zelo, admiração e cumprimento de uma 

obrigação ao próximo. 

Como a espiritualidade pode proporcionar conforto para o enfrentamento de 

situações consideradas difíceis, a esperança é um elemento fundamental, um sentimento 

que ajuda a saber que é possível encontrar um caminho ou uma saída para algum 

sofrimento que atormenta o ser humano. 
93

 

A esperança tem um conceito multidimensional e bem parecido com o da 

espiritualidade, sendo descrita como um poder ou força que impulsiona a pessoa a 

transcender-se da situação atual, em direção a uma consciência e enriquecimento do ser. 
94

 

Sendo assim, é um conceito que acompanha a pessoa ao longo de sua vida e assume 

um papel fundamental diante de situações de crise. Em relação à particularidade dos 

familiares que cuidam do ente querido com câncer, estes se apegam à esperança de que está 

relacionada à consecução de um resultado específico que é a cura da doença, ou ainda, da 

melhora clínica do paciente. E essa esperança se apresenta através de caminhos diversos. O 

primeiro caminho relatado abaixo reside na esperança de que a medicina está evoluída e 

diante disto a possibilidade de cura se torna viável. 

“A minha experiência aqui, é que Deus sabe de todas as coisas. Que ela vai 

ficar curada né! Porque a medicina está evoluída. Às vezes realmente a gente 

fala que está tudo perdido, mas não está! Então a gente tem um bom sentido que 

ela tenha uma boa recuperação, que ela vai ficar boa.”C6 

 

 

Verifica-se neste relato que a crença em Deus fortalece o cuidador, mantendo a 
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esperança, mesmo quando está-se vivenciando a incerteza do futuro.  

O outro caminho está na esperança associada à religiosidade, na qual os faz 

acreditar que a melhora e a cura estão ligadas à fé e em um Deus inconsciente, 

independente do suporte terapêutico que está sendo fornecido. 

 

“Se tiver que haver um milagre, vai haver porque eu tenho uma amiga que ficou 

internada aqui e ela ficou tão mal que o médico mandou o marido preparar o 

funeral dela. Ele foi preparou tudo, pagou tudo e quando ele voltou ela estava 

sentada tomando café. Milagre de Deus entendeu?! Então se for vontade de 

Deus isso vai acontecer, mas se não for, a gente tem que partir para o braços do 

pai.”C19 

 

“Eu tenho fé em Deus e esperança que ele ( companheiro) vai para casa. Que 

ele vai dar uma melhorada boa. Que ele vai se recuperar. Minha esperança é 

essa.”C11 

 

“Eu soube que ela só tem 4% de chance,  mas eu espero ainda que ela seja 

curada. Eu tenho fé em Deus.”C12 

 

Porém, a esperança não precisa necessariamente ser focada na cura ou em anos 

extras de vida, mas sim no que é realisticamente possível para cada indivíduo. Dessa 

forma, o relato abaixo mostra que a sua esperança se baseia em não ver a mãe sofrer.  

 

“Papai do céu mostra o lado bom e o lado ruim das coisas como uma balança. 

Ela estava ruim agora esta melhorando. Não sei o que pode acontecer daqui 

para frente, mas estou tranquilo pois estou pedindo muito a Deus que ela não 

sofra e estou conseguindo que ele ouça e atenda minhas preces.”C7 

 

Configura-se assim, a esperança como uma dimensão interna da pessoa, dando-lhe 

um reforço positivo, diante de qualquer coisa que possa vir a acontecer. É uma luz no 

horizonte que impele para o futuro e ajuda o ser humano a viver para além do imediato.
22

 

Sendo assim, reporta-se a esperança neste estudo como uma experiência íntima de cada 

cuidador que lhe proporciona capacidade de controle e de superação, atendendo dessa 

forma a uma necessidade espiritual.  

 O perdão surge como uma outra necessidade espiritual tão importante quanto a de 

ter força na fé em Deus, ao sentimento relacionado ao cuidado prestado (carinho, 

admiração, retribuição afetiva e dever moral) e quanto à esperança na cura da doença, 

visto que todos esses sentimentos estão ligados a paz que o ser humano precisa no seu dia 
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a dia, algo que vai além do corpo e da mente e que transcendem o ser humano.  

          Nesse estudo, o perdão é desvelado como uma necessidade espiritual do cuidador, 

associado ao encontro do sentido da sua vida.  

 

 

“Para mim cuidar dela(mãe) tem muito sentido porque ao longo da vida a gente 

não se deu muito bem. Agora sabe aquele antes tarde do que nunca? Agora foi 

um jeito que eu achei de estar mais perto. Eu estar cuidando dela foi um jeito 

que achei para me perdoar. Estou me perdoando, eu acho. Eu não quero o 

perdão dela. Eu estou me perdoando por ter estado longe dela. Eu estou 

tentando isso não é!”C14 

 

O familiar através do perdão busca deixar ressentimentos de lado e de se eximir de 

qualquer culpa do passado. Essa aproximação traz um novo sentido para a sua vida.  

 

“Eu e minha irmã, a gente não foi muito ligada. Mas então nisso tudo, está 

curando a alma dela e está curando a minha. Porque eu estou tendo que cuidar 

da minha irmã. Por tudo que a gente foi a vida inteira, Está fazendo bem a mim. 

Deus está me curando! Eu estou me curando mesmo das mágoas e tristezas que 

a gente acumula.” C19 

 

Há também no perdão uma forma de satisfação pessoal como uma possibilidade de 

evitar culpa de algo não realizado. 

 

“Eu falo para as pessoas que agora é o momento. Se alguém tem que vir se 

redimir o momento é esse. Não é chorar depois. Eu quero chorar de saudade. De 

remorso não.”C13 
 

A compreensão do existir humano não acontece de imediato. Constituem-se no 

tempo pelas articulações dos significados que o ser-no-mundo expressa ao mundo. Na 

perspectiva como ser- no- mundo, o homem atribui sentido às coisas com as quais se 

relaciona no horizonte de sua existência. 
95 

Assim, o familiar vive seu cotidiano de cuidador a cada momento, e nesse viver 

existencial experimenta sentimentos de zelo, gratidão, carinho, esperança e perdão, 

expondo estes ao seu ente por meio de gestos e atitudes. Neste sentido, observamos que a 

temporalidade de cuidar do familiar com câncer faz com que os cuidadores adentrem em 

sua dimensão existencial e se tornem ser- no- mundo em sua manifestação mais autêntica. 

Para Merleau Ponty, o tempo ao qual se refere é o do passado, presente e futuro, 
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portanto, subjetivo, e que só pode existir se houver um sujeito capaz de experienciá-lo 

dessa forma. E é nessa experiência compartilhada como seres incorporados que este estudo 

insere os familiares, pois cria a ideia de um tempo singular unificado que é o mesmo para 

todos. E é nessa subjetividade incorporada e como o ser que são no mundo, faz com que o 

tempo e espaço forneçam a moldura objetiva na qual se desdobra a existência humana 

diante de suas experiências.
96 

Assim, a existência como sujeito tem necessariamente uma direção e sentido. O 

tempo da visão de Merleau-Ponty é o sentido da vida, sendo assim a temporalidade está no 

coração do ser-no-mundo. Ser-no-mundo é ser envolvido com o mundo, agindo sobre a 

própria situação para modificá-la e não apenas para permitir o caráter não escolhido da 

situação. 

A situação de alguém no presente é o que é por ter-se tornado assim, ou seja, por 

causa do passado (incluindo o passado desse alguém); as ações para modificá-las serão 

concluídas no futuro; e a sucessão de passado, presente e futuro é o que dá unidade e 

direção à vida de alguém.   

Nessa perspectiva identifica-se que o tempo passado, presente e futuro são o 

próprio meio da existência do cuidador. Como ser no mundo, ele não está de fora vendo as 

coisas acontecerem. Ele está envolvido no mundo de ser cuidador de um ente doente 

agindo sobre a própria situação e atribuindo significados aos seus pensamentos e 

sentimentos como uma forma de se desenvolver e transcender.  

 

7.2Compartilhando as experiências como suprimento do bem-estar espiritual 

 

 

A família diante da posição de cuidar de um ente com câncer vivencia muitas vezes 

uma situação de sofrimento, porque se sente desesperada e insegura diante das 

improbabilidades que possam vir a acontecer.  A busca por suporte de outros familiares, 

amigos, outros cuidadores e equipe de saúde torna-se parte do enfrentamento dessa família. 

Estudos mostram que o vivenciar de um familiar com câncer faz com que emoções 

fiquem retidas e diante disto buscam compartilhar essas experiências como fonte de 

apoio.
85,94,95 
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Sendo assim, a proximidade que o grupo social forma favorece o estreitamento das 

relações com a construção de relação de confiança e troca. E assim, a família torna-se mais 

segura e permite atribuir ao momento vivenciado o significado de ser uma experiência 

transformadora positiva e confortadora.  

Nessa perspectiva, os depoimentos a seguir retratam a importância da família no 

partilhar de seus problemas com alguém que passa pela mesma situação. Ao ouvir, 

conversar e trocar experiências solidarizam-se um com o outro, dando-se mutuamente um 

suporte no sentido de mostrar que dá para viver dentro da normalidade em momentos de 

crise. 

 

“Acho legal compartilhar porque você desabafa, porque se não você explode. 

Você conversa com o outro que também está passando por isso e aí vai trocando 

ideias. Um vai dando força para o outro.”C7 

 

Familiares identificam que o compartilhamento de experiências ajuda a identificar 

formas de superação utilizadas por cada um, além da liberdade de expressão, podendo 

expressar como forma de desabafo acerca do que pensam, sentem e desejam. 

 

“É sempre bom compartilhar porque é uma forma da gente desabafar. Você fala 

o que está passando e isso alivia. Eu acho que quando a gente ouve um ao outro, 

a gente para pensar, ele tá pior que eu sabe?”C5 

“Gosto de transmitir para outra pessoa o que eu estou passando e que está na 

mesma situação que eu. Sempre tem alguém que está sempre passando. Aí eu 

tenho aquela força. Aquela palavra amiga. Aquela palavra de encorajar. Vou 

passar para ela aquela experiência que eu passei.” C16 

 

Fazer parte de um grupo de apoio entre pessoas que se encontram na mesma 

situação foi também considerado como fonte de suporte social ao se perceber que o grupo 

funciona como sustentáculo para dar continuidade ao processo de enfrentamento da 

doença. O grupo, muitas vezes, proporciona adaptação à condição que lhe é imposta, e 

ainda funciona como ambiente de transformação psicofísico, psicossocial e espiritual. 

 

“Às vezes sim, dependendo das pessoas sim. Se eu perceber que a pessoa tem a 

mesma afinidade que eu, eu me abro. Eu tenho um grupo na minha igreja. A 

gente compartilha tristeza, alegria. Acho que ter um grupo é uma forma das 

pessoas se apoiarem. Quando elas trocam experiências elas vão vendo que o seu 

caso não é único. Que não é só ela que está passando por aquilo. As pessoas 

também têm experiências e que se superam. Motiva a pessoa.”C13 
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Estudos afirmam que o poder terapêutico do grupo está no próprio grupo, pois o fato 

de as pessoas se encontrarem e compartilharem suas angústias, desânimo, preocupação, 

conflitos, insônia, irritação e problemas como um todo já é um significante agente de 

cura
20-21

. 

O valor do apoio de outras famílias que vivenciam desafios similares foi demostrado 

como primordial e de grande importância no processo de adoecer de um membro da 

família. Ao partilhar experiências com outras famílias que vivenciam situações parecidas, 

relatam um melhor conforto emocional e espiritual. 

 

“Eu gosto de trocar experiência. Eu acho legal porque você se fortalece e 

fortalece o outro. Você acaba recebendo o bem e dando o bem. Acho que num 

sofrimento você guardando tudo para você, não tem ser humano que aguente 

não é! A gente precisa de paz!  Então, conversar, contar sua dor, contar seus 

problemas, aí vai confortando, vai consolando, vai dando a palavra, aí a 

experiência é boa”C9 

 

Apontam que é uma oportunidade de falar sobre suas ansiedades, seus medos, 

questões que possam vir a acontecer nos próximos dias ou horas com a pessoa a que ama e 

cuida, enfim dar um suporte aos sentimentos.  

“Eu gosto de compartilhar o que eu estou passando porque é uma forma de 

expressar meus sentimentos, dramas, angústias e neuras. É uma forma de 

amenizar um pouco o sofrimento e as angústias”C3 

 

A necessidade de compartilhar com os amigos, outros cuidadores, ou familiares 

sobre suas tristezas e alegrias consiste em compartilhar as preocupações para aliviar as 

pressões e emoções.
97

 

A troca de experiências também foi vista como uma forma de alívio e 

reconhecimento uma vez que sentem que não são as únicas pessoas a vivenciarem essa 

situação. 

“Eu gosto de compartilhar as ideias e o que aconteceu na vida das pessoas, o 

que estão passando, porque dessa forma vai ajudar porque aí a gente vai e 

pensa: poxa, estou me sentindo da mesma maneira. Isso alivia”C19 

 

Kübler-Ross
52

 enfatiza que há necessidade de as famílias compartilharem suas 

preocupações comuns como forma de aliviar as pressões e emoções, que, se forem 

mantidas em segredo, podem criar uma barreira artificial que dificultará a preparação para 

o futuro. 
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Através do relato dos participantes compreende-se que ser cuidador de paciente é 

um desafio, pois ele não está preparado para enfrentar isoladamente com o paciente o 

processo da doença, considerando a importância de uma rede de apoio.  

Outro sentido que atribuem ao compartilhamento das experiências é de proporcionar 

a esperança como forma de conforto. No grupo estudado, destilar amor e esperança 

aparece de maneira marcante, no compartilhamento das experiências, indicando permitir 

que os familiares adquiram um senso de otimismo sobre o seu potencial para obter sucesso 

ao momento vivenciado. 

“Eu penso assim, levando amor, porque em todos os cantos tem que ter amor. 

Deus já fala: eu sou a palavra, sou a vida e todos que vêm a mim serão 

confortados. Então isso cabe ao ser humano. O criador passou para nós e nós 

devemos transmitir esse meio de vida aos outros. Como forma de ajudar! ”C2 

“Dando uma palavra de esperança, conversando. É importante conversar, não 

para jogar para baixo, levantar não é! Ah, conversar não para deixar a gente 

enfrentar a realidade. A gente não quer conversar sobre isso porque a gente já 

sabe. É mais é, vamos a frente, a vida é assim não é!”C18 

 

Acrescente-se que essa conduta de não querer conversar sobre a doença pode ser 

entendida como um meio de proteção, evitando-se falar sobre as possibilidades negativas e 

penosas. Em outra perspectiva, o compartilhamento de experiências atribuído pelos 

familiares foi relatado como um meio de alarme para o autocuidado de pessoas próximas 

na busca de melhores condições para a saúde das mesmas. 

 

“Eu divido sim. Tem uma menina que está sempre com dor de cabeça, uma 

amiga minha. O rosto dela fica adormecido. Aí eu falo, corre enquanto você 

tiver com saúde porque isso vai acumulando. É a mesma coisa de você estar 

fazendo uma manutenção e não se cuidar. As pessoas não podem deixar para 

cima da hora”C6 

 

“Eu sempre faço isso, principalmente quando se trata de acompanhantes ou 

visitas do sexo feminino. Eu sempre cito o exemplo da minha esposa. Eu sempre 

cito a falta de informação que ela teve mesmo tendo trabalhado na área médica. 

