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RESUMO 

As doenças crônicas, ao longo do tempo, acabam por demandar um tipo de assistência 

com práticas específicas e uma capacidade de lidar com o doente para além de sua doença, 

voltando-se para as várias dimensões do sujeito. A abordagem dos Cuidados Paliativos é 

um tipo de atenção proposto para o pacientes fora de possibilidade de cura. Os 

profissionais de saúde que lidam com este tipo de abordagem, tem na sua prática diária o 

cuidado como objetivo, este mesmo cuidado que é relegado a uma instância de menor 

importância no atual modelo de saúde tecnológico, onde o fazer, o produzir, é mais 

importante do que o escutar. Cuidar não é apenas conhecer os mecanismos que levam à 

doença, mas aproximar-se do outro numa relação de seres humanos,  

Este trabalho teve como objetivo buscar entender como a equipe de saúde inserida no 

contexto de cuidados paliativos percebe, e como se expressa em sua prática diária, o 

cuidar e a autonomia do paciente fora de possibilidade de cura. 

O estudo sustentou-se teoricamente nos conceitos de Autonomia da teoria Principialista 

proposto por Beauchamp e Childress, no Cuidado Integral que traz a ideia de integralidade 

às ações de saúde tendo por base o acolhimento, o vinculo e a responsabilização. Para 

compreender as questões dos cuidados de fim de vida, a abordagem dos Cuidados 

Paliativos, é aqui utilizada. 

A pesquisa de caráter qualitativo fez uso da teoria das representações sociais como 

proposta por Moscovici para fundamentar a análise de conteúdo proposta por Bardin, que 

foi aqui utilizada como método para análise dos dados. Estes dados foram coletados 

através de entrevistas semi estruturadas feitas com a equipe de cuidados paliativos que faz 

atendimento ambulatorial e é formada por sete profissionais sendo duas médicas, duas 

enfermeiras, psicólogo, assistente social e nutricionista de um serviço de atenção 

oncológica de um hospital público no Estado do Rio de Janeiro.  

Ao final do trabalho delineou-se que a equipe tem a percepção de cuidado como duas 

vertentes: uma como procedimento técnico outra como acolhimento. Quanto a autonomia 

do paciente esta ainda percebida como um tema mobilizador gerador de desconforto e 

estranhamento. Conclui-se sugerindo o fomento da prática do cuidado integral numa linha 

de continuidade da atenção ao longo da vida do sujeito, independente do tipo de doença ou 

do estágio em que esta se encontra e não apenas como uma prática limitada a pessoas que 

estão em cuidados paliativos. Talvez assim, apoiados na prática de um cuidado integral, a 

percepção das possibilidades de autonomia do paciente sejam melhor trabalhadas pelo 

profissional de saúde.   Palavras chave: cuidado, autonomia, cuidado paliativo 



ABSTRACT 

Chronic diseases, as is known, demand a type of assistance with specific practices and 

skills to deal with the patient and it´s more than just their illness. In fact, it admits many 

dimensions of the subject. The approach of palliative care is a kind of care proposed to 

patients with no chance to survive. Daily, health experts who deal with this approach have 

careful aim, the same that is relegated to a minor instance of the current model of health 

technology, where the act of doing and producing is more important than listening. Taking 

care is not only knowing the ways that lead to disease, but coming close to the other in a 

relationship of human beings. 

This research aimed to understand how do the health team that is in the context of 

palliative care realizes it and how is expressed in their practice, day after day, the care and 

autonomy of this kind of patient. 

The study was based in the concepts of the principilism of autonomy´s theory proposed by 

Beauchamp and Childress, in Comprehensive Care that brings us the idea of integrality in 

health care based on the reception, the bond and accountability. Furthermore, we also use 

the approach of Palliative Care to understand end of life´s care questions. 

 It´s a qualitative research that made use of the theory of social representations, as it was 

proposed by Moscovici to support other ideas suggested by Bardin, which is used as a 

method to analyse data that were collected through interviews with palliative care team of 

doctors, nurses, psychologists, social worker  and nutritionist at the Center for Cancer care 

at a public hospital localized in the city of Rio de Janeiro. 

At the end, it was realized that the team had a two way sense of care: as a technical and as 

a host. When it comes to the patient´s autonomy, it´s still seem as a subject os discomfort 

and estrangement. The study concludes by suggesting the promotion of comprehensive 

care practices in a line of continuity of attention throughout this people´s life, no matter 

the kind or stage of disease, instead of just limited practices of palliative care. Maybe so, 

supported the practice of holistic care, the perception of the possibilities of patient 

autonomy can be better worked by a healthcare professional . 

.Keywords: care , autonomy , palliative care 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os avanços tecnológicos, preventivos e terapêuticos promoveram um aumento da expectativa 

de vida, levando ao envelhecimento progressivo da população e, a uma maior prevalência das 

doenças crônicas não transmissíveis, sendo a população de idosos mais suscetível à ocorrência 

de várias morbidades associadas (Floriani e Schramm 2007).  

Este cenário aumenta a possibilidade do uso por parte desta população longeva de cuidados 

intensivos, reabilitadores, que visem melhoras da qualidade de vida quando as possibilidades 

terapêuticas diminuírem. Neste sentido, os Cuidados Paliativos segundo a Organização 

Mundial da Saúde – OMS, é  a abordagem da assistência no fim da vida que 

aprimora a qualidade de vida, dos pacientes e famílias, que enfrentam 

problemas associados com doenças ameaçadoras de vida, através da 

prevenção e alívio do sofrimento, por meio de identificação precoce, 

avaliação correta e tratamento da dor e outros problemas de ordem 

física, psicossocial e espiritual (WHO, 2009). 

 

Este tipo de assistência exige conhecimentos e práticas específicas e uma capacidade de lidar 

com os pacientes para além de suas doenças, voltando-se para o indivíduo complexo em suas 

várias dimensões, com direito a informação e a autonomia para tomada de decisões.   

O tema dos cuidados paliativos atravessou a minha formação ainda durante a graduação em 

Psicologia e está presente na minha prática clinica. Era o momento do aparecimento da grande 

epidemia de HIV/AIDS no inicio dos anos 1990 e com isto a necessidade de entender e ter 

material teórico e prático para lidar com pacientes na clínica, que tinham como demanda as 

questões da terminalidade como o medo, a solidão e a finitude, eram questões prementes. 

Ao longo dos anos, inquietações sobre este tema sempre me ocorreram, destacando, dentre 

elas: Quais seriam as questões sobre trabalhar com o chamado paciente em estado terminal? 

Como construir a autonomia do paciente dividindo com ele o poder de decisão? Como fica a 

percepção da terminalidade daqueles profissionais que, para Pitta (2003), tem “dor e morte 

como ofício”, principalmente aqueles que trabalham com os cuidados paliativos, profissionais 

estes que não são chamados para curar, e sim, para cuidar. Esse mesmo cuidar, que segundo 

Silva Junior (2006) é “constitutivo da ação de todas as profissões de saúde” e que é muitas 

vezes relegado a uma instância de menor importância no atual modelo de saúde tecnológico, 

onde o fazer, o produzir, é mais importante do que o escutar. 

O cuidado, no modelo hegemônico, é orientado por uma racionalidade científica cujo enfoque 

é o diagnóstico e o sintoma, médico-centrado, onde o atendimento tende a se restringir a 
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procedimentos técnicos, exames e medicamentos. Esta centralidade no profissional possibilita 

o surgimento de uma relação de dominação onde o profissional é aquele que sabe, decide e 

faz, e ao paciente fica no lugar daquele que sofre pacientemente a intervenção. A ideia de que 

“eu sei o que é melhor para você” traz uma atitude paternalista calcada no princípio da 

beneficiência. que tem por definição a obrigação de fazer o bem. Neste cenário, onde nas 

relações terapêuticas o paciente é um recipiente passivo e desinformado, e não um sujeito 

participante, ativo e esclarecido, pensar em autonomia, que é definida por Morais (2010) 

como “a capacidade que as pessoas têm de se autogovernar, de escolher de avaliar suas 

possibilidades, direitos e deveres sem restrições internas e externas”, talvez seja um 

complicador. 

O processo saúde-doença se reduz ao biológico, no modelo hegemônico excluindo-se 

qualquer intervenção de componentes social ou subjetivo para a produção ou resolução desse 

processo. A subjetividade tanto do paciente quanto do profissional tende a ser desconsiderada 

e desqualificada. O objetivo do cuidado se restringe, portanto, a identificar a existência de 

uma enfermidade e propor medidas para tratar, alterar o modo de viver e restabelecer a 

funcionalidade. Neste modelo a relação do profissional é com a doença, e não com o doente. 

O objeto da intervenção é o corpo doente, e não a pessoa. Em oposição a isto Boff (2012), 

propõe que 

Cuidado se opõe ao descuido e ao descaso. Assim, cuidar abrange mais que um 

momento de atenção, de zelo e de desvelo e, mais que um ato, é uma atitude. 

Representa uma atitude de ocupação, de preocupação, de responsabilidade e de 

envolvimento afetivo com o outro.  