O exame de ultrassonografia transvaginal que ela nunca fez e aí quando 

começou a reclamar das dores a doutora ignorava. Por isso eu gosto de 

compartilhar para alertar as pessoas para que elas se policiem mais, façam 

mais exames, corram atrás dos seus direitos”C20   

 

Os achados permitem inferir que o compartilhamento de experiências pode ser uma 

valiosa fonte de informação, esperança, apoio, aconselhamento, especialmente com 

pessoas que se encontram em uma condição semelhante, revelando que pode influenciar 
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positivamente o bem-estar espiritual dos familiares no enfrentamento do momento vivido.    

Estudos mostram que compartilhar é uma forma útil para estimular a interação entre 

as pessoas, de fornecer apoio, viabilizar relações interpessoais e favorecer a adaptação à 

situação de câncer na família. Além de ser um meio de proporcionar a expressão de 

sentimentos, necessidades, expectativas e angústias, é uma forma de partilhar a esperança e 

o autocuidado.
96 

Pode-se depreender nas falas dos cuidadores o compartilhamento das experiências 

como uma estratégia de enfrentamento perante o câncer. E ainda a importância do 

reconhecimento da espiritualidade no manejo da situação vivenciada, pois ao compartilhar 

suas experiências ele está buscando aquilo que lhe proporciona bem-estar e plenitude, que 

pode ser inferida através do compartilhamento dos seus sentimentos e emoções.      

Nessa perspectiva, Merleau-Ponty vê o ser humano além de uma “mente”, ou seja, 

como sujeitos incorporados com modo de existência de ser-no-mundo. Isso significa dizer 

que experimentamos o mundo, cada um do seu ponto de vista, não sendo apenas 

passivamente afetados por ele. Mas também necessariamente experimentam como parte de 

nosso mundo, outros sujeitos, outras pessoas como nós mesmos, que partilham o mesmo 

mundo. 

Ser-no-Mundo, portanto, é ser consciente do mundo enquanto algo partilhado com os 

outros seres humanos que são sujeitos como nós, com os quais partilhamos os significados 

dados aos objetos naturais e culturais e com os quais podemos, desse modo, nos 

comunicar.
97

 Vale salientar que essa comunicação baseia- se na linguagem que desempenha 

um papel vital nessa consciência de um mundo partilhado. 

Desse modo, partindo-se da premissa de que somos Ser-no-Mundo, deparamo-nos 

com facticidades. Voltando-se ao caso do familiar com câncer, a sua factibilidade é a 

enfermidade e, diante do momento vivenciado, descobre os significados das coisas nos 

conceitos que partilha com os outros, podendo ser um familiar, outro cuidador e amigos, 

que são também incorporados e corporificados. Logo, o meu “eu’’ não é algo acessível só a 

mim. Isso quer dizer que podemos ter a experiência direta dos nossos pensamentos, 

sentimentos e desejos, dentre outros, mas eles são acessíveis aos Outros por meio da 

expressão da minha linguagem. E diante disso, esse compartilhamento de experiências 
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possibilitará ao homem a reflexão necessária para extrair um significado para o momento 

vivenciado, alargando seu Ser e modificando sua existência.   
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CAPÍTULO 8. RELACIONAMENTO PERCEBIDO 

 

Cuidar é parte integrante da vida. A ação de cuidar sempre esteve presente na 

história da humanidade como uma maneira de viver, de se relacionar no mundo, 

acompanhando o ser humano desde a sua existência.  Sendo assim, o cuidado é o próprio 

ato de viver porque é através dele que a vida continua e se desenvolve.  Sob este prisma, 

compreende-se o cuidar como um existencial básico do ser humano e como parte da 

totalidade da vida que permite o encontro entre os seres humanos. 

Sob o ponto de vista filosófico, o cuidado é um modo de ser onde, sem o cuidado, 

deixa-se de ser humano. 
98  

Sendo assim, o homem vive o significado de sua própria vida 

por meio do cuidado. Nessa perspectiva, a predisposição de cuidar torna-se essencial para 

o desenvolvimento do ser, pois provoca uma força e transcendência por satisfazer uma 

resposta a algo ou alguém que importa. 

Através do cuidado oferecido o sujeito alimenta seu eu e o do outro, além de 

resgatar sua humanidade por meio do desenvolvimento de comportamentos básicos para a 

vida como compaixão, competência, amor ao próximo, consciência da sua essência, 

compromisso, respeito, responsabilidade, dentre outros. Boff complementa a definição de 

cuidar:  

 

Cuidar é mais que um ato; é uma atitude. Portanto, abrange mais que um 

momento de atenção, de zelo e de desvelo. Representa uma atitude de ocupação, 

preocupação, de responsabilidade e de envolvimento afetivo com o outro
56: 33 

 

A forma como o cuidado é realizado vai variar de acordo com as condições que 

ocorrem as situações e com o tipo de relacionamento que se é estabelecido. Esse tipo de 

relacionamento está relacionado ao cuidado proporcionado ou pelo profissional ao paciente 

ou familiar ao paciente. Nessa perspectiva, a intensidade e intencionalidade do cuidado 

desenvolvido irão variar da mesma forma que o significado conferido a essa experiência 

varia.  

Isso significa dizer que a maneira de cuidar vai depender da situação, da 

perspectiva de quem cuida, da forma como nos envolvemos com ela e, nesta situação, com 
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o sujeito, motivo de atenção do cuidado.
98,5 

8.1 O Cuidador e o Cuidado percebido 

 

O ato de cuidar requer responsabilidade e relacionamento interpessoal com o 

paciente, que tem como base o sentimento de ajuda e de confiança. Este ato engloba, 

portanto, além de conhecimentos técnico-científicos, valores e afetos que se aproximam da 

humanização em saúde. 

O cuidado prestado ao familiar cuidador extrapola o sentido de técnicas 

terapêuticas com base científica pelos profissionais de saúde, pois o cuidar envolve contato 

íntimo de subjetividades pelo toque das mãos, preocupação, dentre outros. A descrição 

desvelada pelos cuidadores aproxima-se da definição de cuidado em que cuidar é mais que 

um ato, implica atitude de ocupação, responsabilização e envolvimento com o outro.
56

 

Porém, essa atitude de assumir o papel de ser cuidador vai além de um momento de 

atenção e zelo passando a conduzir uma situação existencial de sobrecarga. 

Muitas vezes, pelo cuidado prestado ao ente querido ser exercido de forma solitária 

e sem descanso e, além disso, ter que ser conciliado com as demais atividades diárias de 

sua vida, tem-se como consequência ao longo do tempo, sobrecarga física, emocional e 

econômica.
53,54 

Esse fato foi confirmado quando os cuidadores entrevistados apresentaram 

ao menos um dos sintomas acima listados. 

 

“Eu sou a irmã dela, não tem outra pessoa. Amanhã vai ser um problema, 

quando eu for embora depois da visita. Fico preocupada com isso porque não 

vai ter ninguém para ficar. Porque os meus filhos trabalham, tenho 2 filhos, e 

meu irmão é mais velho do que nós duas juntas”C19 

 

Destaca-se que quando a doença se torna parte da família, o cuidar se mostra uma 

necessidade e não mais uma opção. Quando não há outra escolha, este familiar ao se sentir 

responsável assume e exerce o papel de cuidador principal e nessa ocasião mudanças na 

rotina diária lhe causam preocupação e alterações no aspecto socioeconômico.
53 

 

“A situação é complicada porque abri mão do meu emprego, tenho coisas para 

fazer(...) Meu furgão está parado e não estou ganhando dinheiro assim. Está só 

a disposição dela(...) Ninguém vem aqui me ajudar e quando vêm ficam 20 
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minutos e vão embora” C6. 

 

Essa sobrecarga financeira é encontrada em vários estudos sendo considerados de 

extrema relevância, pois o cuidador renuncia à sua própria vida, dedicando-se 

exclusivamente aos cuidados com o enfermo.
91

 Atrelado a estas consequências é 

importante salientar que o cuidador se torna mais suscetível a doenças físicas. 

 

“(...)E agora, só Deus mesmo porque eu estou sozinha. Eu não posso contar com 

ninguém, tanto que eu já emagreci pra caramba, estou com pressão alta, mas 

não estou tomando remédio ainda porque essa semana eu fui fazer os exames de 

sangue e ainda não tem os resultados(...) porque eu tinha que ter feito em 

outubro mas eu não posso largar ela. Meus exames estão tudo atrasado. Está 

tudo atrasado. Estou toda voltada para ela, não saio de casa, não vou a lugar 

nenhum, não vou à igreja, não saio para nada. Não vou num parque, não vou 

num shopping, não vou nada. Isso tudo pra mim, está me afetando muito.”C19  

 

Em função desse voltar-se para o outro, pelo fato de ter que lidar diretamente com a 

maior parte das tarefas na assistência ao paciente sem o auxílio de outro familiar, a atitude 

de cuidar gera abdicação de sua vida social e de lazer podendo vir a surgir um agravamento 

geral em sua saúde física e social.  

 

“Eu abri mão do meu relacionamento, eu tinha planos de fazer uma pós-

graduação esse ano, tinha planos de fazer um intercâmbio, mas eu estou 

deixando tudo isso mais para a frente. Eu parei minha vida para cuidar do meu 

pai.”C5 

 

Assim, o entorno do cuidado constitui uma vivência que gera enormes 

preocupações para o cuidador, que passa a configurar o contexto existencial como uma 

vivência de sobrecarga mediante renúncias na própria vida. Ser cuidador é apontado pelo 

entrevistado, na avaliação de sua fala como uma restrição de suas possibilidades 

existenciais, pois passa a viver em função do paciente.  

Sendo assim, ser cuidador de um familiar em cuidados paliativos oncológicos 

desvela-se como um papel social a ser desempenhado e que é arraigado por muitos 

entraves, preocupações, inquietações e atitudes inesperadas. 

Inúmeros motivos levam a pessoa a assumir o papel de cuidador. Pontua-se três 

motivos: decisão familiar, falta de opção familiar e desejo pessoal. Além disso, podem vir 
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acompanhados com sentimentos de obrigação, retribuição, ordem afetiva e financeira.
28,91

 

Em relação aos cuidadores familiares, o papel desempenhado acabou por ser 

escolhido pelo próprio cuidador por achar que só ele tem a capacidade de suportar as 

demandas físicas e emocionais que essa função desencadeia.   

“Meu pai, minha irmã, está todo mundo sofrendo. Então sou eu que tenho que 

segurar a barra” C10 

“Eu estou segurando a barra dos irmãos que são 5 e mais a barra do meu pai ( 

marido da paciente).” C9  

 

Percebe-se que a sobrecarga pode advir da falta de confiança de ter alguém que 

pudesse desempenhar melhor o papel de cuidador ou até mesmo pelo sentimento de 

desvelo e proteção emocional para com os outros da sua família.  

 

“Em janeiro quando eu soube da doença foi muito difícil. Minha irmã estava 

grávida e eu não queria passar para ela tudo que estava acontecendo. Então eu 

tive que guardar tudo que eu estava sentindo sozinha. Foi horrível! ” C5 

 

A sobrecarga pode ser considerada como um fenômeno multidimensional que 

pode trazer repercussões na vida e saúde do cuidador e suas demais relações. Além disso, 

pelo fato de lidarem diretamente com a maior parte das tarefas na assistência ao paciente 

sem o auxílio de outro familiar, abdicam-se de sua vida pessoal, social e de lazer.  

O familiar se intitula como cuidador por acreditar que ele é o mais “forte” para 

vivenciar este momento refletindo a sobrecarga através dos reflexos em sua vida cotidiana 

e em sua própria saúde.  

“Eu dependo de estar firme independente da religião que a gente fala. Estar 

firme comigo para dar força aos meus irmãos porque parece que eles são mais 

fracos que eu. Então sou eu que tenho que dar conta sozinha(...) Eu tenho que 

estar bem”. C18 

 

Nesse contexto, conclui-se como relatos negativos o cuidado prestado pelo cuidador 

como forma de sobrecarga, influenciando as relações familiares e sociais, na sua 

participação do trabalho, atividades de lazer e uma gama de reações emocionais à sua 

situação de prestação de cuidados.
54,100

 Desse modo, a sobrecarga do cuidado restringia as 

atividades, trazia preocupações, insegurança e isolamento conforme os discursos dos 
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participantes.
 

Sob outro prisma, quando a relação é pautada pela relação afetiva com o enfermo, 

apesar de reconhecer que a sobrecarga causa impactos em sua saúde física e mental, os 

cuidadores não sentem a necessidade de dividir as tarefas que lhe são atribuídas e 

transformam esse gesto em amor e solidariedade.  

No discurso dos cuidadores, apesar de todo o desgaste físico, não abrem mão de 

estarem ao lado do paciente até o fim contemplando um amor que supera qualquer 

sobrecarga.  

“Trabalhei sábado, trabalhei domingo e as pessoas falam: - Cara, você está 

cansado, você emagreceu. Mas eu falo, que vou ficar com minha mãe o máximo 

que eu puder, é minha mãe. “C7 

“A minha família fica dizendo: -Você vai ficar cansada, tem que colocar outra 

pessoa, mas eu não me sinto calçada. Me dá prazer ficar ao lado dele. Eu quero 

aproveitar ela ao máximo, cuidar dela ao máximo para eu não sentir falta 

depois. “C15 

 

Os cuidadores, mesmo tendo a consciência de que precisam de ajuda e descanso, 

priorizam o cuidado ao outro pelo amor que sentem ao enfermo. Sendo assim, mesmo 

diante do tipo de sobrecarga que possa ser encontrada, o amor, carinho e paciência são 

desveladas como expressão de cuidado e como motivo de superação e aprendizagem ao 

momento vivenciado.  

Portanto, o estímulo para o cuidado irá trazer o resultado, tanto positivo quanto 

negativo para a vida do cuidador, refletido na sua qualidade de vida e necessidades 

específicas para o seu bem-estar. 

Dessa forma, como o familiar apresenta sobrecarga em relação aos cuidados 

prestados, o sofrimento pode estar presente e ser diferenciado de acordo com as 

experiências adquiridas ao longo do seu papel como cuidador.   

Os resultados revelaram que em uma considerável proporção de cuidadores 

familiares de pacientes oncológicos, o sofrimento esboçado está relacionado à doença do 

familiar, ao contato do dia a dia com a dor e sofrimento do paciente e até mesmo pela 

conspiração do silêncio do doente em relação à doença em questão.  

Vale enfatizar que o sofrimento é uma resposta a qualquer ameaça à unidade, 

integridade, coesão e coerência da pessoa. Pode vir demonstrado explicitamente através, 
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como exemplo, do choro, ou pode ser interiorizado, quando só pode ser reconhecido se a 

pessoa verbalizar que sofre pelo que a faz sofrer.
101

 Sendo assim, a apresentação do 

sofrimento e a maneira de enfrentá-lo varia de acordo com a singularidade de cada ser, 

podendo deixar marcas profundas no mundo da vida da família.  

Cuidadores desvelam que o sofrimento está relacionado ao afeto que têm pelo 

paciente. E, diante disso, expressam esse sofrimento de forma explícita por meio do grito, 

choro e dor. 

 “(...)Essa doença maltrata muito a família. Quando eu vou para casa eu 

desmancho. Aí eu choro, choro, choro, grito, eu falo, reclamo(...)” C15 

 

Na experiência intensa de ser cuidador, o sofrimento é apreciado como uma dor 

dilacerante.      

“Ela está se entregando e isso está me doendo muito(...)só quem passa por isso 

sabe!”C12 

 

É de particular relevância efetuar uma correlação do sofrimento com a dor, pois, 

apesar de apresentar realidades diferenciáveis, apresentam proximidade ao se colocar como 

um sentimento percebido pelo familiar. 

A dor é uma experiência emocional e sensorial desagradável que está associada a um 

dano potencial ou atual de tecidos.
102 

Sob esse prisma, a dor tem um componente sensitivo 

fundamentada em uma alteração fisiológica ou potencial, cedendo o lugar para a percepção 

e uma resposta do tipo emocional subjetivo, conforme explanado pelo familiar. 

Resumindo, a relação estreita entre dor e sofrimento se dá quando a dor se constitui 

como fonte de sofrimento. Isso pode acontecer quando essa dor é muito intensa e 

avassaladora ou quando não se vislumbra um fim. Sendo assim, as fontes de sofrimento 

relacionadas à dor da vida das pessoas são as mais variadas.  

Para os cuidadores o sofrimento relacionado à dor reside em ver a dor do outro por 

quem tem tanto afeto. O sofrimento mencionado teve uma forte relação com o medo de ver 

o paciente sofrer. Assim, o sofrimento está relacionado tanto pela ordem física quanto 

emocional em perceber a degeneração das funções orgânicas do seu ente querido.  

 

“Eu estou fazendo de tudo que eu posso e pedindo para Deus que ela (paciente) 
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não sofra. Que ela tivesse um final legal, sem dor, sem sofrimento” C7 

“Eu não quero que ele sinta dor, que ele vai dormindo e sem saber de nada”C8 

 

Conforme os relatos abaixo, o envolvimento que permite “sentir” a dor do outro, só é 

possível porque esse outro é alguém significativo para o cuidador.  

“Eu dou, é uma experiência muito difícil para um ser humano não é? Ver a 

pessoa que você ama sofrendo(...)São 24 anos juntos. Igual a ela eu não vou 

achar(...)Está sendo é difícil!”C12 

“Ele está num momento de sofrimento agora e isso me faz sofrer junto!”C5 

 

Como o sofrimento se apresenta como uma experiência pessoal, só aquele que sofre 

é que toma conhecimento de suas características e causas. 
102

Sendo assim, outra causa 

atribuída ao sofrimento dos familiares foi relacionada à conspiração do silêncio ou 

sofrimento escondido.   

O cuidador familiar pela posição que ocupa, além de ter que conviver com o 

sofrimento do outro na maioria das vezes, ainda se cobra para disfarçar ou esconder seu 

próprio sentimento do ente querido, por não suportar vê-lo sofrer.  

 

“Eu tenho aquele sofrimento igual hoje cedo que eu vou ao banheiro porque ele 

não pode me ver de olho vermelho. Porque eu me sinto uma rocha. Eu tenho que 

ser uma rocha para ele”C16 

 

Diante do momento vivenciado emerge do cuidador o desejo de manter um 

autocontrole emocional e de não demonstrar desânimo ou fracasso, já que se julga pela 

necessidade de demonstrar força e estabilidade para quem está sendo cuidado.
101  

Em alguns relatos, os familiares preferem esconder seu sofrimento em virtude de 

acreditar que o seu familiar se encontra em processo de negação. A negação é um escudo 

momentâneo para se defender da situação de perda do sentido da vida em que se 

encontram. É a defesa do indivíduo contra a dor do sofrimento diante da possibilidade da 

morte.
55 

 

“Depois das crises que ela teve, quando ela acordou ficou confusa(...). Ela 

bloqueou a doença e eu não estou sabendo lidar com isso. Tenho medo de contar 

a ela e ela ficar deprimida como antes. Então ela não sabe que está com câncer 

mas sabe que está doente. Eu não sei o que devo fazer, se devo contar(...).” C17 

“Ela (paciente) não tem muita consciência porque ela nunca quis nem tocar no 
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assunto. Mas tenho a certeza que ela está percebendo que tem alguma coisa 

errada, que não tem mais jeito(...)”C13 

 

Assim, familiares apresentam dúvidas em relação ao nível de conhecimento do 

paciente acerca de sua doença mesmo estando em um hospital oncológico, e, portanto, 

preferem ocultar o seu sofrimento ou nem mesmo comentá-lo. 

Em momentos emocionalmente difíceis, preferem manter-se forte na presença do 

paciente, procurando mostrar que as coisas estão bem, ainda que não o estejam. Estudos 

apontam que o estado emocional dos cuidadores afeta o estado emocional dos pacientes e, 

como, inconscientemente, os familiares apresentam essa preocupação, procuram sempre 

estar sorrindo e felizes diante do paciente.
103 

 

 “Eu quero que ele vá dormindo e sem saber de nada. Se ele souber vai ser um 

sofrimento na vida dele. Ele não sabe. Então eu compartilho com minhas irmãs e 

minha filha(...) aí quando volto para cá, volto vazia para ficar com ele só 

sorridente.”C15 

 

Identifica-se que, quase sempre, o sofrimento relatado advém da dor emocional, pois 

se sentem impotentes em relação à doença e a situação de fragilidade na qual o paciente se 

encontra. Nesse sentido, a íntima relação entre dor e sofrimento está relacionada àquilo que 

causa perturbações psicoemocionais e espirituais voltadas tanto para si quanto para o 

enfermo. 

Dizer que o sofrimento humano implica, de certa forma, uma posição espiritual 

aponta que sofrer significa, por conseguinte, tomar sempre alguma posição perante as suas 

dores, e isto significa também estar de algum modo ‘sobre’ as dores.
93

 Nesse ponto de vista 

os cuidadores optam por sentir suas “dores” de forma solitária e até mesmo escondida, 

devido ao desejo de poupar o seu familiar. 

Outra restrição apontada pelos cuidadores esteve relacionada ao sentimento de 

solidão, isolamento e desemparo. Estudos afirmam que os cuidadores vivenciam prejuízos 

em sua vida social com diminuição nas relações e isolamento.
91  

A solidão ou isolamento foram sentimentos relatados como frequentes pelos 

cuidadores, principalmente quando eles se encontram internados junto ao paciente no 

hospital. Porém, percebe-se nos relatos ambivalência em relação à solidão, pois ora 
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preferem ficar só, ora não querem estar só.  

Um dos discursos mostra que estar acompanhada de outras pessoas mesmo que estas 

sejam fora da família dentro do hospital contribui para que o tempo passe mais rápido e 

que se possa conversar acerca de outros assuntos, distanciando-se por ora, dos problemas 

que estão sendo vivenciados. Estar em contato com outras pessoas, ou até mesmo proceder 

aos telefonemas foi uma maneira relatada pelo cuidador de não se sentir só e distrair os 

pensamentos com coisas que não lhe causem prejuízo emocional. 

 

“Hoje minhas colegas foram embora e eu chorei, liguei à beça. Liguei para as 

minhas filhas, meu sobrinho, para a mulher do meu sobrinho, para tanta gente 

para distrair a mente. Então nisso, eu pego o telefone e converso com eles e eles 

comigo. Aí sai da mente um pouco(...)”C11  

 

Muitas vezes o cuidador sente a vontade de conversar, porém relata que o ambiente 

em que se encontra não propicia uma comunicação efetiva com outras pessoas, levando-o à 

condição de isolamento.  Em um dos discursos, retratam sentimento de impotência, 

remetendo à associação do espaço hospitalar com a noção de aprisionamento e causador do 

isolamento propriamente dito. 

 

“Eu sinto que aqui(hospital) é um lugar de sofrimento. Não tem vida. Nesses 

corredores é sempre um silêncio. Tudo quieto. Aqui as pessoas são mais 

prostradas, mais caladas mais fechadas.(...) Eu passo o dia praticamente 

sozinha, não tenho diálogo."C5 

 

A vontade de não se isolar também é esboçada na fala do cuidador ao mesmo tempo 

em que demostra receio para tal. Em seu relato diz que adoraria conversar com a paciente 

(mãe), porém o quadro clínico não é favorável para o diálogo. E, além disso, ao se 

relacionar com outra cuidadora vivenciou uma situação drástica e, portanto, achou por bem 

manter-se só para não se apegar ou ver algo novamente que lhe causasse mais sofrimento e 

dor. 

 

“Poxa, eu queria tanto que ela (paciente) conversasse comigo. Eu não acho chato 

ficar aqui e nem chato ficar com minha mãe. Eu acho chato ela não poder 

conversar. Ela não está para ficar conversando comigo(...) Eu conversava muito 

com dona Nica, mas o que aconteceu ontem foi uma coisa muito drástica (óbito da 

neta da dona Nica) e aí minha tia pelo telefone falou para eu não ficar me 

apegando a ninguém porque depois vou ficar sofrendo. Então eu não posso nem 

conversar com minha mãe e nem conversar com as pessoas, Aí fica complicado o 
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negócio”C14 

 

 A introspecção e reações de isolamento são comuns, pois o familiar tem medo de 

ver ou ouvir qualquer coisa que os machuquem mais. Sendo assim, fica evidente que 

diversas situações causam o isolamento do familiar e em muitas vezes está relacionada a 

vivência de sofrimento sociorrelacional. No caso dos cuidadores em questão esse 

isolamento não se refere ao convívio familial, mas sim à falta de oportunidade de ter 

alguém para conversar principalmente quando ele se encontra em um setor de internação 

com o paciente.  

O sofrimento pelo impacto da doença, a incerteza sobre o futuro aliado ao 

sentimento de sobrecarga e isolamento contribui para que o cuidador encontre na culpa o 

sentido do momento vivenciado. Isso ocorre porque muitas vezes na busca de razões e 

significado da doença as pessoas acabam apropriando-se da culpa ou para o outro como 

meio de se responsabilizar ou de autoproteger-se diante da dor e impotência frente ao 

diagnóstico.
53,85 

A culpa revela-se como uma das marcas mais visíveis na vida das pessoas. De modo 

mais ou menos consciente, o familiar costuma se aprofundar à procura de eventuais erros 

do passado, buscando incessantemente explicações e sentidos que possam amenizar seu 

sofrimento diante do momento vivenciado
. 85 

Os relatos dos inquiridos revelam que existe uma responsabilização e culpabilização 

do cuidador ao paciente, atribuindo a causa a determinados comportamentos ou excessos 

que os mesmos possam ter tido durante algum período da vida.  

 

“(...) Eu falo para ela: - Não era para você estar assim não!(...) Aí começou os 

probleminhas, apareceu esse carocinho, deixou para a última hora e foi 

assim(...) A irmã dela cobra mas eu não vou pegar e adivinhar nada(...) Poxa se 

eu adivinhasse seria uma boa, eu ia ganhar na loteria.”C6    

“Ela está passando por isso porque não quis ajuda. Ela escondeu da família a 

doença. Foi descoberto num exame de rotina no Getúlio Vargas por um 

cardiologista. E já estava avançada (...) Na verdade eu fiquei com muitas raiva 

na hora. A doença veio em um momento difícil. Somos poucos, todo mundo com 

idade e aí fica difícil!” C19 

 

Sentimento de culpa diante da doença e impotência frente à situação vivenciada 

fazem com que os familiares produzam subterfúgios como forma de diminuir a 
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responsabilidade pela batalha perdida. 

 

“Eu sei que é errado, mas culpo a Creuza por estar assim. Poxa ela trabalha na 

área! Ela não fez uma ultrassonografia transvaginal quando começou a sentir 

dores.”C20 

 

Outra forma de inserirem a culpa reside na associação do surgimento da doença com 

alguma situação difícil que o paciente tenha experimentado.  Nesse sentido, esta vem 

imputada a uma terceira pessoa sendo responsabilizada por esse sentimento. 

“Na verdade tudo começou quando meu irmão foi preso há dois anos e meio 

atrás. Acho que foi muita tristeza. Ele foi preso por agressão domiciliar. Ele 

pegou 5 anos e 4 meses de detenção.” C17 

 

Outra forma na qual a culpa acompanha o cuidador é quando este se autoculpa. O 

relato abaixo mostra que o familiar se culpa ao dar mais valor ao trabalho, do que a si 

mesmo, filho ou marido. Sob sua ótica, o marido precisou ficar doente para que ela 

percebesse que a família era mais importante que o trabalho. 

 

“Eu não ia mais a praia, eu não ia mais a aniversário. Tudo por causa do 

trabalho. Aí minha filha falou: - Meu pai precisou ficar doente para você sair de 

casa. Eu dei mais valor ao meu trabalho, do que a mim, meu filho e meu 

marido”  

                                                                                                                          C15 

 

Sendo assim, depreende-se do estudo que a culpa acarreta no indivíduo a percepção 

de que pode controlar a vida, porém diante de infortúnios ou quando algo não sai da forma 

esperada, vai à busca de respostas para tal situação. Nessa perspectiva, na busca 

desenfreada pelo “culpado” da doença os familiares assumem uma emoção dolorosa, 

ocasionando sofrimento, desmotivação existencial com desequilíbrio emocional e 

espiritual.   

Lançado no mundo, o homem tenta construir a sua existência baseada na busca do 

ter que ser, que é atravessado pelo cuidado a si mesmo, ao outro e ao mundo.
104

 Em 

situação de adoecimento de familiar na perspectiva do cuidador, este deixa de cuidar de si e 

passa a centrar no outro entrando no processo de “tornar-se cuidador”. Pela maneira de 

centrar-se no outro, o cuidado vai adquirindo significação de acordo com sentimentos que 

podem ser subjetivos, autênticos ou inautênticos e permeado por valores socioculturais.  
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Por ser um ato em que a pessoa se doa ao outro, evidenciou-se que o cuidado pode 

vir com significação de zelo e solicitude como acompanhado da representação do 

sofrimento, sobrecarga e sentimentos de culpa.
56

 Dessa maneira, os significados que o 

cuidado adquire são permeados pela forma com que o mundo os colocou nessa posição, 

fazendo-os assumir a condição de cuidador. E, nessa perspectiva compartilham suas 

percepções, sentimentos e emoções que compõem sua existência. 

A experiência de ser familiar cuidador principal de um paciente com câncer 

apareceu como algo que ocorre de forma intersubjetiva ou intercorporal, possuindo uma 

intencionalidade que mobiliza a relação interpessoal que fundamenta as ações e reações 

transpostas do papel de ser cuidador. 

A intersubjetividade está relacionada à relação sujeito-sujeito/ sujeito-objeto e, no 

estudo, relaciona-se a partilhar algo ou alguma coisa com alguém.
65

 Em relação ao 

cuidador isso ocorre a partir do momento de atitude de doar-se para o outro (paciente). Isto 

porque o ato de doar-se através do cuidado só acontece quando duas pessoas ou mais 

interagem.  Referindo- se a essa experiência Merleau-Ponty aponta: 

 

 “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.” 
62: 474-475 

 

As relações intercorporais, por sua vez, ocorrem a partir do entrelaçamento das 

experiências perceptivas daqueles que estão vivenciando uma determinada interação 

implicada na relação interpessoal. Vale salientar que a corporeidade é a realidade humana 

que se constrói a cada momento vivido, sendo a forma única de viver a realidade 

corporalmente.
68

 Desta forma, a relação intercorporal permite possibilidades ilimitadas de 

gestos e expressões que tornam a relação com o outro, no mundo vivido, significativa e 

cheia de sentidos.  