Esse cuidado surge somente quando a existência de outra pessoa tem importância 

para o indivíduo que cuida, o qual passa a dedicar-se a essa pessoa e a participar de 

sua vida, buscando estar junto nos sucessos e sofrimentos. (pág 37) 

 

A importância do cuidado, segundo Ayres, 2004, reveste-se do 

desenvolvimento de atitudes e espaços de genuíno encontro intersubjetivo, de 

exercício de uma sabedoria prática para a saúde, apoiados na tecnologia, mas sem 

deixar resumir-se a ela a ação de saúde. (pág 86)  

 

Este cuidar é um facilitador para que haja um verdadeiro encontro, a abertura de um espaço 

relacional muito maior do que aquele onde um traz o sofrimento e o outro o conhecimento. 

“O que ocorre no campo da saúde é o encontro entre um profissional de saúde e um 

usuário, o processo de trabalho em saúde ocorre a partir, e centradamente, neste 

encontro, de dois sujeitos portadores de necessidades, desejos, conhecimentos, 

imaginário. Um momento singular no qual o usuário trás suas necessidades de 

saúde, e o profissional tentará responder às mesmas a partir de suas ferramentas, 

tecnologia disponíveis” (SILVA JUNIOR, 2006 pág 65). 
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Assim, o cuidar não é apenas conhecer os mecanismos que levam à doença, mas aproximar-se 

do outro numa relação de seres humanos. 

Cuidar é o que há para ser feito nos Cuidados Paliativos, e esse cuidado é intenso e 

potencialmente desgastante para todos os envolvidos – paciente, família e equipe.  

Esta dissertação buscou através de uma pesquisa qualitativa analisar como o profissional de 

saúde que trabalha na equipe de cuidados paliativos de um hospital público percebe e 

expressa o cuidar e como ele percebe a autonomia do paciente na prática diária. 

O trabalho está estruturado em sua apresentação em cinco capítulos como se segue: o 

primeiro é formado pela introdução. O segundo capítulo trata da fundamentação teórica sendo 

subdividido em três tópicos constituídos pelos temas autonomia, cuidado e cuidado paliativo. 

No terceiro está descrita a metodologia, dividida em fundamentação teórica metodológica, 

contextualização do cenário da pesquisa, considerações éticas, e a descrição do método 

utilizado. No quarto capítulo está a apresentação e discussão dos resultados subdivididos em 

representação social da categoria cuidado, cuidado como procedimento técnico, cuidado como 

acolhimento, representação social da categoria autonomia, autonomia como conceito, 

percepção da autonomia nas práticas profissionais e crítica ao conceito de autonomia. No 

quinto capítulo temos as conclusões e considerações finais. Ao final encontram-se as 

referencias bibliográfica e os anexos. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1.  AUTONOMIA 

A prática de saúde na racionalidade biomédica segue a lógica da fragmentação do homem 

sem levar em consideração, muitas vezes, que estas partes compõem um todo bastante 

complexo. Os profissionais são formados e treinados para ter como foco o diagnóstico. 

Buscam cada vez mais a especialização e se apoiam em sofisticados recursos tecnológicos. As 

relações construídas sob esta lógica acabam por levar a uma aproximação do outro como um 

objeto com “defeito” sobre o qual haverá uma intervenção e não como um alguém com 

história, vontades, conhecimento. A relação passa a ser com a parte doente e não com pessoa. 

Se a relação é com a parte, com a doença com o sintoma, e não com o sujeito, como pensar 

neste contexto em autonomia? E especificamente neste trabalho como pensar nas 

possibilidades de autonomia dos pacientes que estão fora de possibilidade de cura? 

Autonomia tem em sua base semântica as palavras gregas autos – por si mesmo e nomus – lei, 

neste sentido, autonomia significa “dar-se suas próprias leis”. Inicialmente o termo estava 

ligado ao autogoverno das cidades estado grega, ao se estender o termo ao indivíduo, adquiriu 

vários sentidos entre eles o direito a liberdade, escolha individual e pertencimento de si. Para 

Morais (2010:292), está implícita a ideia de “autogoverno, autodeterminação para a pessoa 

tomar decisões que afetam sua vida, saúde integridade físico-psíquica e relações pessoais”.  

Na filosofia de Kant a autonomia é vista como uma propriedade constitutiva da pessoa 

humana que toma decisões e age em consequência (Morais 2010:293). Na tradição utilitarista, 

Stuart Mill privilegia a autonomia – ou individualidade de ação e pensamento - por que, a 

longo prazo, ela maximiza o bem estar geral. Neste caso, o controle do grupo sobre o 

indivíduo é “legitimado somente se for necessário prevenir dano a outros indivíduos”. 

(COHEN,MARCOLINO 2008:87) 

Com relação à autonomia Beauchamp e Childress (2011:143) indicam que “as ações 

autônomas não devem ser sujeitadas a pressões controladoras de outro”. Estes autores também 

consideram essencial que a pessoa esteja “livre tanto de interferências controladoras por parte 

de outros como de limitações pessoais que obstem a escolha expressiva da intenção, tais como 

a compreensão inadequada”.  Ser capaz de compreender a situação é o ponto principal para 

ser capaz de uma escolha autônoma.  

Wanssa (2011:111) afirma a que “o respeito a autonomia origina-se do reconhecimento de 

que todas as pessoas tem valor incondicional e capacidade para determinar o próprio destino”. 

Esta capacidade parece se encontrar prejudicada já que existem situações onde as 
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possibilidades de exercício da autonomia se encontram reduzidas como no caso de crianças e 

doentes mentais que são considerados legalmente incapazes e com a competência diminuída 

para decidir. Nestes casos as possibilidades de autonomia deixam de ser do doente, o direito 

de tomar decisões passa a ser da família. 

Utilizaremos neste trabalho o conceito de autonomia da Abordagem Principialista proposta 

por Beauchamp e Childress, para examinar a visão dos profissionais de saúde sobre a tomada 

de decisão no cuidado em saúde no campo da Bioética.  Nesta abordagem, trabalha-se com a 

ideia de quatro princípios básicos, beneficência, não maleficência, autonomia e justiça, que 

são apresentados como normas de ação voltadas para a prática biomédica. Estes princípios 

possuem um caráter prima facie, ou seja, “princípios não absolutos e que são igualmente 

válidos, devendo ser cotejada para a solução do problema” (REGO, 2009:42). Estes princípios 

não são hierarquizados visto que num primeiro momento todos têm valor e devem ser 

respeitados. O dever de agir conforme um ou outro princípio será determinado pelo exame das 

circunstâncias em que indivíduo se encontra. 

Compreende-se, a Não maleficência como não causar dano intencionalmente, Justiça, 

entendida como justiça distributiva, a distribuição justa, equitativa e apropriada na sociedade, 

ou seja, serão recebidos benefícios ou encargos devidos às suas propriedades ou 

circunstâncias particulares, Beneficência como um agir em benefício de outros e Autonomia é 

apresentada como auto-determinação, direito de liberdade,  escolha individual, livre vontade.  

Parece existir entre o direito do profissional de agir em beneficio do outro e a livre vontade do 

paciente um espaço complexo e conflituoso na construção das relações. Os profissionais de 

saúde, como dito anteriormente, são formados sob a perspectiva curativa, onde a morte é 

considerada erro, fracasso, algo a ser combatido, o foco da atenção é a doença o objetivo se 

fixa na luta contra ela. Sendo assim, muitas vezes a pessoa doente acaba sendo relegada a um 

plano onde se estabelece uma relação do profissional com a doença e não mais com o sujeito 

que tem uma doença. Para Martins,(2004:25), “ao assumir uma posição de onipotência diante 

da dita doença do paciente e, por conseguinte, diante do próprio paciente este passa a ser visto 

como devendo necessariamente submeter-se a sua tutela”. É um pedido para uma abdicação 

temporária de sua autonomia que deve ocorrer durante o tempo em que for paciente. Neste 

pedido está inclusa a ideia de abrir mão do poder de decisão sobre si. Beauchamp e Childress 

(2011:143) argumentam que “violar a autonomia de uma pessoa é tratá-la meramente como 

um meio, de acordo com os objetivos de outros, sem levar em conta os objetivos da própria 

pessoa”. A falta de consideração para com os interesses e objetivos do outro pode levar a 

http://www.bioetica.ufrgs.br/beneprov.htm
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posturas e atitudes ditas paternalistas. Este termo faz uma analogia com as características da 

função paterna de agir e tomar decisões pelo interesse do filho. 

Nos relacionamentos referentes à assistência à saúde, a analogia é ainda mais 

ampliada: um profissional tem treinamento, conhecimento e discernimento 

superiores, e está numa posição de autoridade para determinar os melhores 

interesses do paciente (BEAUCHAMP E CHILDRESS 2011:297). 

Comentando isto ao abordar o conceito de autonomia, Cohen e Marcolino (2008:90) se 

referem a dois extremos onde em um se encontra a posição paternalista, uma relação 

assimétrica com evidente desigualdade. No outro extremo encontra-se uma relação totalmente 

autonômica no qual os participantes estão em posição simétrica em iguais condições de 

igualdade e liberdade. Kovács (2009:330) traz a ideia de que “de um lado está o poder, do 

outro a submissão”. Como não é possível haver nem o completo poder nem a completa 

submissão, entre estes dois extremos acabam por ocorrer várias gradações e relações 

complementares.  