Sendo assim, pelas descrições vivenciais dos cuidadores, a experiência de ser 

cuidador se apresenta como um fenômeno a partir de suas perspectivas. O cuidado desvela-

se como uma experiência intersubjetiva e de maneira ambígua, pois, em cada modo de 

cuidar e do perfil em que se é abordado ocorre uma percepção, um novo modo de ser e 

com isso um novo significado sobre o cuidado.
105

 

Todos os sentimentos ambíguos expressos pelos cuidadores relacionados à 
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sobrecarga, sofrimento e culpa se dão através de suas vivências e são movidas por uma 

intencionalidade que, em muitos momentos, encontra-se velada e invisível aos seus olhos.  

Isso porque a essa vivência envolve-se a consciência pré-reflexiva (sentimento) e a 

consciência reflexiva (pensamento, linguagem), em que se instala o universo de 

significações. 
65,104

 

Assim, de um lado a vivência se impõe a ele espontaneamente de forma impessoal 

que se dá através dos sentimentos, e de outro um apelo à pessoalidade onde há a imposição 

de valores, normas, costumes e tradições traduzidos pelo mundo da linguagem e da 

objetividade imersos no mundo experienciado.
106 

Então o cuidado desvelado pelos cuidadores é movido por uma intencionalidade, 

onde o cuidado do outro significa mais do que uma atitude de generosidade e zelo 

passando a ser visto como algo que acontece na sua intersubjetividade. Nessa perspectiva, 

ficou evidenciado pelos relatos que o cuidado é percebido como algo que ofusca a 

existência do ser de tal modo que, ao ocupar-se com o enfermo o seu ser fica encoberto por 

um cuidado inautêntico passando a configurar como um ato impessoal. E nesse prisma 

alguns dos cuidadores não conseguiram perceber que a atitude de cuidar do outro, é sempre 

um cuidado de si.  

De acordo com essa afirmativa permite-se dizer que ao cuidar de alguém estamos 

cuidando de nós mesmos no sentido que esse cuidar permite a transcendência, ou seja, a 

experiência do cuidado constitui uma oportunidade de alguém tornar-se “um outro” no que 

se refere ao desenvolvimento pessoal.
105,106 

Assim, o entendimento do cuidar e seu significado estão baseados ao mundo da vida 

dos cuidadores. Esse mundo é o mundo da experiência humana que está relacionado ao 

cenário em que se encontram e que é o palco preexistente de suas vidas onde se inclui seus 

pensamentos. 
68,97 

E assim, a partir da compreensão da intercorporeidade do cuidar, percebemos que os 

cuidadores de pessoas com câncer também necessitam de cuidado de forma que, através da 

experiência vivida, consideram o cuidado prestado como uma possibilidade de 

transcendência. 
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8.2 O cuidado percebido e assentido da enfermagem na perspectiva do familiar 

 

Nos últimos anos a enfermagem tem consolidado sua profissão no saber e fazer 

cuidado ampliando seu potencial de atendimento nas múltiplas dimensões do ser, dentre 

eles, os aspectos biopsicossocial e espiritual em prol de uma assistência integral e 

humanizada.  

Por ser uma profissão de saúde e com utilidade social considerando suas 

características intrínsecas de cuidar de seres humanos, suas atribuições e competências se 

manifestam na manutenção da dignidade humana com a preservação do potencial saudável 

do ser. 

Nessa concepção, o cuidar em enfermagem consiste em ir além de um cuidado 

físico, rompendo o modelo biomédico que por muito tempo ocupou espaço na assistência à 

saúde. Busca-se então, promover esforços transpessoais de um ser humano para outro, na 

perspectiva de ajudar, proteger, promover e preservar a humanidade, ajudando pessoas a 

encontrarem significados na doença, sofrimento e dor, bem como, na sua existência.
107 

Essa influência transpessoal no cuidado que acontece entre paciente/familiar e 

enfermeiro é uma experiência que necessita de diálogo entre ambas no qual cada uma delas 

sente a disponibilidade, a proximidade e a compreensão uma da outra, além de partilharem 

histórias de vida, trajetórias e angústias com a proposta de intervenção consciente nos 

cuidados com potencialização da assistência e integridade.
108 

Reportando-se ao familiar cuidador principal de paciente sob cuidados paliativos, a 

compreensão da experiência e o significado do cuidar de enfermagem atribuídos a eles e 

para com eles possibilita o cuidado de enfermagem com ênfase na dimensão espiritual de 

acordo com suas demandas. O que ocorre devido a essa experiência ser permeada por 

sentimentos de gratidão, amor, sofrimento, retribuição, medo, culpa, conflitos, dentre 

outros, que são significados associados ao papel que o cuidador desempenha e construídos 

ao longo da vida no contexto familiar, histórico, cultural e social. 

Sendo assim, o ato de cuidar exige do profissional enfermeiro a necessidade da 

percepção de aspectos expressivos que envolvam o cuidado, como o relacionamento 
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interpessoal, a comunicação, a afetividade, comprometimento e que ao mesmo tempo seja 

capaz de atentar para os limites impostos pelo cuidador com quem irá compartilhar o 

cuidado no que diz respeito à anuência e individualidade. A seguir, veremos os 

depoimentos dos familiares em relação aos cuidados prestados pelo enfermeiro nas suas 

várias nuances e necessidades.    

O relacionamento com o enfermeiro no setor de internação foi apresentado nas falas 

dos participantes de forma deleitável e positiva, sendo atribuídos por inúmeros elogios e 

declarações sobre a satisfação de serem atendidos por profissionais competentes, 

carinhosos, responsáveis e atendendo de acordo com suas necessidades.  

 

“Eu não tenho o que falar, ela mesmo uma senhora de 89 anos, ela chegou em 

casa e disse: as meninas são uns amores.... tratando ela bem, está tratando a 

mim também. Dando conforto a ela está me confortando. Chegam com um 

sorriso e aí as meninas chegam chamando ela vovó... de “Japonesa da 

Bahia”C18 

“(...)Essa atenção e com esse carinho que eu tenho recebido de vocês desde que 

ela chegou até o INCA, é o que faz a diferença.”C13 

“Porque milagre só Deus pode dar, mas as enfermeiras vão todos os dias no 

quarto, dão palavras de conforto. Conforto através de palavras. Tipo, se tiver 

algum apego que fale, que ponha para fora. Palavras que fazem você que mesmo 

com toda a dor e sofrimento acabe se resignando, se conformando com o que 

você está vivenciando.  C3 

 

Simples gestos como carinhos, atenção e até um sorriso foram o suficiente para que o 

cuidador se sentisse motivado e mais confortável em relação à sua vivência. Além disso, o 

relato da participação nos procedimentos junto ao enfermeiro foi outra forma considerada 

positiva e acolhedora.  

 

“Quando eu estou dormindo, os profissionais dizem boa noite. Eu pergunto se 

eles querem ajuda. E eu acho que essa troca que a gente tem é muito boa para 

saber o que está acontecendo. Por exemplo, eu ajudei a trocar a fralda, que não 

foi nada de mais mas é uma coisa muito bacana. Vocês deixaram eu participar 

daquilo dali. Esse respeito é muito bom. Já o meu pai que não suporta , não 

consegue fazer nada e respeitar isso eu acho muito importante. De não obrigar 

ele fazer o que ele não está preparado para fazer. Então o que eu espero do 

profissional é exatamente o que vocês já fazem aqui. Todo mudo aqui é muito 

acolhedor.C17 

“Eu me sinto realizado(...). Médicos, são poucos os que dão um sorriso para o 

paciente, para o cuidador. A enfermagem não, está sempre bem disposta.(...). Eu 

via na quimioterapia quando chamava a paciente e ela vinha a enfermeira abria 

um maior sorriso. Meu Deus, isso é 80% de cura, de ajuda, de autoestima para a 
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paciente. Aqui no HCIV também, a mesma coisa.”C20 

 

O acolhimento valoriza a comunicação promovendo espaço para a atenção e a escuta, 

dando respostas adequadas para a pessoa visto que prevê melhores ofertas de serviços às 

necessidades demandadas além da responsabilização integral pelos problemas de saúde de 

uma coletividade.
109 

 Essa assistência referida pelos cuidadores familiares se desvia do atual modelo 

tecnicista voltando-se sobre um eixo com ênfase mais altruísta, social e espiritual, levando 

ao conhecimento do enfermeiro que o cuidado não se encerra somente no físico. 

Sendo assim, a interação enfermeiro e cuidador com o cultivo da sensibilidade, 

relacionamento de ajuda e confiança, promoção de ensino e aprendizagem e promoção de 

um ambiente de cuidado que ofereça desenvolvimento e escolha para a pessoa decidir o 

que é melhor para si, são alguns atributos evidenciados nos relatos e valiosíssimos para que 

o enfermeiro atinja seu cuidado no conceito de pessoa como ser integral.
37 

Essa expectativa de cuidado firmou-se em um estudo realizado com cuidadores de 

pacientes tratados em uma unidade de cuidados paliativos ao serem abordados sobre o 

relacionamento com a equipe de enfermagem. Destacou-se que 50% dos cuidadores 

entrevistados afirmaram que o relacionamento entre ambos era bom e 50% era ótimo onde 

o enfermeiro sempre estava à disposição destes para ofertar os cuidados que lhes fossem 

demandados.
81  

Em contrapartida, alguns cuidadores construíram um significado negativo em relação 

à assistência de enfermagem.  As suas críticas estiveram relacionadas à falta de 

comunicação entre ambos, impessoalidade e maus tratos no atendimento ofertado.  

Na perspectiva do atendimento de suas necessidades, os familiares consideram ser 

importantes a obtenção de informações e esclarecimentos de dúvidas pelos enfermeiros 

como uma forma de se sentirem mais seguros e satisfeitos durante as situações vividas com 

a doença. Os relatos abaixo demostram a necessidade de os cuidadores serem mais 

acessíveis na transmissão de conhecimentos em relação à doença e alterações dos sintomas 

como forma de suprir a lacuna de seus conhecimentos. 
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“Às vezes esclarecer algumas coisas para nós porque somos leigos no assunto, 

explicar porque ela está desse jeito(...) às vezes a gente se encontra em uma 

situação e não sabe o que está acontecendo.  Por exemplo, a minha irmã acha 

que ela não tem que estar assim.”C13 

 

A impessoalidade e falta de abertura oferecida por um profissional para que 

pudessem participar de todo o processo de cuidado com seu ente querido esteve presente 

neste outro relato abaixo. 

“É que na verdade grande parte da área médica (saúde) é muito fria por 

conviver com isso todo dia. Eu até entendo porque eu tenho um irmão da área 

médica(saúde). Mas só que as vezes, ah, eu vou ali e vou dar uma injeção na sua 

mãe. Para vocês é a coisa mais normal do mundo ir ali picar minha mãe. Só que 

eu sinto que está doendo, está incomodando.(...) Assim é legal, quando eu estou 

aqui fora e falam: Vamos lá que eu vou fazer um procedimento, vem aqui 

comigo. Isso é bom! Agora, Ó, vou lá fazer um negócio e eu tenho que ir lá e 

correr atrás da pessoa?! Eu acho que vocês tem como melhorarem, não sei como 

mas também entendo o porque vocês são assim.”C14  

 

A comunicação é um processo vital e recíproco capaz de influenciar e afetar o 

comportamento das pessoas. É um processo de envolvimento que deve ser construído com 

o estabelecimento de vínculo entre o enfermeiro e cuidador. Logo trata-se de um processo 

ativo, de atenção e de escuta ativa.
110 

Uma comunicação não esclarecida e a falta de sensibilidade do profissional 

enfermeiro gera no cuidador um sentimento de desamparo profissional, o que pode 

dificultar a compreensão do processo da doença do seu ente querido gerando, com 

frequência, expectativas irreais e dificuldades na forma de transpor esse momento. 

 

 

“Eu posso contar um fato que aconteceu com a minha irmã na quarta-feira? 

Então, minha irmã nunca tinha passado por essa situação de dar banho no meu 

pai, de ver ele nu(...) Fomos criadas em uma família com muito pudor. Então 

minha irmã no dia que ficou aqui, na hora do banho ela falou que não ia ficar 

porque não tinha necessidade desse sofrimento. Na hora que acabou o banho, 

essa enfermeira chegou para a minha irmã de uma forma grosseira, 

inapropriada para o ambiente e falou:  Vem cá minha filha, por acaso você é 

virgem? Você nunca viu um ....(órgão genital masculino) não?! Em alto em bom 

som. Nós já viemos de um momento fragilizado e escutar isso?C5 

 

Quando o cuidado de enfermagem acontece de forma fragmentada, através da falta 
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de diálogo, mecanização do atendimento e ausência de empatia, gera-se um ambiente 

estressante, além de isolamento por parte de quem está sendo cuidado por se sentir tratado 

como um objeto, sem identidade e sem sistema de valores provocando, consequentemente, 

um distanciamento entre ambos.  

Diante dos relatos, visando à melhoria do atendimento de suas necessidades, 

sobrevieram as ações do enfermeiro que incluíssem o modo de ser e fazer, com ênfase para 

o fornecimento de atenção qualificada e no atendimento humanizado preenchido pela 

simpatia, confiança, respeito e paciência.  

 

“(...)Acho que vocês poderiam melhorar. Dar mais atenção! Porque quem está 

acompanhando sofre mais do que quem está ali(cama). Ter mais simpatia para a 

gente pegar mais confiança também. Tem gente que é tão séria, tão rude que eu, 

você tem até medo de deixar ela sozinha com sua mãe ali. As vezes a pessoa tem 

maior bom coração mas dá medo. De repente a falta de confiança é que a 

pessoa precisa ser mais receptiva.C14 

“O que eu acho que vocês da área da saúde não tem que ser só enfermeira ou 

técnica, tem que ser psicóloga, uma mãe, uma irmã e o fundamental é ser 

humano. Se não for ser humano, não vai se colocar no lugar do paciente. É com 

carinho, com respeito, paciência. Não é fácil lidar com o ser humano, aí entra o 

lado da psicologia, o lado da irmã para entender, o lado da mãe de passar a 

mão da cabeça. De ter um pouquinho de paciência. Falar baixinho, aquela voz 

mansa que a mãe tem, aquele colo.C18 

 

Através da comunicação o enfermeiro pode apreender as necessidades dos pacientes 

e atuar de forma individualizada. Para tanto, fica claro que são necessários a escuta ativa, o 

toque, o olho no olho e até mesmo o silêncio. 

A enfermagem, além da capacidade de executar procedimentos técnicos em nível 

avançado, pela essência do seu trabalho ser o cuidado, é capaz de acessar os aspectos 

emocionais e espirituais de forma a objetivar a transpessoalidade, por meio da 

comunicação e da empatia, que podem desenvolver e manter a harmonia e a confiança 

necessárias para este processo. 