As gradações vão ocorrer por que uma relação totalmente autonômica ocorre apenas em 

teoria, já que as pessoas estão sempre sujeitas na prática a influências externas sejam elas 

religiosas, familiares, sociais que irão interferir sua decisão.  Estas influências criam relações 

complexas entre o individual e o coletivo onde um afeta e modifica o outro. O próprio 

contexto do adoecer já traz limites para o pleno exercício da autonomia. Apesar disso, as 

pessoas "podem exercer sua autonomia ao escolher aceitar e submeter-se às exigências de 

autoridade de uma instituição, tradição ou comunidade que considerem fontes legítimas de 

direcionamento.”(Beauchamp e Childress 2011:141) 

Kovács (2009:330) ressalta que para que a autonomia seja exercida “é importante que ela seja 

reconhecida, que exista competência para tal, e que de fato existam opções e escolhas”. Para 

que haja o exercício da autonomia o paciente precisa ter todas as informações sobre os riscos 

e benefícios dos procedimentos possíveis em sua situação, e que não sofra nenhum tipo de 

coação para tomar sua decisão.  As explicações devem ser dadas de tal forma que haja uma 

clara compreensão da informação. É preciso que as pessoas a sua volta, principalmente a 

equipe, possa conferir-lhe a competência para esta compreensão, e que o paciente se perceba 

competente para tomar a vida como sua responsabilidade e principalmente queira fazê-lo, já 

que muitas vezes o que ocorre é que o paciente delega a seus familiares o poder de decisão. 

A busca pela autonomia do paciente como valor não significa simplesmente apoiar o 

cumprimento de suas vontades, mas é uma tentativa de 

“fortalecimento das relações entre paciente e profissionais de saúde, entre pacientes 

e seus familiares. [...] O que é preciso superar é a dimensão autoritária ou 

paternalista dessas relações e caminhar no sentido de possibilitar a expansão da 
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autonomia à medida que (e na medida em que) avança o processo terapêutico.” 

(SOARES E CAMARGO JR 2007:73) 

Fornecer informações e suporte para capacitar o paciente para que este exerça a sua 

autonomia parece ser fundamental para que se possa produzir um tipo de cuidado onde o 

profissional se relaciona com o paciente como sujeito, condutor de sua história. Neste trabalho 

tentaremos entender como a autonomia é percebida pelos profissionais que atuam em cuidado 

paliativo e como,se  é que ela interfere, na prática diária ao cuidar. 
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2.2. INTEGRALIDADE E CUIDADO 

Integralidade é uma das diretrizes básicas do Sistema Único de Saúde – SUS instituída no 

texto constitucional de 1988.  É um termo polissêmico que, no entanto, se complementa 

quando discutidos no setor da saúde. Mattos (2001:44) sugere que a integralidade pode ser 

entendida em três conjuntos de sentidos: como atributo das práticas dos profissionais de saúde 

onde o exercício da integralidade se dá através da compreensão de todo o conjunto de serviços 

e necessidades que o paciente requer quando procura a atenção profissional. A integralidade 

neste sentido não seria apenas uma característica da boa medicina, mas algo de deve permear 

as práticas de todos os profissionais de saúde sejam estas práticas no âmbito público ou 

privado. 

Um segundo conjunto de sentido diz respeito às características da organização dos serviços 

onde há crítica pela dissociação entre as práticas de saúde pública e as práticas assistenciais. 

Aponta para a necessidade de haver uma articulação entre demanda programada e espontânea, 

e da necessidade de que os serviços sejam organizados não apenas para responder a um tipo 

de doença mas para dar uma atenção ampliada às necessidades da população. 

O terceiro conjunto refere-se às respostas governamentais aos problemas de saúde da 

população ou as políticas especificamente desenhadas para responder os problemas que incide 

sobre determinados grupos. A integralidade se apresenta neste sentido na recusa em tornar 

objetos e fazer recortes tirando-os de seus contextos os sujeitos sobre os quais irá incidir a 

política de saúde. Há ainda a expressão da integralidade na convicção de que as respostas do 

governo devem incorporar possibilidades de prevenção e assistência.  

Entendendo que estes sentidos possam estar entrelaçados, neste trabalho, enfocaremos apenas 

o primeiro conjunto de sentidos, entendendo que a prática dos profissionais de saúde consiste 

em dar uma resposta ao sofrimento do paciente e um tipo de cuidado no qual ele não seja 

reduzido ao um aparelho ou sistema biológico. Utilizaremos como forma de nos 

aproximarmos da Integralidade o cuidado pois, 

 “longe de significar um conjunto de procedimentos ou atitudes isoladas, o cuidado 

se revela como um fio condutor da construção da integralidade na atenção à saúde, 

em seus sentidos mais amplos, como local de encontro de sujeitos com necessidades 

e capacidades, onde fluxos de interação possibilitem o acesso às várias alternativas 

de solução de problemas e à construção de vínculos e de responsabilidade mútuas” 

(SILVA JR et al 2005:78) 
 

A palavra cuidado deriva do latim cogitare-cogitatus que significa imaginar, pensar, meditar, 

julgar, supor, tratar, aplicar a atenção, refletir, prevenir. Boff (2012:102), citando dicionários 

de filologia, comenta que cuidado deriva também de coera (cura) e era utilizado em contextos 
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de amor e amizade. Cuidar traz em si uma forma de se relacionar com o outro, de constituir-se 

no mundo, “é um modo de ser no mundo que funda as relações que se estabelecem com todas 

as coisas” (BOFF 2012:104). Para este autor, existem formas de ser no mundo diferentes e 

que construirão a realidade do sujeito, o trabalho e o cuidado. 

Na forma de ser no mundo trabalho, o centro de tudo é o homem, onde sua vontade deve 

prevalecer. A lógica é da dominação, do colocar-se sobre as coisas, onde o homem seria 

superior à natureza.  

A busca pela superação dos desafios impostos pela natureza levou o ser humano a 

aprofundar sua capacidade analítica e de intervenção. Essa racionalidade levou-o a 

uma ‘objetividade’ cada vez mais intermediada por instrumentos e máquinas que 

acabam se autonomizando em atos fragmentados e distanciando-se das inter-relações 

entre seres humanos e natureza (SILVA JUNIOR 2005:79) 

 

A outra forma de ser no mundo é o cuidado, é a experiência de ver o outro não como domínio 

mas como sujeito. Implica em intimidade, acolhimento e respeito. Não há uma oposição entre 

estas formas de ser, isto seria um equívoco, uma vez que são modos de ser do mesmo 

humano. Trabalho e cuidado são complementares, o que muda é a forma de relação que deixa 

de ser sujeito-objeto e passa a ser uma relação dialógica sujeito-sujeito. A relação é de 

interação com o outro e não pura e somente de intervenção sobre o outro.  

Curar e cuidar são conceitos intimamente ligados aos profissionais que operam saúde, para 

Silva Junior (2006:94) “o cuidado é constitutivo de todas as profissões de saúde” e tem como 

característica ser essencialmente relacional. É através da relação entre sujeitos que pode surgir 

o campo de forças onde serão mobilizadas emoções e identificações que permitam ou 

impossibilitem a utilização dos conhecimentos do profissional. Neste encontro é preciso 

incluir o outro como portador de valores, crença e saberes é preciso que estes sejam 

Trabalhadores generosos, capazes de fazer uma escuta qualificada do que o 

OUTRO, que está na sua frente, lhe apresenta; e, o que é mais importante, tanto 

disponibilizar o que já sabe para melhorar a vida desse OUTRO como ser capaz ou 

estar aberto para a intervenção de novas formas de cuidado adequadas a cada 

situação singular. (CECILIO,2009:553) 

 

É na construção desse processo único, dinâmico, que ocorre a cada encontro entre aqueles 

sujeitos, que se realiza o cuidado. Ayres (2004:86) comenta que o cuidar nas práticas de saúde 

demonstra sua importância quando propõe “o desenvolvimento de atitudes e espaços de 

genuíno encontro intersubjetivo, de exercício de uma sabedoria prática para a saúde, apoiados 

na tecnologia, mas sem deixar resumir-se a ela a ação de saúde”. Nesse tipo de cuidado, é 

dado ênfase ao espaço relacional, ganhando importância às praticas de saúde que possibilitem 

de forma efetiva o surgimento da subjetividade do outro como as estratégias de acolhimento, 

vinculo e responsabilização na organização à assistência. Estas estratégias relacionais podem 
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ser entendidas como uma forma de comunicação que pode responder de forma adequada às 

pessoas que procuram os serviços de saúde. Sendo assim, o acolhimento que se apresenta não 

é apenas sua dimensão física com ambientes ou salas bonitas “acolhedores”, nem só a 

simpatia ou educação de quem recebe as pessoas, mas é uma postura do profissional. 

Esta postura que implica na escuta do usuário em suas queixas, onde não basta fazer o outro 

falar apenas sobre aquilo que o profissional quer ouvir num mero recurso para se obter 

informações, mas, esta escuta é qualificada, que está relacionada a forma como as coisas são 

ditas. Ao que é falado, mas também ao que é silenciado, e aos lapsos de memória e enganos. 

Este tipo de escuta pode ser um importante instrumento de trabalho e não mera perda de 

tempo. A postura do profissional implica ainda na busca por respostas adequadas a cada 

demanda, no reconhecimento do protagonismo do paciente no processo de saúde e 

adoecimento, na responsabilização pela resolução e encaminhamentos. Merhy (1997:120) 

contribui ponderando que o acolhimento propõe inverter a lógica de organização e 

funcionamento do serviço de saúde, partindo dos seguintes princípios: 1) garantir o acesso 

universal, acolhendo, escutando e dando uma resposta positiva aos problemas do usuário. 2) 

reorganizar o processo de trabalho, valorizando a equipe multiprofissional e  3) qualificar a 

relação trabalhador/usuário por parâmetros humanitários de solidariedade e cidadania. Sendo 

assim, o acolhimento atravessa toda a terapêutica, mas para que ele seja efetivo, é preciso que 

se construa, através da escuta qualificada, o vínculo. 

Vinculo é algo que liga as pessoas, que transforma relações, cria compromissos dos 

profissionais com o paciente e vice-versa, é resultado de esforço multiprofissional que 

envolve equipe, a instituição e a comunidade. Apoiado em Silva Jr e Mascarenhas (2004) 

podemos pensar em vínculo através de três dimensões, como afetividade, como relação 

terapêutica e como continuidade. Na dimensão da afetividade é preciso que o profissional 

goste do que faz e se interesse pelo bem estar do paciente, isto permite a criação de um 

vinculo estável. Como relação terapêutica está relacionado a possibilidade de considerar a 

singularidade de cada atendimento. É a uma forma de se relacionar com o outro como um 

sujeito também detentor de saber. Como continuidade, para que haja fortalecimento do 

vinculo, é necessário que haja continuidade no atendimento, que permite a criação de uma 

relação de confiança entre profissional e paciente. O vinculo também implica a 

responsabilização, que é o profissional se responsabilizar pela resolução das demandas do 

paciente de forma não burocrática nem impessoal. Acolhimento e vínculo são decisivos na 

relação de cuidado entre o profissional e o paciente. 
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É importante salientar que os profissionais, além da sua relação com o paciente também 

podem atuar em equipes e que devem produzir o cuidado à partir de seu próprio núcleo de 

competência. Compreendemos o trabalho em equipe no sentido da complementaridade e 

interdependência, mas ao mesmo tempo de uma autonomia relativa dos diferentes saberes de 

cada membro. Articular os distintos aspectos de cada núcleo para construção de projetos 

terapêuticos de forma interdisciplinar requer um esforço contínuo dos profissionais de saúde 

para estarem abertos e disponíveis para escutar e tentar compreender o discurso do outro. 

Neste sentido, 

“Devemos ficar atentos, então, neste tipo de processo a pelo menos duas questões 

básicas: a de que todo profissional de saúde, independente do papel que 

desempenha, como produtor de atos de saúde é sempre um operador do cuidado, isto 

é, sempre atua clinicamente, e como tal deveria ser capacitado, pelo menos no 

terreno específico das tecnologias leves, modos de produzir acolhimento, 

responsabilização e vínculos; e ao ser identificado como o responsável pelo “projeto 

terapêutico” estará sempre sendo um operador do cuidado, ao mesmo tempo que um 

administrador das relações com os vários núcleos de saberes profissionais que atuam 

nesta intervenção, ocupando um papel de mediador na gestão dos processos 

multiprofissionais e disciplinares que permitem agir em saúde” (MERHY, 

1998:129-130) 

 

O tipo de atenção e de relações para a produção de saúde aqui apresentado é centrado na 

atenção ao paciente, porém as práticas de saúde do modelo hegemônico, principalmente no 

ultimo século têm sido marcada pela fragmentação do corpo, pela especialização do saber e 

pelo distanciamento da relação entre profissional e paciente. Ao contrário do anteriormente 

apresentado, o cuidado na racionalidade científica está relacionado à suposição de um 

“conjunto de procedimentos tecnicamente orientados para o bom êxito de um certo 

tratamento” (AYRES, 2004:74). Esta racionalidade dá legitimidade e ganha poder com a 

sofisticação tecnológica. As relações passaram a ser cada vez mais mediada pela tecnologia 

através prescrição e observação do resultados de exames complementares, distanciando a 

relação com o sujeito em sofrimento. Se por um lado os avanços tecnológicos trouxeram 

eficiência, precisão, e segurança por outro trouxe intervencionismo exagerado, e desatenção 

aos aspectos psicossociais.  

Mais que tratar de um objeto, a intervenção técnica se articula verdadeiramente com 

um Cuidar quando o sentido da intervenção passa a ser não apenas o alcance de um 

estado de saúde visado de antemão, nem somente a aplicação mecânica das 

tecnologias disponíveis para alcançar este estado, mas o exame da relação entre 

finalidades e meios, e seu sentido prático para o paciente conforme um diálogo o 

mais simétrico possível entre profissional e paciente (AYRES, 2004:86).  

Este diálogo simétrico só é possibilitado quando se busca uma verdadeira relação entre 

pessoas. Onde além da tecnologia necessária e do saber profissional cria-se espaço para 

negociação e a inclusão do saber, dos desejos e das necessidades do outro. Ayres (2004:85) 

argumenta que é “forçoso quando cuidamos saber qual é o projeto de felicidade, isto é, que 
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concepção de vida bem sucedida orienta os projetos existenciais dos sujeitos a quem 

prestamos assistência”.  

O desenvolvimento técnico se impôs de tal maneira nas relações dos profissionais com seus 

pacientes que para Floriani (2008:2123) eles estariam  

“confundindo possibilidade de agir, propiciada pela técnica, com um dever de agir, 

que só pode tirar sua justificação dentro de um sistema de valores e não de uma 

mera relação pragmática de otimização entre meio e fim”. 

Não se pretende aqui ter uma postura contra a tecnologia, o que seria minimamente uma 

ingenuidade. A questão está na qualidade das relações construídas, do vinculo criado, a 

satisfação e na forma de comunicação que são fundamentais para o paciente. Em geral a 

reclamação destes 

“não é da falta de conhecimento tecnológico no seu atendimento, mas sim da falta 

de interesse e de responsabilização dos diferentes serviços em torno de si e do seu 

problema. Os usuários como regra, sentem-se inseguros, desinformados, 

desamparados, desprotegidos, desrespeitados, desprezados” (MERHY,1998:115) 

Este comentário está relacionado ao usuário do sistema que busca uma resolução para o seu 

problema, porém quando pensamos em pacientes fora de possibilidade de cura, esta falta de 

interesse pelo sofrimento do sujeito e esse sentimento de insegurança e desamparo sentido por 

ele parece ser um desafio maior. Elias (2001:9) aponta o tamanho do desafio quando comenta 

que “o problema social da morte é especialmente difícil de resolver por que os vivos acham 

difícil identificar-se com os moribundos” se não há identificação, não há empatia e sem esta 

fica difícil a formação de vínculos. Talvez ao utilizar todo o arsenal tecnológico o objetivo 

possa ser entre outros de tentar afastar por maior tempo possível o evento morte, mas este 

afastamento a todo custo estaria necessariamente ligado a um bom cuidado?  

Refletindo sobre como as pessoas morrem na modernidade Ariès (2003:227) fala da morte 

escamoteada, vergonhosa e suja. Ela é escondida nos hospitais lugar que se tornou 

principalmente no século XX a referencia para nascimento, saúde e morte. Com o 

desenvolvimento dos recursos destinados ao prolongamento e suporte de vida produz-se uma 

morte medicamente controlada, monitorada, inconsciente. Elias (2001:97) afirma que “morre-

se assepticamente nas unidades de terapia intensiva, com recursos tecnológicos modernos e 

especializados – mas em total isolamento”. A estrutura hospitalar passa a comandar o 

momento da morte. O sujeito é expropriado de sua morte, ele está invadido por tubos, longe 

de todo que lhe é familiar, o médico passa a ser decisivo para a morte do outro, passa a ser o 

condutor. Comentando isto, Ziegler (1977:184) apresenta a figura do tanatocrata, o “senhor da 

máquina terapêutica e, portanto o depositário do poder intocado da sociedade mercantil, 
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agente desta sociedade e ator de sua racionalidade, quem decide da continuação da vida 

reduzida, ou da morte instantânea”.  Para Rego e Palacios, (2006:1758), “construindo um 

discurso sobre o normal e medicalizando o desviante, a medicina logrou estabelecer os 

padrões de funcionamento humano”. Esse padrão de funcionamento é a tônica que se 

estendeu da medicina para todas as outras profissões de saúde, ainda que existam as 

especificidades de atuação de cada uma delas. A equipe é formada e treinada para curar, 

“salvar”, para fazer tudo o que for possível, assim, a morte é considerada um erro, fracasso, 

algo a ser evitado a todo custo. Apesar de todo esforço, em muitos casos, continua havendo a 

evolução da doença e é importante que haja o momento do profissional reconhecer que ali não 

há um doente terminal, mas sim alguém que possui uma doença que não mais responde ao 

tratamento curativo, e que haja a mudança de conduta. 