O cuidado com enfoque espiritual tem ganhado cada vez mais atenção por parte dos 

estudiosos e profissionais da área da saúde, mas sua contribuição consiste no atendimento a 

familiares e pacientes que se encontram fora de possibilidade de cura. A identificação das 

necessidades espirituais possibilita aos profissionais de saúde a elaboração de estratégias 

para auxiliá-los a transpor o processo da doença.
9,10
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Visto que todo ser humano tem necessidades espirituais, para abordá-las de forma 

adequada, os estudos mostram a necessidade de respeito, consideração, disposição para 

ouvir, alívio de sintomas físicos, promoção do conforto, apoio, vínculo, além de constantes 

reflexões por parte do enfermeiro sobre este papel e suas contribuições no âmbito de 

cuidado.
10,11,13

   

Um dos instrumentos mais adequados para estabelecer o vínculo e relação de 

confiança entre o profissional e paciente/familiar é a empatia. Refere-se à capacidade de 

compreender os sentimentos de outra pessoa fundamentada nos aspectos cognitivos, 

afetivos e comportamentais.
111 Voltando-se para o familiar cuidador, para o 

desenvolvimento do comportamento empático, destaca-se a real vontade de se preocupar 

com o sofrimento alheio, representado por um processo consciente, que visa o 

aprimoramento das relações interpessoais.  

Assim, coerentemente, o cuidar de enfermagem é uma ação cujo objetivo não é 

promover a cura, e sim oferecer o controle dos sintomas, alívio do sofrimento, preservação 

da dignidade e até mesmo o manejo das experiências do viver e morrer.
112

 Nessa 

perspectiva, traduzir esse cuidado por meio da espiritualidade, integridade e sensibilidade 

tem como intuito captar o universo de sentimentos que o ser cuidado possui com a tarefa 

de promover a realização de suas necessidades de forma integral. 

Sendo assim, o desenvolvimento de um olhar sensível que capta o outro em sua 

totalidade, ou seja, que busca compreender e interpretar o que o outro precisa é a peça-

chave para o estreitamento da relação do enfermeiro com o cuidador. Através da percepção 

do mundo subjetivo e captura de qual dimensão o cuidador familiar considera necessário 

ser avaliado e atendido suficientemente é que proporcionará o cuidado efetivo e 

multidimensional que o enfermeiro tem capacidade de proporcionar. 

Um estudo que aborda a percepção dos familiares de pacientes com câncer em 

relação ao atendimento prestado pelos profissionais de saúde enfatizou que muitas famílias 

não se sentem acolhidas e valorizadas pela equipe de saúde e que isso dificulta no 

enfrentamento do momento vivenciado.
113 

 Essa mesma perspectiva também pode ser 

identificada em outro estudo com familiares que cuidam de pacientes com câncer ao 

afirmar que existe a falta de comunicação, mu humor e falta de empatia por parte do 
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atendimento do enfermeiro e dificuldade no relacionamento interpessoal
114 

Esses relatos mostram que o significado construído nessa experiência se baseia em 

como essa vivência é experienciada e, portanto, o enfermeiro deve atentar para onde estão 

ocorrendo essas falhas a fim de melhorar o seu atendimento. 

Nesse ponto de vista, o enfermeiro precisa estar preparado, disposto e envolvido para 

promover um cuidado humanizado. O estabelecimento de um vínculo sólido e contínuo, 

por exemplo, é necessário para que a comunicação aos cuidadores seja direcionada de 

maneira adequada para melhor atendê-los no processo de saúde e doença, suprindo as 

necessidades tanto do paciente quanto do seu cuidador. 

Partindo deste ponto de vista, cuidadores familiares expressaram várias expectativas 

em relação ao que eles desejavam quanto aos cuidados de enfermagem.  Para iniciar os 

depoimentos, deixou-se claro que o atendimento técnico é importante, mas o que o 

cuidador espera do profissional está além dessa esfera. 

 

 “às vezes o profissional não é tão capacitado tecnicamente mas se ele mostrar 

interesse pela dor do outro pode ter certeza que essa família vai encarar ele 

como melhor profissional” C4 

 

 

O relato acima mostra quais são as expectativas dos familiares em relação a 

assistência de enfermagem, que se estende para além de ações técnicas e científicas, ou 

seja, um relacionamento de cuidado pautado na empatia, no amor, compassividade, 

compaixão, comunicação, dentre outros. Esse atendimento caracterizado apresenta-se nos 

relatos abaixo: 

  

“Amor não é! A partir do momento que a gente é bem tratada, a gente tem que 

repassar não é! Só amor porque o amor supera tudo. Só num olhar, num dizer. O 

olhar é o principal. Se você olha para a pessoa assim, o olhar dela transmite paz 

para você. Aí você...entendeu? Já entende tudo” C2 

“A princípio de tudo a sinceridade e o amor na pessoa que ela está cuidando. A 

gente sente quando a pessoa é amorosa. Você vê uma pessoa e você vai sentir 

que ela é uma boa profissional, amorosa.”C1 

 

O amor é uma realidade existencial caracterizada pela capacidade que o ser humano 
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tem de compreender o outro em sua essência, da forma como é com suas singularidades, 

seus atributos pessoais e seus valores. O amor não existe para o ser se olhar no espelho ou 

para seu auto-observar. Existe para entregar-se, sacrificar- se e abandonar-se, conhecendo e 

amando.
41 

A base do cuidado recebido relacionado ao amor deve-se ao fato dos diferentes 

significados que o cuidar é evidenciado pelo familiar. Este amor está relacionado ao arrimo 

que ajuda as pessoas a alcançarem a saúde ou se manter em situação de paz. Essa 

transpessoalidade no cuidado pode ser entendida como forma de promover o amor, um 

amor dirigido ao outro, onde o encontro humano é, a priori, um problema de ser, sendo o 

crescimento incentivado através do diálogo afetivo e de um relacionamento harmônico.
37 

O cuidado transpessoal é uma condição da vida e significa uma conexão humana. É 

quando um ser é tocado pelo centro do outro e nessa conexão há uma dimensão espiritual 

que é influenciada pela consciência do cuidado de enfermagem e que vai além do “eu” 

movendo-se a um nível mais profundo e universal.
38

 Essa transpessoalidade introduz uma 

nova forma de relacionamento entre quem cuida e quem é cuidado, sendo considerados 

elementos como amor, carinho, compaixão, solidariedade, desvelo, diálogo, dentre outros. 

Logo abaixo os discursos atestam como a atitude de desvelo é considerada como uma das 

importantes ações de cuidado do enfermeiro. 

 

 “Ser compreensivo, ter compaixão, porque já estive em outros incas e peguei 

enfermeiro agressivo. Ser atencioso.”C9 

 

 

A compaixão é mais que um ato ou um conjunto de atos de profunda humanidade em 

direção ao outro. Consiste em não ter medo do sofrimento do outro e compartilhá-lo, 

recusando-se em considerar um sofrimento qualquer que seja como um fato indiferente. 

Trata-se privar de si, envolver-se e se colocar no lugar do outro, envolvendo-se nas demais 

circunstâncias da vida do nosso semelhante. 
115 

Os trechos dos discursos seguintes exemplificam que se apresentar de forma afetiva e 

receptiva é outra expectativa em relação ao cuidado prestado pelos enfermeiros: 

 

“Acho legal entrar no quarto e brincar, conversar, perguntar se está precisando 

de alguma coisa. Primeiramente ter paciência, às vezes existem pessoas 

agressivas, então saber lidar com aquilo e se possível, colocar-se no lugar 
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daquela pessoa. Não ser egoísta, colocando-se no lugar do outro.C7 

“A pessoa( enfermeiro) seja alegre. Que chegue e diga: -Bom dia meu amor. Que 

abrace, que beije. Que seja simpático, que seja feliz, que dê uma boa palavra de 

conforto, que coloque a pessoa para cima.C10 

“Sempre sorrindo. O sorriso traz segurança, amizade. Eu sempre falo isso para 

a minha mulher. Cara, quando a gente num lugar, hospital principalmente. 

Depois é atender o mais rápido possível. Ás vezes tem cateter e o soro não pode 

acabar, então não pode demorar mesmo.C20 

 

O predomínio do humor em locais que se assistem pacientes fora de possibilidade de 

cura está relacionado com a própria filosofia dos cuidados paliativos, que destaca a 

significância da qualidade de vida e a importância dos relacionamentos. 
116

 

Há evidências de que o bom humor apresentado pelo profissional em locais sem 

perspectivas de continuidade de vida faz com que sejam vistos como espiritualmente 

especiais visto que ao fazer alguém rir ou se sentir alegre, por exemplo, propõe-se uma 

sensação de conectividade à medida que ela é multiplicada e compartilhada.
117 

O cuidado mencionado aparece como algo que se desdobra continuamente, que se 

concretiza na atitude e na necessidade de um atendimento que se baseia no conhecimento 

do outro ser, na capacidade de promover um atendimento singular e na relação de 

cumplicidade com o outro. Assim, suas falas resgatam a importância da relação 

interpessoal baseada no vínculo, no olhar sensível e na comunicação assertiva conforme 

exposto pelos cuidadores: 

 

“Com carinho porque a gente quando está aqui a gente está muito fragilizado. 

Então, não só os enfermeiros, como os outros profissionais que trabalham aqui, 

têm que olhar o lado da gente. A gente quando está aqui pode ser meio grosseiro 

porque a gente fica nervoso, abalado, acho que carinho. Tentar ao menos 

compreender que para vocês isso é o dia a dia. Está tão acostumada a ver o 

sofrimento dos outros, mas para a gente não é.”C19 

“Se você olhar para mim com carinho, você vai me dar atenção. Aí você 

lembrou que eu tinha pedido uma coisa, aí eu pensei que não ia ficar 

incomodando, isso tudo faz parte. Quando você tem carinho, você vai ter 

atenção.  Sente prazer em fazer aquilo. Então você vai atender bem. Vai prestar 

atenção na medicação do paciente. Tudo isso está englobado. É uma palavra 

só!’C19 

“Acho que sempre uma palavra amiga, um sorriso no rosto porque muitos 

profissionais de saúde não têm isso. Que nesses dias a gente tenha mais um ao 

outro não é! Nesse tempo que você aparece no quarto, você entra sorrindo, você 

entra brincando e é uma forma de a gente desligar dos nossos problemas. 

Chegar e te dar uma boa noite, mas você vê que está com cuidado, está com 

carinho. Então o tratamento de vocês, uma palavra amiga, uma palavra de 
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conforto, um sorriso no rosto já conforta nosso dia a dia, já ajuda bastante.”    

C5 

 

As falas resgataram o que as relações interpessoais tratam da forma como as pessoas 

estabelecem relações umas com as outras sendo um dos fundamentos para que se crie 

relação de confiança, comprometimento e respeito à dignidade humana. Desta forma, 

apresenta-se como subsídio para o atendimento humanizado entre o enfermeiro e cuidador 

familiar. 

Os discursos desvelam que a experiência subjetiva da doença focaliza naquilo que a 

pessoa vivencia, salientando o ser pessoa, único, com valores próprios, culturais e sociais. 

Nessa perspectiva a dimensão espiritual também é única e inerente a cada indivíduo, 

apresentando-se de diversas formas e de acordo com as necessidades de cada um.  

Dessa forma, a enfermagem está profundamente ligada ao cuidado global da pessoa e 

tem como atributo e domínio da sua abrangência, o cuidado espiritual. O cuidado voltado 

para reconhecer, identificar e ligar-se à condição interior do outro significa atender a forma 

mais essencial do ser que é a dimensão espiritual.
39 

O enfermeiro desenvolve essas atitudes 

de cuidado através de gestos, expressões, movimentos, informações e toque, possibilitando 

o atendimento da totalidade do ser, permitindo a satisfação no atendimento recebido.   

Em relação à comunicação, destacou- se no relato dos cuidadores àquelas em forma 

de conversa relacionadas à verbalização de compreensão de sentimentos e disponibilidade 

para o cuidado, além do uso de perguntas com o intuito de estimular a verbalização de 

sentimentos, denotando disposição e disponibilidade para o estabelecimento de relação de 

ajuda. 

 

“Com conversa mesmo. Em bate-papo. Ver o que a gente pode fazer melhor, o 

que está precisando, se está tudo bem(...) Aquela atenção acho que é por aí!C8 

“Conversando não é! Passando tranquilidade. Passando tranquilidade, a gente 

vai ficar tranquila. Acho que isso já está bom demais.”C11 

 

A comunicação verbal pode ser classificada em três grandes grupos: expressão, 

clarificação e validação. A expressão, permite a expressão verbal de pensamentos e 

sentimentos, facilitando sua descrição e possibilitando a exploração de áreas problemáticas 
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de quem está sendo cuidado. No segundo grupamento, a clarificação, encontram-se as 

atitudes de comunicação que ajudam a compreender ou clarificar as mensagens recebidas, 

possibilitando a correção de informações incorretas ou dúbias. Por fim, na validação, 

encontram-se as expressões que tornam a significação comum do que é expresso, apurando 

a compreensão da mensagem recebida.
118 

Acompanhando essas reflexões, os cuidadores se apropriam de todos esses grupos de 

comunicação que podem ser aplicados pelo enfermeiro. Isso porque a comunicação 

desejada está voltada para a busca de sentimentos de confiança, aumento de autoestima e 

redução de sensação de angústia para o momento vivenciado. Portanto, ao mesmo tempo 

em que ele precisa expressar seus sentimentos, ele quer ouvir, confirmar e validar as 

informações recebidas. Assim, através de todas essas formas apresentadas, a comunicação 

atua ressignificando as relações, fortalecendo a esperança e suavizando sentimentos 

negativos possíveis apresentados. 

Em contrapartida, estudos apontam que dificilmente o enfermeiro pergunta ou 

encoraja o paciente a falar como ele acerca do que sente a respeito do que ele quer falar. A 

comunicação está mais voltada para o caráter técnico e fisiológico da doença em 

detrimento dos aspectos psicológicos, dificultando uma assistência desejada e qualificada 

com atendimento da real demanda de assistência pelo cuidador familiar.
110 

Isso deixa claro que no relacionamento interpessoal, o enfermeiro deve estar apto, 

acessível e receptivo aos cuidadores, o que facilita a interação entre ambos, 

proporcionando uma relação de confiança, bem-estar e harmonia, desenvolvendo suas 

atividades de assistência de forma profícua e, sobretudo, respeitando os princípios dos 

cuidados paliativos onde ele é inserido nessa modalidade de cuidado.
5
 Desta forma, o 

atendimento deve estar voltado às demandas que diminuam o impacto da doença, que não 

são só físicas como também emocional, social e espiritual. Isto remete a um significado de 

humanização da assistência de enfermagem, com interação entre os cuidadores familiares. 

Umas das principais condições para que atenda às necessidades dos cuidadores é a 

segurança na assistência recebida, geralmente atrelada à competência técnica e atitudinal 

do profissional e condições do serviço de saúde.
113

 Da forma como essa assistência ocorre, 

é feito o julgamento do atendimento pelos familiares e como suas expectativas são 
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correspondidas. 

 Destacou-se, dentre os relatos dos cuidadores, a difícil trajetória percorrida no que 

diz respeito à busca pelo atendimento nos serviços de saúde, que se traduz em uma dura 

peregrinação.   

Foi desvelado pelo depoimento abaixo que a falta de sensibilidade do profissional de 

saúde para lidar com paciente e cuidador de câncer faz com que o caminho percorrido seja 

relembrado com muita tristeza e frustração. 