Cuidar de pacientes fora de possibilidade de cura, ou seja, com uma doença terminal, exige 

mais do que conhecimentos técnico-científico. É preciso mais do que nunca compreender a 

individualidade do sujeito, mantendo um relacionamento interpessoal vivo e vibrante.  O 

término dos recursos para cura não significa que não há mais o que fazer. Neste momento 

outras práticas podem ser oferecidas ao paciente e sua família. Entre estas práticas, diminuir o 

desconforto, aliviar a dor, reconhecer um lugar ativo, onde o diálogo entre todos os 

envolvidos seja constante, com a explicitação num diálogo aberto de quais possibilidades de 

ação da equipe e daquilo que o paciente deseja como conduta para os momentos finais da sua 

vida. A proposta é de uma atenção que se não pode ser mais curativa pode ainda ter o objetivo 

aplacar o sofrimento e potencializar a qualidade de vida do sujeito.  Este tipo de atenção, é um 

cuidar que leva em conta o quanto o paciente pode ter de autonomia, de possibilidades de 

escolha, ou ainda de vontade de exercer esta autonomia. Quando é possível construir a 

percepção no paciente dele ser um sujeito e não um objeto, ser cuidado por outros, seja o 

profissional ou o familiar, não afeta necessariamente a autonomia desse sujeito. Esta só é 

afetada quando acontece uma relação de dependência, de sujeição nas relações. 

[...] na relação médico-paciente (ou nas demais relações sociais), defender a 

autonomia não é propor a inversão na relação de hegemonia que se tem hoje, mas 

reconhecer que ambos os sujeitos devem ter espaço e voz no processo, com respeito 

às diferenças de valores, expectativas, demandas, objetivos entre eles. A relação é - e 

deve permanecer - heterogênea, diversa, plural, reconhecendo-se, porém, que o 

sujeito do processo terapêutico é a pessoa doente (SOARES e CAMARGO Jr 

2007:65). 

Parece ser importante refletir que esta forma de cuidar, que reconhece o sujeito como 

protagonista no processo, com respeito à autonomia, acolhimento e formação de vínculo deve 

ser a busca de uma prática para todos aqueles que procuram os profissionais de saúde e não 
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algo a ser capturado e utilizado como técnica e prática restrita apenas àqueles que apresentam 

uma doença que cursa para a terminalidade.  

Neste trabalho, utilizamos conceito de cuidado na perspectiva da Integralidade como meio de 

entender a forma como os profissionais de saúde que atuam em cuidados paliativos percebem 

sua prática diária. Efetivamente a forma de cuidar com a construção de um espaço relacional, 

onde haja acolhimento vinculo e responsabilização se manifesta na realidade? 
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2.3 CUIDADO PALIATIVO 

A morte e o processo de morrer é questão fundamental para todos os profissionais da área de 

saúde, apesar disso, ainda é um assunto negligenciado na formação, percebido como 

incômodo nos serviços e sentido como algo que tem de ser de toda forma afastado. No 

modelo ainda vigente de atenção à saúde é enfatizado as ações curativas, que nem sempre 

podem ser efetivas e no caso de doença terminal há o risco da perpetuação de intervenções 

que não trazem benefício efetivo para o sujeito. Rego e Palacios (2006:1758) apontam a 

necessidade de uma “transição paradigmática na área da saúde – do combate à doença e à 

morte, ao cuidado”. No sentido do cuidado, qualquer doença se torna tratável. Este cuidado 

não exclui, mas também não se resume apenas aos recursos da tecnologia na área da saúde,  

 “nas mesmas sociedades tecnologicamente avançadas, cresce paralelamente a 

consciência da legitimidade moral da cultura do respeito da autonomia do 

paciente/usuário e, com isso, surge também uma nova atmosfera ao redor do 

morrer”. (SCHRAMANN 2002:19) 

O cuidado de fim de vida é o tipo de assistência prestado para pessoas com doenças crônicas 

avançadas potencialmente fatais. Os cuidados paliativos tem se constituído como uma 

abordagem para este momento preconizando a busca pela inclusão do sujeito e por um 

processo de morrer digno. É uma abordagem que utiliza equipes multiprofissional, apoio à 

família e atenção ao luto. Segundo a Academia Nacional de Cuidados Paliativos (ANCP) o 

termo é usado para designar  

 “cuidados ativos e integrais prestados a pacientes com doença progressiva e 

irreversível, com poucas chances de resposta a tratamento curativo, sendo 

fundamental o controle da dor e de outros sintomas através da prevenção e do alívio 

do sofrimento físico, psicológico, social e espiritual.” (MACIEL 2006:12). 

 

Etimologicamente, termo “paliativo” deriva do latim pallium, que significa manto, capote. 

Aponta-se para a essência dos cuidados paliativos: aliviar os sintomas, a dor e sofrimento em 

pacientes portadores de doenças crônico degenerativas ou em fase final, objetivando o 

paciente em sua globalidade de ser e aprimorar sua qualidade de vida. Significa proteger, 

amparar, cobrir, abrigar. No senso comum, o termo adquiriu um significado pejorativo de 

abandono, desprezo, incompetência, onde não há mais nada a ser feito. Ainda usando a 

definição etimologica, Pessini e Bertanchini (2005:494) dão como significado “prover um 

manto para aquecer ‘aqueles que passam frio’, uma vez que não podem mais ser ajudados 

pela medicina curativa”. 

Historicamente, o cuidado aos pacientes que estavam morrendo remonta a épocas remotas. No 

século IV, os viajantes e os carentes que estavam doentes já eram acolhidos em locais 
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específicos. Na França, havia abrigos de cunho religioso que acolhiam peregrinos que 

adoeciam. Em 1842, nesse país, Jeanne Garnier, após visitar doentes de câncer, abriu o 

primeiro estabelecimento para pacientes terminais, que morriam nessas casas.  

Na década de 1960, na Inglaterra, a enfermeira, assistente social e médica Cicely Saunders 

disseminou pelo mundo uma nova filosofia sobre o cuidar de pacientes fora de possibilidade 

de cura, focando o cuidado no indivíduo e não mais na doença. Fundou, em 1967, o Saint 

Christopher's Hospice, na Inglaterra. Saunders “reivindica a necessidade de desenvolvimento 

de uma medicina especificamente voltada a uma etapa da vida e da doença – mais tarde 

denominada como medicina paliativa” (Meneses 2004:36).  

O primeiro serviço de Cuidados Paliativos no Brasil surgiu no Rio Grande do Sul, em meados 

de 1983. Em 1986, amplia-se para São Paulo e, em 1989, para Santa Catarina. Outro marco 

foi a inauguração da Hospedaria de Cuidados Especiais do Hospital do Servidor Público 

Municipal de São Paulo em 2004. (De Marco et al 2012).  

Em 1990, a OMS, definiu o conceito de Cuidados Paliativos como o “conjunto de cuidados 

ativos e totais que visa melhorar a qualidade de vida de pacientes e seus familiares frente a 

uma enfermidade que não responde a terapêuticas curativas que permitem prolongar a vida” 

(WHO 1990). Em 2002 houve uma redefinição que enfatiza a prevenção do sofrimento, Na 

nova definição:  

Cuidados paliativos é uma abordagem que aprimora a qualidade de vida dos 

pacientes e famílias que enfrentam problemas associados com doenças ameaçadoras 

de vida, através da prevenção e alívio do sofrimento, por meios de identificação 

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

psicossocial e espiritual.(WHO 2002) 

 

Maciel (2008:16) comenta que em 1990 havia no texto a expressão ‘fora de possibilidade de 

cura’ e que esta foi excluída na nova definição já que “para a maioria das doenças o que se 

busca com o tratamento é o controle, não a cura”. Deste modo, marcar o momento em que o 

paciente pode ser considerado ‘fora de possibilidades de cura’ torna-se algo subjetivo. A 

autora destaca, ainda, que consiste em um equívoco considerar que os Cuidados Paliativos 

somente se aplicam na fase do fim da vida, quando “não há mais nada a fazer”, ao contrário 

disto, o atendimento em CP deveria ser iniciado quando do diagnóstico de doença incurável e 

potencialmente ameaçadora da vida do sujeito. Portanto, a condição de incurabilidade da 

doença, não significa que não haja mais o que possa ser feito. No que se refere a assistência, o 

enforque da atenção passa a ser às necessidades do binômio sujeito-família e não mais o 

combate à doença.  
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Para Kovacs (2003:328) “o movimento dos cuidados paliativos trouxe de volta, no século 

XX, a possibilidade de re-humanização do morrer, opondo-se à ideia da morte como o 

inimigo a ser combatido a todo custo”. É a ideia do morrer como um processo da vida e 

quando a cura não for mais possível a qualidade e o bem estar da pessoa devem ser 

prioritários no cuidado. 