  

“Lá no HC1 o médico não se sentou para conversar com a gente que ela não ia 

fazer mais quimioterapía por causa disso, o exame deu isso e a gente viu isso e 

aquilo. Não, ele olhou para ela, que já estava na cadeira de rodas(...). Ele falou 

que ela não ia fazer mais QT porque não tinha mais condição física. Aí ei falei 

que não tinha entendido. Aí perguntei, baseado em que que ela não tinha 

condições! Ele falou:  - É só ver para ela que ela não tem mais condição. Ela 

está na cadeira de rodas, faz derrame pleural de repetição e a QT dela nunca foi 

curativa e sim paliativa”C17 

 

No contexto nacional, a assistência oncológica, enfrenta diversos problemas, que 

inclui a falta de capacitação profissional, o despreparo da rede básica e hospitalar e 

carência de recursos materiais e humanos.
119

 Essa afirmativa é compreendida e traduzida 

pela fala do cuidador que explicita o descaso enfrentado na busca de assistência à saúde. 

 

“Ela(paciente) passou mal depois da visita domiciliar .Levamos para o Dom 

Pedro em Santa Cruz. Chegou lá não tinha cadeira para pegar ela. Ficamos 

esperando maior tempão. Pegamos uma cadeira com defeito e quando 

conseguimos chegar, falaram que o Tomógrafo estava quebrado. Aí me manda 

para o Rocha Faria. Um milhão de pessoas para ser atendido. Quando fui 

atendido por um residente ele falou que o tomógrafo estava quebrado( ...). Aí 

fomos na coordenação e não tinha ninguém, depois fomos na ouvidoria, 

recorremos a assistente social(...).No dia seguinte por causa dos meus 

conhecimentos ela de manhã  já tinha feito a tomografia. Um descaso não é! E 

eu sou hipertenso e comecei a me sentir mal. Aí eu pedi para minha amiga trazer 

meus remédios. (risos)....meu rivotril.(risos) C12    

 

“No outro hospital que ele estava, ele ficou primeiro 4 dias sentado na cadeira e 

eu em pé. Depois mais 3 dias ele na poltrona e eu em pé e depois veio um anjo, 

um rapaz que conseguiu colocar ele na cama. Mas a gente chegava para o 

médico para falar que ele estava com dor e aí, eles falavam que primeiro tinha 

que dar preferência para os priores, que estavam há mais tempo. Então não 

davam nem a mínima. Você se sente mal só de chegar perto daquela pessoa.  Eu 

não chegava nem perto do médico lá e se a enfermeira fosse ignorante nem 

chegava perto.”C15 

 

As falas verbalizam suas impressões sobre a qualidade do atendimento recebido, 
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considerando o atendimento tão impessoal para os cuidadores quanto para seu parente 

doente, trazendo sentimentos de indignação, insegurança e medo, acarretando uma 

desestrutura emocional e espiritual.  

 

“Tem alguns lugares que a gente não pode nem abrir a boca que já vem com sete 

pedras na mão dando um fora. Quando eu vejo isso, eu nem abro a minha boca.                               

                                                                                                                         C15 

 

Embora o estudo esteja seja baseado no cuidado prestado pelo enfermeiro, o descaso 

percebido no atendimento pelas falas representativas dos cuidadores girou em torno da 

equipe de saúde em geral.  

Ao expressarem em seus relatos que a falta de amparo profissional é um dos fatores 

determinantes para sua desestrutura ao vivenciando, esses cuidadores corroboram a 

necessidade de sensibilização por parte do profissional em serem vistos holisticamente e 

atendidos de acordo com suas demandas a fim de evitar prejuízos físicos, emocionais e 

espirituais.
120 

O grande desafio do ser humano voltado para a área da saúde é combinar trabalho 

com cuidado, na perspectiva de não se oporem um ao outro, mas, juntos se comporem. 

Baseando-se neste contexto, ao se aplicar o atendimento ao cuidador que se encontra na 

unidade hospitalar com seu ente querido, este não pode ser visto apenas como mais um a 

ser assistido, mas como um ser humano que possui sua singularidade e, portanto, 

sentimentos que estão fragilizados e inseguros vivendo e sentindo a terminalidade da vida 

do seu ente querido.
121 

Assim, o cuidar deve estar voltado para a melhoria da qualidade de vida dos 

cuidadores. Como a experiência em que eles se encontram muitas vezes é considerada 

dolorosa, os aspectos sensitivos, emocionais e espirituais devem ser considerados como 

demandas de cuidado. Sendo assim, conforme todos os relatos acima, ficou claro que uma 

simples expressão de carinho, uma boa comunicação, um bom atendimento dentro do 

serviço de saúde e o estabelecimento de vínculo são a mola propulsora para que esse 

momento seja vivido e enfrentado da forma mais simples possível e sem traumas.    

Dessa forma, ao enfermeiro cabe aperfeiçoar o cuidado, sendo um bom avaliador das 

necessidades dos cuidadores, atuando preventivamente nos desconfortos psicoemocionais 
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que possam surgir adequando um cuidado espiritual na perspectiva da qualidade da 

assistência. Nessa concepção percebeu-se que a espiritualidade permeia o cuidado que 

comtempla a humanização do familiar cuidador, transformando a atitude de cuidado no 

encontro em que cuidar é fazer bem ao outro como a si mesmo. 

Voltar o olhar para o profissional enfermeiro ao redor do mundo do familiar cuidador 

na visão de Merleau-Ponty é compreendê-lo como sujeito incorporado, que experimenta o 

mundo, cada um no seu ponto de vista, mas que partilha esse mundo com outros sujeitos. 

Isso mostra que existe um mundo que é inesgotável onde perspectivas que não as suas são 

possíveis em relação ao cuidado prestado/recebido. 

Quando se trata em cuidar na saúde, essa realidade torna-se complexa pois para 

resgatar o verdadeiro sentido do cuidado, o enfermeiro deve ter a consciência do que ele 

realmente é, das suas capacidades e fragilidades e o que efetivamente deseja ser.  

Considerando A existência do enfermeiro como ser- no- mundo, implica cuidar de si 

e/ou do outro, responsabilizar-se por si e pelo outro, pelo meio ambiente, desenvolvendo a 

melhor atitude que o ser humano possa ter. 

Voltando-se para o cuidado de si, o enfermeiro reflete sua existência no desempenho 

de sua profissão, pois é no caminho do cuidado que o outro vai ser a referência principal e 

sujeito de suas inquietações e desejos, permitindo a sua descoberta e construção no mundo.  

Portanto, no mundo do cuidado em oncologia, o encontro das subjetividades permite 

ao profissional reconhecer-se e descobrir-se através do apoio do corpo em um mundo com 

o qual ele estabelece relação, comunicação, vínculo e empatia permeada por sua tarefa 

profissional e vocação. 
66

Dessa forma, em conjunto com sua história de vida, preenche-se 

com ser- no- mundo, permitindo a expressão de sua consciência através de suas intenções. 

O corpo, pelo qual sentimentos e pensamentos do homem fazem contato com 

objetos, é o sujeito da experiência.
98 

Este encontra-se engajado em um mundo que se 

desenvolve e, portanto, modifica-se a medida que as situações da vida lhe são impostas. 

Desta forma, na perspectiva do cuidado o enfermeiro tem a capacidade de improvisação, 

criatividade, adaptação e transformação de situações, demostrando sua capacidade de 

transmutar a si e a quem está sendo cuidado pela expressão da linguagem, comunicação e 
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diálogo. 

A expressão relacionada provém do corpo fenomênico do enfermeiro que é 

influenciado pelas suas aspirações e desejos. Apesar de não ter sido aplicado este 

conhecimento no estudo, vale salientar que o cuidado efetivo do o outro só será profícuo a 

partir do momento que o cuidado de si for considerado, pois, muitas vezes este aparece 

adormecido e desconsiderado para o mundo do cuidado do outro.  

Portanto, ao observar em alguns relatos a insatisfação em relação aos cuidados 

prestados, antes de tudo seria interessante considerar o enfermeiro como sujeito humano, 

existencial, que pode estar com seu conteúdo afetivo e emocional abalado por alguma 

situação, refletindo nas relações de troca, experiências positivas e prazerosas de cuidado, 

em que o cuidado em si poderia ser, enfim, uma realidade e não apenas uma intenção.
121 

Vale considerar que o enfermeiro se apresenta como corpo fenomênico de expressão 

que possui vontades e desejos e que não foram apresentados neste estudo, mas que 

interferem no mundo do cuidado do outro. Destaca-se que, para haver efetividade no 

cuidado do outro, o cuidado de si, primeiramente, deve mostrar-se como algo 

extremamente importante, visto que suas vontades e necessidades podem estar veladas e 

adormecidas influenciando na prática do cuidado prestado.      

Em relação à expressão do cuidado, a percepção do enfermeiro como ser falante 

permite a compreensão de que sua existência se dá como coexistência através da 

comunicação e diálogo
65

 e, portanto, baseia-se através da solicitude e responsabilidade. 

Um outro papel essencial na percepção do outro corresponde à expressão da 

linguagem pelo corpo que possibilita que tanto o pensamento de si quanto o pensamento do 

outro, os quais formam “um único tecido, um diálogo onde a interação entre ambos 

permite a coexistência pela reciprocidade sublimada através do mesmo mundo.  Desta 

forma, a coexistência permite não reduzir o outro em si mesmo, há a consciência da 

alteridade e liberdade em cada sujeito para decidir o que é melhor para ele.
122 

A linguagem é o lugar onde se realiza e se transforma a relação com o outro de modo 

que a existência do ser faz da corporeidade algo comum tanto para o cuidador familiar 

quanto para o enfermeiro, sendo percebido como alguém onde as palavras atingem o outro 
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com   suas significações e como o outro é tocado pelo outro pelas suas significações. A 

língua é uma corporeidade anônima partilhada com os outros.
65  

Nesta perspectiva, identifica-se que tanto o cuidador familiar quanto o enfermeiro 

possuem a mesma liberdade e responsabilidade em relação ao cuidado a ser recebido e ao 

cuidado a ser prestado, consequentemente, o resultado do cuidado estabelecido entre 

ambos não se dá de forma excludente e sim interdependente. Desta forma, o que é dado a 

cada um é a reflexão do irrefletido que faz parte da experiência vivida ao longo da vida 

influenciada pelo mundo social como dimensão permanente da existência humana.  

Portanto, conclui-se que o cuidado prestado pelo enfermeiro aparece antes de tudo 

como o resultado de sua inserção no mundo, na sua temporalidade, mas também da 

influência da sua coexistência com o outro que no caso é o ser a ser cuidado. E só através 

da percepção dessas relações pela expressão da verdadeira sensibilidade humana e da 

profunda consciência do ser é que a transcendência da assistência abrangerá com 

excelência tanto o cuidado de si quando o cuidado do outro em todos os níveis de 

necessidade.  
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CAPÍTULO 9. A CONSTRUÇÃO DO PRODUTO 

 

A fim de compreender quais eram as expectativas em relação a um produto que 

pudesse ser desenvolvido pelos enfermeiros na perspectiva de sanar as necessidades 

espirituais de cuidado, a entrevista desvelou que familiares cuidadores principais 

valorizaram a estratégia grupal como melhor forma de abordagem terapêutica. 

 

“Acho que se todo mundo pudesse sentar para conversar, compartilhar tristezas e 

alegrias da minha parte seria bom. Todo mundo está na mesma situação, não é? 

Confortar um ao outro, não é? Podia ser um grupo, não é? Que eu saiba um 

grupo não é! Se tem outro nome eu não sei (risos).”C14 

“De repente formando um grupo.(...) Poderia também fazer um encontro, aí eu 

não sei, de mês em mês, de quinze em quinze dias mas ficaria também 

interessante para se encontrarem, se reunirem para uma desabafar com a outra e 

o enfermeiro ser o intermediário de tudo isso.” C17 

 

Em alguns relatos, a estratégia de grupo não foi mencionada explicitamente, porém 

correlacionando com as explicações dos familiares, subentendeu-se que as palavras mesa 

redonda e reunião substituíram e referenciaram a estratégia de grupo. 

“(...)de repente uma mesa redonda, por exemplo para expressar os sentimentos, 

os dramas, as angustias, as neuras. Como eu estava ansioso de minha mãe ter 

uma passagem em casa, acredito que passa em todos os acompanhantes esta 

angustia. Então não sei se esse é o termo certo que estou usando, uma mesa 

redonda, tipo um pingue pongue de repente pode contribuir para amenizar um 

pouco os sofrimentos, as angustias dos acompanhantes.”C9 

 

“Eu não sei, talvez uma mesa redonda e cada um tratando de suas 

experiências.(...) Mas eu acho que a gente ouvindo um ao outro a gente para pra 

pensar. Ele tá pior do que eu, sabe?!(...) Então, as vezes quando a gente vê uma 

pessoa com situação pior do que a da gente. Não sei se isso é certo o que eu 

estou falando, mas de alguma forma nos conforta. Porque a gente pensa, eu estou 

reclamando pra que? Olha a situação que ele está e olha como o meu pai está! 

Então talvez eu acho que isso ajudaria.(...) Eu acho que essa troca de experiência 

é muito importante. Assim, cada um passa por várias situações, então as vezes a 

gente trocando como você falou esse momento de compartilhar o que a gente 

está vivendo nesse momento. Eu acho talvez se fosse um grupo com a presença 

de vocês eu acho que também ajudaria bastante acho que seria bem legal. É algo 

a se pensar.”C4 

“(...)Tipo assim, uma reuniãozinha. Igual nós estamos aqui. Cada um fala do seu 

problema, fala do que sente. Isso iria tirar um pouco a dor de cada um, não é? 

Porque a gente ia né! Assim, ter a experiência, ver a experiência de cada um. O 

que tá passando cada um com essa doença não é?!” C16 
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Sendo assim, a partir da compreensão das experiências e necessidades do familiar 

cuidador principal do paciente em atenção paliativa oncológica será construído um grupo 

de apoio como metodologia assistencial. 