O foco principal dos Cuidados Paliativos são os “cuidados totais”; ou seja, os cuidados 

prestados nos âmbitos físico, emocional, social e espiritual (FLORIANI, 2009). Neste sentido, 

o modelo de atenção proposto resgata a humanização do cuidado, em que há o profundo 

respeito pela pessoa, pelo que ela é, e pela sua dignidade como tal. Para Oliveira e Silva 

(2010:213) é uma abordagem cuja “estrutura do modelo assistencial estabelece intima relação 

com os princípios bioéticos considerados na vertente principialista”. Destes princípios, no que 

diz respeito à autonomia, Floriani & Schraman (2008:2128) apesar de questionar se em 

essência estar em cuidados paliativos é uma decisão autônoma ou um “conjunto de ações 

decididas por quem cuida”, afirmam que 

“quando se consegue oferecer bons cuidados paliativos pode-se, em muitos casos, 

ajudar o paciente a encontrar sua melhor capacidade de decidir sobre sua vida, 

dependendo do tempo que se tem, e das condições do paciente em exercer sua 

competência decisória.” (FLORIANI&SCHRAMANN 2008:2128) 

 

A atenção ao “respeito à autonomia do doente com ações que levem à sua valorização como 

pessoa” (Maciel, 2006:11) estão presentes como um dos princípios fundamentais da 

abordagem dos cuidados paliativos. Pessini e Bertanchini (2005:495) citando o Concil of 

Europe 2005, apresentam a lista dos outros princípios fundamentais que regem esta 

abordagem  

“a) valorizam atingir e manter um nível ótimo de dor e administração dos sintomas.  

b) afirmam a vida e encaram o morrer como um processo normal :  

c) não apressam nem adiam a morte.  

d) integram aspectos psicológicos e espirituais dos cuidados do paciente; a pessoa 

não deve ser reduzida ao seu biológico. 

e) oferecem um sistema de apoio para ajudar os pacientes a viver tão ativamente 

quanto possível, até o momento da sua morte 

f) ajudam a família a lidar com a doença do paciente e no luto.  

g) exigem uma abordagem em equipe 

h) buscam aprimorar a qualidade de vida. 

 i) são aplicáveis no estágio inicial da doença, concomitantemente com as 

modificações da doença e terapias que prolongam a vida. O tratamento ativo e o 

tratamento paliativo não são mutuamente excludentes”. 

 

Os serviços de cuidados paliativos têm como objetivo atingir a melhor qualidade de vida 

possível para cada paciente e sua família, Para Floriani&Schramm (2007:2074), os cuidados 

paliativos visam a “oferecer um modo de morrer que acolha o paciente, seu cuidador e sua 

família, dando-lhes amparo para enfrentar este momento difícil de suas vidas, amparo, este, 
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estendido à fase de luto”. Especial atenção é dada à prática de uma comunicação aberta e 

sensível onde a realidade da situação é colocada claramente, em oposição aos conhecidos 

pactos de silencio construídos entre os profissionais e a família, o que permite ao paciente 

tomar suas decisões. O que caracteriza os cuidados paliativos não é o espaço físico onde ele 

acontece, mas a filosofia de cuidados que se materializa seja no hospital ou domicílio.  

Inicialmente foi em torno dos pacientes com câncer que se organizaram os cuidados paliativos 

e ainda hoje eles representam a maior parcela dos pacientes sob a atenção.  Outras doenças 

foram incorporadas nessa filosofia de cuidado pela OMS, a partir de 2002, que são: 

HIV/AIDS, demências, casos de falência orgânica insuficiência cardíaca, renal, hepática, 

doença pulmonar obstrutiva crônica, doenças congênitas e doenças degenerativas do sistema 

nervoso central como a esclerose múltipla, e a esclerose lateral amiotrófica.  

Atualmente, no Brasil, o Sistema Único de Saúde – SUS, prevê, através da Política Nacional 

de Humanização, que para a aplicação do princípio da Integralidade da assistência, que os 

cuidados paliativos sejam incorporados na atenção primária, uma vez que a Atenção Primária 

orienta-se pelos princípios da “coordenação do cuidado, do vínculo e continuidade, da 

integralidade, da responsabilização, da humanização, da equidade e da participação social”. 

(MS 2006). 

O Ministério da Saúde vem regulando os Cuidados Paliativos no âmbito do Sistema de Saúde 

do país através de diversas portarias e a instituição do Programa Nacional de Assistência à 

Dor e a implementação dos Centros de Alta Complexidade em Oncologia (CACON). Para 

Rabelo e Rodrigues (2010:381) o fato dos Cuidados Paliativos terem sido incluídos na 

Politica Nacional de Atenção Oncológica através da Portaria GM/MS nº 2.439/ 2005 acabou 

por excluir as demais doenças e sujeitos portadores de doenças crônicas que também 

necessitam deste tipo de atenção, e de políticas públicas que o auxiliem, reforçando o conceito 

de CP seria um algo apenas para oncologia. Vale ressaltar ainda as dificuldades para 

montagem de setores e equipes que vão da formação do profissional, falta de investimento, e 

de diretrizes. Rego e Palácios (2006:1756) comentam que a maioria das unidades hospitalares 

no país não possuem diretrizes sobre como cuidar de pacientes com doenças ameaçadoras da 

continuidade da vida e também não possuem informações sistematizadas sobre a maneira 

como pacientes e seus familiares vivem os últimos momentos.  

Os serviços de cuidados paliativos têm como foco central atingir a melhor qualidade de vida 

possível para cada paciente e sua família, o que envolve: atenção específica em relação ao 

controle dos sintomas, a adoção de uma abordagem que leve em conta as experiências de vida 

da pessoa e a situação atual e a autonomia do paciente. Para Rego e Palacios (2006), 



 26 

“Os cuidados de fim de vida é algo que é pensado e realizado, em cada caso, de 

forma compartilhada, entre seres autônomos que se respeitam e que constroem um 

processo de morrer no qual os profissionais, por meio de um conhecimento técnico, 

podem contribuir para que esse processo seja vivido dignamente com o mínimo de 

sofrimento para o próprio e seus cuidadores. No nível social, é uma opção radical na 

construção de um mundo mais justo e solidário”. (pág 1759) 

 

As questões sobre o cuidado no fim da vida provoquem reflexão por ser um campo ainda com 

muito a ser explorado. A proposta deste trabalho é buscar entender como o cuidado e a 

autonomia são expressos e percebidos pelos profissionais de saúde que atuam numa equipe de 

cuidado paliativo. Equipes que são necessariamente multidisciplinar, onde cada um atuará no 

seu campo buscando o alívio da dor e do sofrimento para que o sujeito tenha dignidade na sua 

morte. É importante observar como apontam Floriani e Schrmann (2007:2130) citando Clark 

certo risco de que pela necessidade de reconhecimento institucional dos cuidados paliativos 

haja a sistematização de condutas com enfoque nos sintomas físicos em detrimento dos outros 

levando a uma rotinização e medicalização. Parece ser importante pontuar também que a 

necessidade de dignidade, de acolhimento, de ser sujeito do processo não pode ser apenas 

caracterizado como algo a ser feito período final da existência. Deveria ao contrário disto ser 

uma prática comum, um continuum do atendimento do sujeito continuidade que vai além da 

questão acabou o curativo passa para o paliativo e sim uma forma de construir o atendimento 

de saúde do sujeito durante todo o seu processo de vida.  
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3. METODOLOGIA  

 

3.1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA METODOLÓGICA – TEORIA DAS 

REPRESENTAÇÕES SOCIAL – TRS 

 

O ser humano, como indivíduo é constituído de elementos orgânicos, e a partir da passagem 

pelo processo social, adquire, também, elementos psicológicos, sociais e culturais. Isto é, 

entende-se que esse ser, torna-se humano sendo mediado pela sua realidade. As 

representações sociais são construídas a partir das interpretações desta realidade. Esta, por sua 

vez, é estabelecida pela sociedade, com seus valores e normas de controle e autocontrole, que 

atuam direta e indiretamente o sujeito.  

Compreende-se que o homem é um agente social que influencia e é influenciado pela 

estrutura social, dotado de percepções peculiares da realidade que permitem uma 

interpretação própria da sua realidade. 

A teoria das representações sociais - TRS é uma ferramenta à análise da realidade social, já 

que permite observar as concepções que os diferentes grupos constroem a respeito do mundo 

e da realidade vivenciada. Mesmo que essas concepções possam ser abrangentes, 

cada grupo social faz da visão abrangente de uma representação particular, de 

acordo com a sua posição no conjunto da sociedade. Essa representação é portadora 

também dos interesses específicos de cada grupo e classe social (MINAYO 2011: 

91)  

 

O termo e o conceito de Representação Social - RS foi delineado formalmente em 1961 com 

Serge Moscovici, na sua tese de doutoramento: La Pschanalyse: son image et son public. 

Foram necessários muitos anos para a apresentação da teoria que só acontecerá em 1984 no 

livro “Social Cognition”. 

Para Sá (2004:19) “o termo Representações Sociais designa tanto um conjunto de fenômenos 

quanto o conceito que os engloba e a teoria construída para explicá-los, identificando um 

vasto campo de estudos psicossociológicos”. 