Entende-se por grupamento, um conjunto de pessoas que convive, partilhando de um 

mesmo espaço e que guarda entre si certa valência de inter-relacionamento e uma 

potencialidade em virem a se constituir como um grupo propriamente dito. 
123 

Grupo não corresponde apenas a um somatório de indivíduos, este constitui uma 

nova identidade na qual todos os integrantes se comportam como se fosse uma 

individualidade, ou seja, implica a transformação de “interesses comuns” em interesses 

“em comuns”, pois todos estão em torno de um objetivo trivial. 
123

 

Corresponde a um conjunto restrito de pessoas que se relacionam em tempo e 

espaço, articuladas por sua mútua representação interna que se propõem explícita ou 

implicitamente a uma tarefa à qual constitui sua finalidade de interação através de 

mecanismos de troca e responsabilização de papéis.
124 

Vale salientar que, de acordo com as finalidades e características a que se propõe um 

grupo, o mesmo pode ser catalogado em operativos e terapêuticos. Os grupos operativos 

têm como objetivo esclarecer temas, situações, tarefas e auxílio em sua realização, 

proporcionando assim algum aprendizado que favoreça o progresso daquelas pessoas, 

individualmente ou como equipe.
125 

A técnica do grupo operativo se pauta na dimensão 

psicossocial do sujeito e de suas possibilidades de aprendizagem, sendo utilizado como 

uma tecnologia no sentido de desenvolver no grupo a gestão do conhecimento, do 

pensamento crítico e de ações transformadoras.
124 

 

Já os grupos terapêuticos, aos quais este estudo se refere são compostos por pessoas 

com a mesma categoria de necessidades, tendo o objetivo de valorizar sentimentos e 

vivências a fim de promover melhoras adaptativas, desenvolvimento de comportamentos 

mais saudáveis, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e modificação no estilo de 

viver.
123 

  Na perspectiva do cuidado centrado na família, o grupo de apoio como modalidade 

terapêutica tem sido aplicado como estratégia de cuidado por profissionais. O intuito é dar 
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oportunidade a esses familiares de serem ouvidos e sanarem suas dúvidas e expectativas, 

além do compartilhamento de experiências entre familiares com a livre expressão de seus 

sentimentos e oportunidade de exporem suas opiniões com a certeza de terem uma escuta 

ativa.
126 

Dessa forma, o objetivo do grupo de apoio é auxiliar pessoas durante períodos de 

ajustamento a mudanças, no tratamento de crises ou na manutenção ou adaptação a novas 

situações.
127 

O benefício do grupo de apoio é enfatizado em um estudo desenvolvido com 

mulheres mastectomizadas onde o convívio com histórias semelhantes e troca de 

experiências permite as pessoas se identificarem e lidarem melhor com a situação que 

vivenciam. Além disso, a troca de experiências aplicadas durante o grupo permite a 

reflexão sobre eventos da vida, na elevação da autoestima e qualidade de vida.
128

 

Num estudo com famílias de recém-nascidos hospitalizados evidenciou-se que o 

grupo de apoio favorece a aproximação de pessoas que vivenciam a mesma situação e 

possibilita o suporte emocional com quebra de sentimentos de solidão e isolamento, troca 

de experiências, informações e preenchimento de lacuna criada no setor familiar 

tradicional.
129 

Nesse sentido, estudos afirmam que o poder terapêutico do grupo está centrado no 

próprio grupo, pois o fato de as pessoas se encontrarem e compartilharem suas angústias, 

desânimo, preocupação, conflitos, insônia, irritação e problemas como um todo já é um 

significante agente de cura.
127,129 Portanto, pode ser aplicado à prática do cuidado à família 

como um instrumento de prevenção e promoção da saúde a fim de garantir o bem-estar 

físico, emocional e espiritual pela simples ampliação da escuta ao outro e por articular o 

contexto, conteúdo e as relações entre as pessoas.
130 

A partir das demandas apresentadas pelos familiares cuidadores principais, o grupo 

de apoio foi considerado como a melhor estratégia intervencionista para subsidiar o 

trabalho do enfermeiro no atendimento da dimensão espiritual dos mesmos. Diante disso, a 

seguir será apresentada a proposta de elaboração de grupo de apoio para que contemple a 

integralidade do cuidado e qualidade da assistência desses familiares. 
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9.1 Proposta de Elaboração do Grupo de apoio Espiritual- GAEC- Grupo de apoio 

espiritual ao cuidador. 

Público Alvo: Familiar Cuidador Principal 

Carga Horária: 40 minutos 

Número de Vagas: 15 

Período de Realização: Todas as quartas-feiras 

Horário: 14h 

Coordenador: Enfermeiro 

9.2 Metas:  

Implementar um grupo de apoio aos familiares cuidadores principais de pacientes 

que se encontram no setor de internação do INCA em atenção paliativa oncológica como 

suporte para a promoção do bem-estar espiritual.   

9.3 Objetivos do grupo de apoio: 

Objetivo Geral: 

Introduzir o cuidador familiar principal no grupo de apoio- GAEC- Grupo de apoio 

espiritual ao cuidador, visando promover aporte às necessidades espirituais, além de troca 

de informações relacionadas à saúde.  

Objetivos Específicos: 

-Auxiliar os familiares cuidadores no alívio de sentimentos, possibilitando a troca 

de experiências e reflexões sobre o momento vivido. 

- Facilitar o crescimento da capacidade do cuidador em identificar, conectar-se com 

e chamar de sentido, propósito, conforto, força e esperança para o momento vivenciado.  

- Encorajar a expressão de ajuda e a partilha de conhecimento com base em 

experiências.  

- Proporcionar um ambiente humanizado que estimule uma atitude contemplativa/ 

meditativa para a autorreflexão. 
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9.4- Justificativa 

A aplicabilidade do grupo de apoio proporcionará a criação de um ambiente em que 

seus integrantes possam compartilhar suas experiências e sentimentos com a certeza de 

serem compreendidos pelos outros participantes.
130

 

O grupo de apoio atuará como recurso para a promoção do cuidado espiritual pelo 

enfermeiro e permitirá o contato entre cuidadores que vivem a mesma situação de doença 

no seio familiar, na perspectiva de promover coesão e apoio, conforto, bem-estar, paz 

interior e alívio do sofrimento por parte dos participantes através da troca de experiências.   

Nessa perspectiva, a estratégia intervencionista na modalidade grupo de apoio a ser 

desenvolvida pelo enfermeiro visa promover energia e força fundamental aos familiares 

cuidadores principais de pacientes em atenção paliativa oncológica, a fim de leva-los a se 

sentirem amparados e motivados na manutenção do cuidado com seu ente querido e a si 

mesmo. Neste sentido, é uma ferramenta de atenção à saúde que o enfermeiro pode aplicar 

de forma instrumentalizada no sentido de dar conta da integralidade do cuidado. 

 

9.5 Metodologia aplicada 

Para a execução do grupo de apoio algumas normas devem ser seguidas a fim de 

obter-se a eficiência do grupo proposto, dentre eles, seleção de clientes, adequações físicas 

e preparação dos membros participativos.
127 

Além disso, dentro da metodologia também se 

encontram disponibilizados os recursos utilizados para a implementação do grupo. 

Seleção de clientes: 

A participação dos cuidadores no grupo de apoio se dará através de busca ativa de 

forma individualizada dentro do próprio setor de internação através de uma seleção. A 

seleção diz respeito aos cuidadores que estarão vivenciando situações semelhantes e que 

estiverem compartilhando os mesmos problemas. 
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Adequação física  

A adequação física diz respeito aos detalhes em relação à frequência, horário, 

quantidade de locais, participantes e espaço físico. Desta forma, propõe-se que o grupo seja 

realizado uma vez por semana, por um período de 40 minutos, no horário da tarde e com 

um quantitativo máximo de 15 participantes. A escolha pelo horário da tarde se dá pelo fato 

de que todos os cuidadores já teriam sido atendidos pela equipe multidisciplinar para 

esclarecimentos de quadro clínico do paciente ou qualquer outra dúvida pertinente ao 

médico do setor.  O número restrito dos participantes se deve ao fato de evitar risco na 

preservação da comunicação, tanto visual, como auditiva, verbal e conceitual.
123 

Para a aplicabilidade do grupo de apoio será reservada uma sala exclusiva que fica 

localizada no próprio setor de internação. O local é considerado livre de ruídos, arejado e 

adequadamente localizado, sendo próximo dos pacientes internados para o conforto mental 

dos familiares.  

Preparação dos cuidadores participativos 

Será o momento onde ocorrerá o encontro do enfermeiro com o cuidador para saber 

as reais demandas a serem trabalhadas através da compreensão das necessidades do 

cuidador. Será também o momento onde será explicada a finalidade do grupo para a 

possível aceitação e participação. Portanto, esse encontro é de grande relevância, pois uma 

intervenção só será adequadamente elaborada se o enfermeiro e cuidador tiverem 

conhecimento de suas verdadeiras expectativas. Não há um formato-padrão para o 

momento exato em que deve ocorrer esse processo. Desta forma, o momento escolhido 

será no período da busca ativa de forma individualizada no quarto do paciente.  

Recursos para o grupo 

- Recursos Humanos: Enfermeiro, psicólogo e qualquer outro profissional da 

equipe multidisciplinar em saúde que queira participar do grupo. 

- Recursos Materiais: Sala para reunião livre de ruídos e com ar condicionado, 

cadeiras e papéis. 

- Recurso didático: Exposição dialogada, folders e materiais didáticos educativos. 
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  9.6 Plano de ação do enfermeiro diante do grupo de apoio  

A fim de elaborar o grupo de apoio, salienta-se que o manejo grupal será mediado e 

coordenado pelo enfermeiro, tendo como foco principal o estabelecimento da escuta ativa, 

comunicação efetiva e acolhimento. Sendo assim, como mediador e coordenador do grupo 

de apoio e tendo como base a integralidade do cuidado, o enfermeiro desempenhará o 

seguinte plano de ação:      

 Estar fisicamente disponível; 

 Discutir o propósito do grupo e a natureza de processo de grupo para os cuidadores 

familiares sempre antes de cada sessão; 

 Determinar o nível e adequação do assunto a ser elaborado no grupo de apoio medi-

ante necessidades apresentadas pelos cuidadores; 

 Estar atento ao tempo, ao tom, volume, altura e inflexão de voz; 

 Encorajar os cuidadores a usarem o tempo disponível e necessário para se expressa-

rem; 

 Monitorar e dirigir o envolvimento ativo dos membros do grupo; 

 Ser agente de transformação da realidade de saúde do cuidador; 

 Promover o acolhimento aos cuidadores durante todo o momento do grupo;  

 Disponibilizar a presença do profissional da psicologia visando eventual necessidade 

de intervenção dessa categoria profissional durante a execução do grupo de apoio; 

 Respeitar a limitação do cuidador; 

 Respeitar a autonomia dos cuidadores em suas tomadas de decisões; 

 Ser sensível às tradições e crenças dos cuidadores; 

 Criar uma atmosfera descontraída, autorreflexiva e de aceitação; 

 Encorajar a expressão de ajuda mútua entre os cuidadores e partilha de conhecimento 

com base em suas experiências; 
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 Utilizar o diálogo como meio de comunicação e auxílio na mudança da realidade 

vivida; 

 Ouvir atentamente os cuidadores através de uma escuta ativa de suas experiências e 

necessidades espirituais; 

 Usar silêncio quando adequado; 

 Encorajar a  verbalização dos sentimentos, percepções e angústias 

 Enfatizar a importância do enfrentamento ativo. 

 Auxiliar o paciente a identificar estratégias pessoais de enfrentamento; 

 Auxiliar os cuidadores a repensarem e listarem todas as possíveis alternativas dos 

seus problemas; 

 Demonstrar empatia, cordialidade e autenticidade; 

 Encorajar novas atitudes diante da experiência vivida; 

 Encorajar a paciência e novas tomadas de decisões perante a vida aos cuidadores 

mediante os momentos difíceis vivenciados; 

 Ajudar o cuidador a encontrar razões de esperança de vida; 

 Auxiliar o cuidador a ir ao encontro do sentido e propósito de suas vidas através da 

identificação de fontes de motivação; 

 Encorajar o cuidador a expressar sentimento de perda, perdão, solidão, medo e 

pesares;  

 Estimular o cuidador a reconhecer suas forças e capacidades; 

 Encorajar o cuidador a identificar valores específicos da vida; 

 Encorajar relações terapêuticas com pessoas significativas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A realização deste estudo teve como pretensão compreender quais eram as 

experiências e necessidades do familiar cuidador principal de paciente que se encontravam 

internados em uma unidade de cuidados paliativos oncológicos.  A finalidade foi a 

elaboração de um grupo de apoio a fim de minimizar o sofrimento espiritual. Nesse sentido 

realizou-se um estudo qualitativo com respaldo da fenomenologia da percepção de 

Merleau-Ponty, que tem como pretensão compreender e desvelar através da percepção uma 

situação existencial vivida pelo ser humano na perspectiva de encontrar a essência do 

fenômeno estudado. 

Este trabalho permitiu compreender a importância de se ampliar a discussão dessa 

temática como forma de oferecer embasamento aos enfermeiros que trabalham em unidade 

de cuidados paliativos onde a demanda ao cuidado espiritual cresce a cada dia. 

No tocante às categorias elaboradas, aspectos importantes foram abordados como o 

sentido da vida, necessidades espirituais do cuidador, assim como o cuidado recebido e 

esperado pela equipe de enfermagem. Portanto, como resultado do trabalho de campo 

constatou-se que familiares se apropriam da espiritualidade como estratégia de 

enfrentamento e suporte para o encontro do propósito e significado ao momento 

vivenciado. Contudo, é importante ter presente em mente que a espiritualidade apesar de 

ser universal, é muito pessoal e embora passível de interferências exteriores como a crença, 

cultura e a relação com os outros também gera influências e interferências nesses valores.  

A categoria Desvelando a Dimensão Existencial destacou que presenciar o câncer na 

família e arcar com a responsabilidade em ser cuidador, faz com que muitas vezes o 

familiar interrogue sobre o sentido da vida, chegando a entrar muitas vezes em um 

profundo vazio existencial. Sob outro ângulo, alguns cuidadores passam a ressignificar a 

vida, atribuindo novos valores e mudanças de atitudes, além de atribuir ao momento 

vivenciado um profundo crescimento espiritual. 

Assim, a busca pelo significado volta-se para a subjetividade humana, através do 

retorno “às coisas mesmas”, ou seja, como as coisas aparecem através da consciência. E no 
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caso do cuidador familiar, atende a descrição de suas experiências concretas e humanas que 

os remete a um sentido ou a falta dele pelo momento subjetivo experimentado.       

Em relação à categoria, Espiritualidade como Recurso interno para o enfrentamento 

da doença, quando abordados os cuidadores em relação às suas necessidades espirituais 

percebeu-se que a espiritualidade afeta o binômio saúde e doença de forma positiva pois 

atua como combustível de força, conforto e paz interior para o momento experienciado. 

Sendo assim, dar e receber amor, alegria, praticar o perdão, a esperança, a compaixão, ter 

uma religião ou fé específica e compartilhar as experiências com outros cuidadores ou 

familiares foram algumas das necessidades que auxiliam na saúde mental dos cuidadores 

que se encontravam na presença do câncer em sua família.  

Diante dessa perspectiva, compreendeu-se que familiares como ser-no-mundo 

atribuem significados e necessidades “às coisas” de acordo com o sentido aplicado à sua 

existência e que esse significado é influenciado pela sua temporalidade que se articula 

como ser que ele é no mundo. Dessa forma, identificou-se que os cuidadores são seres 

incorporados que experimentam o seu mundo cada um do seu ponto de vista, mas que 

também são influenciados pelo mundo de outros cuidadores, quando eles compartilham 

experiências, pois ambos dividem o mesmo mundo. 

Na terceira categoria, Relacionamento Percebido, no que concerne ao impacto do 

cuidado percebido pelos cuidadores a seu ente querido, foi possível identificar que 

dimensões psicológicas, emocionais e espirituais foram abaladas. O papel desempenhado 

foi-lhe muitas vezes imposto ou por falta de opção ou ainda pelas circunstâncias da vida. 

Sendo assim, o estudo evidenciou que os cuidados direcionados aos pacientes pelo 

cuidador demanda demasiado tempo de dedicação, fazendo que por muitas vezes tenham 

que abandonar carreiras, projetos de vida, alterações de rotina, culminando em inversões 

de papéis e alterações no aspecto socioeconômico, dentre outros, resumindo-se, enfim, em 

mais uma função que ele tem que desempenhar em sua vida. 

Diante disso identificou-se relatos de sobrecarga como um fenômeno 

multidimensional que pode causar repercussões na vida de alguns cuidadores. Além disso, 

pode refletir e afetar a qualidade do cuidado prestado ao paciente devido à exaustão 

emocional, isolamento social e afetivo, sintomas de tristeza, sofrimento pela situação na 
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qual o seu familiar se encontra e culpa. Porém, ao mesmo tempo em que cuidadores 

atribuem um significado negativo, outros consideram o cuidado oferecido como um gesto 

de zelo, amor, solidariedade ou algo que dignifique a função humana. 