A teoria de Moscovici tem suas raízes numa oposição ao paradigma da Psicologia vigente à 

época numa tradição americana behaviorista excessivamente individualista e um apoio nas 

Ciências Sociais cujos teóricos, como comenta Minayo (2011:73) “estavam preocupados com 

o caráter coletivo das representações”. Entre esses teóricos, estão Marx, Weber e Durkheim 

para quem segundo Sá (2004:21) “qualquer tentativa de explicação psicológica dos fatos 

sociais constituía um erro grosseiro”.   

Embora originário da sociologia de Durkheim, é na psicologia social que a representação 

social ganha sua teorização, que passa a servir de ferramenta para outros campos como saúde, 
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educação e meio ambiente, sendo assim, acaba sendo um que conceito atravessa as ciências 

humanas e não pertence a uma área em particular.  

Ao desenvolver sua teoria, Moscovici buscava compreender como os sujeitos, constroem seu 

conhecimento partindo de sua inscrição na cultura, no social, mas também, como a sociedade 

constrói esse conhecimento com os indivíduos, ou seja, como sujeito e sociedade interagem 

para construir a realidade. Esta interação é feita em estreita parceria e é possibilitada pela 

comunicação. Para que haja comunicação, é necessário que haja no mínimo, duas pessoas.  

Minayo (2011:91) afirma que “particularmente quando se trata de comunicação da vida 

cotidiana, a palavra é fundamental”, ela lembra ainda que a linguagem é a mediadora 

privilegiada para a compreensão das representações sociais.  

As representações sociais estão ligadas ao conhecimento do cotidiano, do senso comum, 

São “teorias sobre saberes populares e do senso comum, elaboradas e partilhadas 

coletivamente, com finalidade de construir e interpretar o real. Por serem dinâmicas, 

levam os indivíduos a produzir comportamentos e interações com o meio, ações que, 

sem dúvida modificam os dois. (OLIVEIRA;WERBA 2009:105) 

O campo de estudo das Representações  

“surgiu de uma crítica aos modelos que reduziam a participação do sujeito tanto na 

produção autonoma da história, quanto da consideração de sua capacidade criativa 

através de função simbólica complexa” SOUZA FILHO 2004:110) 

 

As RS são construídas a partir das interpretações da realidade. Podem ser definidas 

“como formas de conhecimento prático, que se inserem mais especificamente entre 

as correntes que estudam o conhecimento do senso comum. Tal privilegiamento já 

pressupõe uma ruptura com as vertentes clássicas das teorias do conhecimento 

anunciando importantes mudanças no posicionamento quanto ao estatuto da 

objetividade e da busca da verdade” (SPINK 2011:96) 

 

Para uma definição sobre a qual, segundo Sá (2004:32) citando Jodelet, há um amplo acordo 

dos teóricos do tema, temos que RS são: “uma forma de conhecimento socialmente elaborada 

e partilhada tendo uma visão prática e concorrendo para a construção de uma realidade 

comum a um conjunto social”. 

Assim, as RS buscam conhecer o modo como um grupo humano constrói um conjunto de 

saberes que expressam a identidade do grupo, as representações formadas sobre os objetos, e 

o conjunto dos códigos que definem as regras do grupo. Ela irá se constituir no contexto das 

relações, sejam entre indivíduos, intragrupos ou intergrupos. O modo com estas relações se 

dão, o local, e a forma como acontecem são os parâmetros que vão conferir sentido a uma 

representação social. Por surgir de uma rede de interações em constante mudança as RS se 

caracterizam por ser dinâmicas. Oliveira e Werba (2009:107) afirmam que “uma das 

principais vantagens desta teoria é sua capacidade de descrever, mostrar uma realidade, um 



 29 

fenômeno que existe do qual muitas vezes não nos damos conta, mas que possui grande poder 

mobilizador e explicativo”. 

O pensamento social é operacionalizado na sua dinâmica e na sua diversidade partindo da 

ideia que existem tipos diferentes universos de pensamento, que são formas de conhecer e de 

comunicação que são guiados por objetivos diferentes. Esta diferença não pressupõe uma 

hierarquia, nem um isolamento, apenas propósitos diversos. São eles:  

“O universo consensual seria aquele que se constitui principalmente na conversação 

informal, na vida cotidiana, enquanto o universo reificado se cristaliza no espaço 

científico, com seus cânones de linguagem e sua hierarquia interna. Ambas, 

portanto, apesar de terem propósitos diferentes, são eficazes e indispensáveis para a 

vida humana” (ARRUDA, 2002:130) 

 

No universo consensual estão as teorias do senso comum, as práticas interativas do dia a dia e, 

é onde frequentemente se constroem as representações sociais.  

A pergunta que se coloca é por que criamos as representações? A resposta para Moscovici 

(2011:54) é “para tornar familiar algo não familiar, ou a própria não familiaridade”. Para ele, 

os universos consensuais são universos familiares, conhecidos, onde não há conflito, onde 

tudo que é feito ou dito confirma a crença e a interpretação adquirida. Não há lugar para o 

estranho, para o novo, para o diferente. 

O não familiar são as ideias ou ações que perturbam e causam tensão. Muitas vezes este não 

familiar é gerado no universo reificado e precisa ser transferido para o consensual. Esta tarefa 

é feita normalmente pelos detentores dos variados meios de comunicação como jornalistas, 

professores, políticos. Para assimilar o não familiar, é possível identificar a ancoragem e a 

objetivação como processos básicos como geradores de representações. 

Oliveira e Werba (2009:108) comentam que a ancoragem, é o “processo pelo qual 

procuramos classificar, encontrar um lugar para encaixar o não familiar.” Ancorar é dar nome 

a alguma coisa, isto é, aquilo que não é classificado e que não possui nome é estranha, não 

existente e ao mesmo tempo é ameaçador. Classificar e dar nomes são dois aspectos 

fundamentais na ancoragem das representações pois só através disso é possível pensar e 

representar o objeto, já que quando algo não se encaixa no nosso “modelo” nós o forçamos a 

assumir ou uma forma, ou uma categoria e isto implica na maioria das vezes na construção de 

um juízo de valor.  

A objetivação é o processo de tornar concreta uma realidade aliando um conceito com um 

ícone material. É pegar algo da memória e comparar com o objeto a ser interpretado. Assim, 

extraímos imagens linguagem e gestos necessários para superar o conflito gerado pelo saber 

não familiar.  
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Ambas, ancoragem e objetivação são maneiras de lidar com a memória.  

A ancoragem mantém a memória em movimento, a qual é dirigida para dentro e está 

sempre armazenando e excluindo objetos, pessoas e acontecimentos classificados e 

nomeados por essa ancoragem de acordo com os seus tipos. A objetivação, mais ou 

menos direcionada para fora (para os outros), elabora conceitos e imagens para 

reproduzi-los no mundo exterior (MOSCOVICI,2011:78) 

Essa teoria possibilita a realização de pesquisas em diversas áreas, considerando que são 

vários objetos de estudos que podem ser analisados à luz das representações sociais, como 

temas que envolvam a comunicação entre as pessoas, ou que procurem entender o 

comportamento das sociedades, a realidade construída, a visão do mundo em relação ao 

trabalho, ao cotidiano, a um grupo de profissionais, à saúde e à doença. 

 

3.2. CONTEXTUALIZANDO O CENÁRIO, ou UM BREVE RELATO 

 

Este trabalho busca tentar entender como o cuidado e a autonomia dos pacientes em cuidados 

paliativos são percebidas pelos profissionais da área de saúde que na sua prática diária fazem 

parte de uma equipe de cuidados paliativos 

Com esse objetivo o campo da pesquisa foi uma equipe multiprofissional de um Ambulatório 

de Cuidados Paliativos que integra um serviço de atenção oncológica de um hospital público 

do Estado do Rio de Janeiro. Este núcleo foi cadastrado em 1999 como Centro de Alta 

Complexidade em Oncologia ou CACON I e posteriormente em 2008 passou a condição de 

UNACON - Unidades de Assistência de Alta Complexidade se adequando ao estabelecido em 

dezembro de 2005, pela Portaria 741 do Ministério da Saúde onde foram revistos os conceitos 

de UNACON e CACON e que prevê que estas unidades disponham de todos os recursos 

humanos e tecnológicos necessários à assistência integral do paciente com câncer, desde o 

diagnóstico do caso, assistência ambulatorial e hospitalar, atendimento de emergências 

oncológicas e cuidados paliativos, sendo que nas UNACON é oferecido tratamento para os 

cânceres mais prevalentes no Brasil e nos CACON, tratamento para todos os tipos de câncer. 

Ainda para se adequar ao que estabelece esta portaria, houve um esforço em incluir a 

necessidade de implantação ─ e ou sistematização ─ de Unidades de Cuidados Paliativos o 

que só se tornou possível ao núcleo em questão a partir de 2007, quando da contratação de 

médicos paliativistas e do incentivo da gestão, daquele momento, em qualificar profissionais 

já existentes.  

O ambulatório de Cuidados Paliativos é formado por duas médicas, duas enfermeiras, uma 

assistente social, uma nutricionista, e por duas psicólogas. Excetuando as psicólogas, que 
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prestam serviço voluntário, todos os demais membros da equipe são funcionários do hospital 

variando seu tempo de serviço entre 5 e 20 anos.Nesta pesquisa houve apenas a participação 

de uma psicóloga.  