Com respeito ao cuidado oferecido e esperado pelo enfermeiro, cuidadores apontam 

em alguns momentos sentimentos de insatisfação em relação ao suporte emocional 

ofertado, acarretando em alguns momentos o seu desequilíbrio espiritual. Diante disso, 

visto que todo ser humano tem necessidades espirituais, para abordá-las de forma adequada 

o estudo mostrou que cuidadores esperam atitudes de compaixão, comunicação, empatia, 

desenvolvimento de relacionamento interpessoal, gestos de carinho, atenção, solicitude, 

simpatia, paciência, respeito, consideração, apoio, bom humor e escuta ativa. 

Assim, identifica-se que, pelo fato de a enfermagem estar ligada ao cuidado global 

tem como atributo e domínio de sua abrangência o cuidado espiritual. Dessa maneira, o 

enfermeiro desenvolve essas atitudes de cuidado através de gestos, expressões, toque e 

todas as outras atitudes mencionadas acima pelos cuidadores para preencher a satisfação do 

cuidado recebido.    

Nessa perspectiva, identifica-se a intersubjetividade que está baseada tanto na relação 

sujeito-sujeito como na relação sujeito-objeto. No estudo, portanto, está relacionado à 

atitude do cuidador em partilhar o seu cuidado ao seu ente querido e o enfermeiro ao 

cuidador. 

Em relação ao ato de ser cuidador pela descrição dos relatos dos familiares 

identificou-se que o fenômeno se apresenta a partir de suas perspectivas e, portanto, o 

cuidado desvela-se como uma experiência intersubjetiva e de maneira ambígua. E que 

todos os sentimentos expressos pelos cuidadores são movidos por uma intencionalidade 

que, muitas vezes, mostram-se invisíveis aos seus olhos. 

Além disso, considerando a existência do enfermeiro como ser-no-mundo, o seu 

papel de cuidador implica cuidar de si e/ou do outro, responsabilizar-se por si e pelo outro, 

pelo ambiente que se está inserido no âmbito do seu trabalho, desenvolvendo a partir daí a 

melhor atitude que um profissional possa ter. Vale salientar que o enfermeiro, ao voltar-se 

para o cuidado do outro, reflete sua existência no desempenho de sua profissão permitindo 

perceber que esse ato de cuidar é sempre um ato de cuidar de si e que permite além de tudo 
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a sua transcendência. Isso mostra que a experiência de cuidar de alguém é antes de 

qualquer coisa “tornar-se outro” no que refere ao desenvolvimento pessoal. 

 O estudo evidenciou que tanto o cuidador familiar quanto o enfermeiro possuem a 

mesma liberdade e responsabilidade em relação ao cuidado e que o resultado do cuidado 

estabelecido entre ambos não se dá de forma excludente e sim interdependente. Sendo 

assim, só através da percepção dessas relações que a transcendência da assistência 

abrangerá com excelência tanto o cuidado de si quando o cuidado do outro em todos os 

níveis de necessidade pela expressão da verdadeira sensibilidade humana e a profunda 

consciência do ser. 

Ao longo desse estudo pode-se refletir que o atendimento aos cuidadores na unidade 

de cuidados paliativos ainda é insuficiente face às necessidades apontadas por eles. Ainda 

que os princípios dos cuidados paliativos integrem o cuidador como uma unidade a ser 

comtemplada nas intervenções de cuidado pelo profissional de saúde, na prática existem 

importantes ajustes a serem feitos principalmente no atendimento à demanda espiritual.  

Face ao exposto, a proposta de elaboração de um grupo de apoio aos cuidadores 

como estratégia intervencionista constitui um desafio para a equipe de saúde, 

principalmente para o enfermeiro que será o mediador desta atividade. O intuito do grupo é 

ampliar o cuidado ao familiar, indo além do atendimento físico e biológico como também 

dar atenção também à dimensão espiritual. A perspectiva é que por meio da estratégia 

grupal os familiares possam trocar informações, identificar e conhecer outros cuidadores 

que estejam vivenciando problemas e sentimentos semelhantes ou iguais aos seus, além de 

terem um espaço para desabafar.  

Dessa forma, a intenção é promover energia e força fundamental para que se sintam 

amparados e motivados na manutenção do cuidado com seu ente querido e a si mesmo 

através do atendimento de suas necessidades e, portanto, será uma ferramenta de atenção à 

saúde que o enfermeiro irá aplicar de forma instrumentalizada no sentido de dar conta da 

integralidade do cuidado.  

Como limitações do estudo, foi identificada uma quantidade reduzida de artigos nas 

bases de dados online relacionados ao atendimento da dimensão espiritual do enfermeiro 

ao familiar cuidador de paciente, principalmente sob atenção paliativa oncológica. Os 
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estudos encontrados sobre o cuidado espiritual do enfermeiro davam maior enfoque ao 

cuidado espiritual do enfermeiro ao paciente, e ainda assim, de forma reduzida.  

Outra limitação encontrada foi o estudo ter sido desenvolvido com familiares 

cuidadores principais localizados apenas no setor de internação. Considerando que a 

demanda de cuidados se diferencia de acordo com a capacidade funcional do paciente, 

torna-se necessário a aplicabilidade deste estudo nos outros setores da Unidade de 

Cuidados Paliativos, como o ambulatório, visita domiciliar e emergência a fim de 

comparar se as experiências e necessidades espirituais são as mesmas para que sejam 

contemplados em sua integralidade.    

Por fim, observa-se a importância e necessidade de dar maior atenção à formação de 

enfermeiros como também na prática clínica no âmbito da espiritualidade. Propomos 

assim, a restruturação dos quadros curriculares do curso de graduação, ou pelo menos, a 

inclusão de pequenos módulos relativos ao tema de modo a constituir uma base para o 

enfermeiro ter propriedade para agir com mais destreza na sua prática laboral. Dessa 

forma, identificou-se a necessidade de outros estudos que aprofundem acerca do papel 

desempenhado pelo enfermeiro no cuidado espiritual e como este profissional pode 

disseminar esse atributo em sua prática de assistência a fim de desempenhar a essência do 

seu papel que é o cuidado integral e humanizado. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE.1 

Universidade Federal Fluminense 

Programa de Pós-graduação em Enfermagem Mestrado Profissional em Enfermagem 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título do projeto: Experiências e necessidades espirituais do cuidador familiar de 

pacientes em atenção paliativa oncológica 

 

Responsável: Mestranda Renata Carla Nencetti Pereira Rocha  

 Instituição a que pertence o responsável: Universidade Federal Fluminense  

Telefone: 21 987081208 2124669464 

 

Prezado participante, 

 O senhor (a) está sendo convidado (a) a participar da pesquisa por ser familiar cuidador 

principal de pacientes que se encontra em atenção paliativa oncológica nesta unidade de 

internação do Hospital do Câncer IV.  Para que o senhor (a) possa decidir se quer participar ou 

não, precisa conhecer os benefícios, os riscos e as consequências pela sua participação. Este 

documento é chamado de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e tem esse nome porque 

você só deve aceitar participar desta pesquisa depois de ter lido e entendido este documento. 

Caso haja alguma palavra ou frase que você não entenda, converse com a pessoa responsável por 

obter este consentimento, para maiores esclarecimentos.  

O objetivo geral do estudo é compreender as experiências e as necessidades espirituais do 

familiar cuidador principal de paciente em atenção paliativa oncológica, para a implementação de 
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grupo de apoio. O estudo justifica-se uma vez que frente à brevidade da vida do seu ente querido 

os familiares necessitam de apoio em sua espiritualidade posto que seja mantenedores da 

esperança, do conforto, da fé, paz interior e harmonia de viver. Esta pesquisa busca a construção 

de um atendimento de enfermagem aos familiares cuidadores que vise o suporte a saúde, no 

âmbito espiritual em razão de que esta tem sido reconhecida como uma importante fonte de 

recurso interno aos familiares para o enfrentamento de doenças e encontro ao significado e 

propósito da vida.  

A sua participação consistirá em responder perguntas de um roteiro de entrevista à 

pesquisadora do projeto, e a mesma será gravada, se autorizado. A entrevista será realizada em 

uma sala reservada livre de interrupções, localizada no próprio setor de internação. O tempo de 

duração da entrevista será de aproximadamente 45 minutos.  As entrevistas serão transcritas e 

armazenadas, em arquivos digitais, mas somente terão acesso às mesmas a pesquisadora. Ao final 

da pesquisa, todo material será mantido em arquivo, por pelo menos 5 anos, conforme Resolução 

466/12. 

A pesquisa poderá apresentar riscos mínimos por conta de possíveis reações emocionais 

durante a realização das entrevistas. Para tanto, a pesquisadora concederá acolhimento, escuta 

sensível e suporte do serviço de psicologia no intuito de oferecer conforto emocional e de apoio 

aos participantes durante e após as entrevistas. 

Sua participação é voluntária, isto é, não é obrigatória, e o senhor (a) tem plena 

autonomia para decidir se quer ou não participar, bem como retirar sua participação a qualquer 

momento sem qualquer prejuízo. O senhor (a) não será penalizado de nenhuma maneira caso 

decida não consentir sua participação, ou desistir da mesma.  Se o senhor (a) optar por participar 

desta pesquisa, as informações sobre seus dados pessoais serão mantidas de maneira confidencial 

e sigilosa. Serão garantidas a confidencialidade e a privacidade das informações prestadas. Mesmo 

que estes dados sejam utilizados para propósitos de divulgação e/ou publicação científica, sua 

identidade permanecerá em segredo. O senhor (a) terá garantia de acesso, em qualquer etapa da 

pesquisa, sobre qualquer esclarecimento de eventuais dúvidas e inclusive para tomar 

conhecimento dos resultados desta pesquisa os quais serão divulgados em palestras, relatórios de 

pesquisa e artigos científicos publicados em periódicos da área de saúde. 

Esta pesquisa poderá não oferecer benefícios diretos a você. No entanto, o benefício 

principal da sua participação, é possibilitar que no futuro, os resultados alcançados favoreçam aos 
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outros familiares cuidadores de pacientes. É necessário esclarecer que o senhor (a) não terá 

quaisquer custos ou despesas (gastos) e nem quaisquer formas de remuneração por participar da 

pesquisa.  Ao concordar com o uso das informações fornecidas, o senhor (a) não terá quaisquer 

direitos financeiros sobre eventuais resultados decorrentes desta pesquisa.   

A pessoa responsável pela obtenção deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido lhe 

explicou claramente o conteúdo destas informações e se colocou à disposição para responder às 

suas perguntas sempre que tiver novas dúvidas. Neste caso, por favor, ligue para a pesquisadora 

Responsável, Renata Carla Nencetti Pereira Rocha no telefone (21) 987081208 de 8 âs 17 hs.  

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 e 

pelo  CEP da UFF na Rua Marquês do Paraná 303, 4° anda, prédio anexo ao Hospital Universitário 

Antônio Pedro, de segunda a sexta de 9:00 a 14:00 h, no telefone: (21) 2629-9189. 

O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do INCA, é formado por profissionais de diferentes 

áreas, que revisam os projetos de pesquisa que envolve seres humanos, para garantir os direitos, a 

segurança e o bem-estar de todos as pessoas que se voluntariam à participar destes. Este termo 

está sendo elaborado em duas vias, sendo que uma via ficará com você e outra será arquivada 

com os pesquisadores responsáveis. 

CONSENTIMENTO 

Li as informações acima e entendi o propósito da solicitação de permissão para o uso das 

informações contidas na minha entrevista. Tive a oportunidade de fazer perguntas e todas foram 

respondidas. 

Ficaram claros para mim quais são procedimentos a serem realizados, riscos e a garantia de 

esclarecimentos permanentes.  

Ficou claro também que a minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso 

aos dados e de esclarecer minhas dúvidas a qualquer tempo. 

Entendo que meu nome 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 

mailto:cep@inca.gov.br
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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 

   

  /       / 

Nome e Assinatura do Responsável Legal/Testemunha Imparcial 

(quando pertinente) 

 Data 

 

 

 Eu, abaixo assinado, expliquei completamente os detalhes relevantes desta pesquisa ao 

paciente indicado acima e/ou pessoa autorizada para consentir pelo mesmo. Declaro que obtive 

de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste paciente para a 

participação desta pesquisa. 

  /       / 

Nome e Assinatura do Responsável pela obtenção do Termo  Data 
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APÊNDICE 2 

 

GUIA DE ENTREVISTA 

 

As perguntas abaixo relacionam-se diretamente com as questões da investigação pensadas 

para o estudo em causa. Estas perguntas servirão como apoio para a construção do trabalho 

proposto. 

 

1- “Conte para mim como a espiritualidade influência e conduz sua vida neste momento 

de doença de um parente? ” 

 

2- “Alguns cuidadores apresentam necessidades que refletem na sua espiritualidade. 

Você poderia me contar sobre algumas de suas necessidades espirituais que surgiram após 

se tornar cuidador principal de paciente sob cuidados paliativos”? 
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APÊNDICE 3 

 

 

FORMULÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO 

 

1- Identificação: 

Iniciais: __________________ 

Idade:  (        )              Data de nascimento: ____________ 

Cidade: __________________      Sexo  (        ) 

Raça/ Cor: Preta (    )  Branca (    ) Amarela (    ) Preta (    )   Indígena (    ) 

Estado Civil:  Solteiro (    )   Casado(    )  Viúvo(    )   Divorciado(    )     

Número de Filhos (    )   

2- Grau de Escolaridade: 

Analfabeto (    )   

Ensino Fundamental:  Completo (    )   Incompleto(    )     

Ensino Médio: Completo (    )  Incompleto (    ) Ensino Superior: Completo (    )  Incom-

pleto(    )   

Pós Graduado: (    )   

 

3- Renda Familiar: 1 a 3 salários mínimos(    ) 3 a 5 salários mínimos(    )  maior que 5(    

)    

4- Ocupação: ________________________ 

5- Tipo de Moradia: __________________ 

6- Com quem vive: 

Sozinho (     )   com o paciente (    )   com companheiro e paciente (    )  com família e pa-

ciente(    )   com companheiro(    )  Com família(    )  com filhos(    )   

7- Há quanto tempo assume o papel de cuidador principal: 

Desde o início da doença (    )   

Projeto: Grupo de apoio as necessidades espirituais do familiar cuidador principal 
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Após o paciente ser encaminhado para unidade de cuidados paliativos (    )   

 

 

8- Ser cuidador foi opção:  

Sua (    )  Falta de opção familiar (    )  Decisão familiar(    )   

9- Recebe ajuda para cuidar do paciente? (    )  Sim (    )  Não 

10- Quantas horas de cuidados você oferece ao paciente?  (    )  mais de 5 horas (    )   

mais de 10 horas (    )  Tempo integral 

11- Grau de Parentesco? _______________________________ 

12- Dados religiosos 

Antes do diagnóstico do câncer familiar 

Professava uma religião: (    )  Não   (    )  Sim, qual? __________________________ 

Era praticante? Sim (    )  Não(    )  Nem sempre pratico (    )   

Após o diagnóstico do câncer no familiar 

Permaneceu na mesma religião (    )  Sim (    )  Não 

Mudou de religião? (    )  Não (    )  Sim, qual?______________________ 

Religioso regular (    )  Sim (    )  Não 

Muito Religioso (    )  Sim (    )  Não Tornou-se ateu (    )  Sim  (    )  Não 

Você se considera uma pessoa que têm fé? (    ) Não (    )  Sim, em quê ou em quem? 

_________________________ 
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ANEXO 1 
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