As enfermeiras e a assistente social trabalham 30h semanais, a nutricionista 12h e a psicóloga, 

16h semanais. Já as médicas, uma trabalha 20h e a outra por dividir sua jornada com a clinica 

da dor, trabalha 6h semanais em cuidados paliativos. A equipe está atuando junto no 

ambulatório entre 4 e 5 anos. 

O ambulatório encontra-se no mesmo espaço físico do serviço de atendimento oncológico 

utilizando o mesmo serviço de recepção e marcação e, quando é o caso, a mesma sala de 

quimioterapia. A assistente social, a nutricionista e a psicóloga têm contato com o paciente 

desde o diagnóstico oncológico e o acompanham em consultas periódicas até que, se for 

preciso, ele seja encaminhado aos cuidados paliativos onde elas dão continuidade no 

atendimento. O que efetivamente muda na passagem do tratamento curativo para o paliativo 

em relação a equipe são as enfermeiras e as médicas. 

No caso da psicologia, mesmo após a morte do paciente, há a o oferecimento da continuidade 

do atendimento da família no trabalho de elaboração do luto. A procura dos familiares a este 

atendimento tem gradativamente aumentado, a psicóloga acredita que isto está ocorrendo por 

causa de uma maior e melhor divulgação do trabalho. Em 2013 houve a criação da Roda de 

Conversa, espaço aberto aos familiares e cuidadores que são convidados a participar para 

partilhar suas experiências, angústias e dúvidas numa tentativa da equipe de dar voz e apoio a 

esses cuidadores. Esta roda ocorre uma vez por semana com a presença variada dos membros 

da equipe. 

A chegada do paciente ao atendimento oncológico muitas vezes ocorre quando este já está 

com a doença em estado avançado. Isso pode acontecer pelas mais variadas razões entre elas a 

ignorância, o medo, e a dificuldade no acesso a rede pública. Dependendo do estadiamento da 

doença, o paciente pode ser encaminhado direto ao ambulatório de cuidados paliativos. Outras 

vezes ele passa do tratamento curativo para o paliativo, mas já começa a ser observado 

solicitações para um atendimento concomitante.  

De foma geral, o paciente tem uma sobrevida de no máximo 60 dias após o encaminhamento 

ao ambulatório de cuidados paliativos, isso se traduz na prática em, no máximo, três 

consultas.  

Estas consultas são feitas ao mesmo tempo com todos da equipe que estiverem no horário, e 

não se restringe apenas ao paciente, sendo também extensiva a família e/ou ao cuidador 

principal. A esta família é disponibilizado um numero de telefone onde eles podem tirar 
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duvidas ou pedir orientação complementar. O atendimento é exclusivamente ambulatorial, 

não havendo atendimento domiciliar ou de emergência. O paciente muitas vezes não volta à 

consulta agendada por absoluta incapacidade de sua condição física para locomoção. Quando 

é detectada a ausência do paciente, é feita uma busca através do telefone. Neste busca pode 

ocorrer o informe à equipe do óbito ou são feitas orientações complementares a família. 

 

3.3. CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

A pesquisa foi elaborada de acordo com a Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de 

Saúde. Aprovada, em julho 2013, pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Medicina da Universidade Federal Fluminense/Hospital Universitário Antônio Pedro 

vinculado à Plataforma Brasil – Ministério da Saúde. A Plataforma Brasil é uma base nacional 

e unificada de registros de pesquisas, envolvendo seres humanos para todo o sistema 

CEP/CONEP.  

Foi elaborado um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (anexo 2), assinado 

pelos profissionais, onde ficou claro o caráter voluntário da participação, sem envolver 

nenhuma forma de pagamento e a garantia do anonimato de cada participante 

 

3.4. DESCREVENDO A METODOLOGIA 

O conteúdo teórico para a pesquisa teve como base a revisão bibliográfica sobre o tema 

pesquisado nos documentos oficiais, em livros, artigos, teses. Recorreu-se as bases de dados 

BVS/LILACS/SCIELO com a utilização das seguintes palavras-chave: cuidado, autonomia, 

cuidado paliativo, terminalidade. A busca foi feita utilizando as palavras de forma individual e 

combinadas.  A seleção dos artigos deu-se, inicialmente, por meio da leitura de seus resumos, 

numa aproximação parcial em relação aos objetivos pretendidos. Assim, foram selecionados 

quarenta e dois textos para a efetiva leitura.  

A aproximação com o campo de trabalho ocorreu em setembro 2013, com a apresentação da 

pesquisadora e da proposta da pesquisa à direção do setor que faz a assistência oncológica.  

As entrevistas foram autorizadas pelo diretor do hospital, pela chefe da oncologia e pela chefe 

do ambulatório de Cuidados Paliativos. Foram convidados a participar a equipe de 

profissionais do ambulatório de cuidados paliativos que é formado por duas médicas, duas 

enfermeiras, duas psicóloga, uma assistente social e uma nutricionista. Foi excluído quem não 

pode ou não quis participar. As entrevistas levaram entre 50 a 90 minutos e foram realizadas 

após a assinatura do TCLE no próprio ambulatório, durante o período de trabalho do 

profissional, sendo previamente agendada com ele e tendo autorização verbal para ser 
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gravada. Posteriormente, para o levantamento dos dados, estas gravações foram transcritas. 

Os sujeitos da pesquisa estão identificados como médica1 (M1), médica 2 (M2) enfermeira1 

(E1) enfermeira2 (E2), psicóloga (P), assistente social (AS) e nutricionista (N).  

A pesquisa de abordagem qualitativa aqui proposta, com enfoque no estudo da percepção do 

profissional sobre autonomia e cuidado nos pacientes em cuidados paliativos fez uso da teoria 

das representações sociais para fundamentar a análise de conteúdo aqui utilizada como 

método de análise. O conceito de representação social implica no que Wagner (2011) 

apresenta como “um processo social que se desenvolve por meio da comunicação e do 

discurso, ao longo do qual significados e objetos sociais são construídos e elaborados”. 

A coleta de dados foi realizada através de entrevista individual semi estruturadas para 

responder aos objetivos determinados. Entendeu-se que 

As técnicas verbais são, sem sombra de dúvida a forma mais comum de acessar as 

representações. [...] Há sem dúvida alguma, uma nítida preferência pelo emprego de 

entrevistas abertas conduzidas a partir de um roteiro mínimo. Dar voz ao entrevistado, 

evitando impor as preconcepções e categorias do entrevistador permite eliciar um rico 

material, especialmente quando este é referido às práticas sociais relevantes ao objeto 

da investigação e às condições de produção das representações em pauta. (SPINK 

200: 100) 

 

As entrevistas com questões abertas buscaram saber o tempo e a carga horária de trabalho na 

unidade paliativa, como foi que esse profissional começou a trabalhar naquele setor e sua 

experiência anterior, de que forma ele entende o que é cuidado e autonomia e como ele 

percebe na sua prática diária este cuidado e a autonomia dos pacientes em cuidado paliativo. 

(anexo 1). 

Para a análise do material, foi adotada a técnica de análise do conteúdo que é 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações que utiliza procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo da mensagem... A intenção da 

análise de conteúdo é a inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção (ou eventualmente, de recepção), inferência esta que recorre a indicadores 

(quantitativos ou não) (BARDIN 2011:44).  

 

Gomes (2001) propõe que podemos destacar duas funções na aplicação da técnica de análise 

de conteúdo: uma se refere à verificação de hipóteses e /ou questões, e a outra, à descoberta 

do que está por trás dos conteúdos manifestos, sendo que, na prática, as duas podem se 

complementar e serem aplicadas a partir de princípios da pesquisa qualitativa. 

Bardin (2011) define a análise de conteúdo como método muito empírico que não pode ser 

desenvolvido com base em um modelo exato. O processo de explicitação, sistematização e 

expressão do conteúdo das mensagens é organizado em três etapas distintas que de acordo 

com Minayo (2010) são: pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados 

obtidos e interpretação. 
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Seguindo as etapas acima citada, foi executado na pré análise a exploração do material para 

compreensão geral  do enunciado de cada  entrevista, através da leitura flutuante com o 

objetivo de constituir um corpus e identificar as idéias que correspondem às categorias de 

análise.  

A exploração do material, na segunda etapa, caracterizou-se por organizar o texto por temas. 

A análise temática é uma das modalidades da análise de conteúdo, consiste em 

“descobrir os “núcleos de sentido” que compõem a comunicação e cuja presença, ou 

frequência de aparição podem significar alguma coisa para o objetivo analítico 

escolhido” (BARDIN 2011) 

 

Sidrim (2010:63) comenta que o “agrupamento por temas compõe universo de possibilidades 

de tratamento dos dados por análise de conteúdo”. Os temas foram então construídos quando 

foi possível, após a leitura do material, identificar os assuntos abordados e seus 

detalhamentos. Após essa identificação foram feitos recortes de trechos e frases que 

representassem unidades de registro. Estas foram agrupadas nas categorias de análise que 

estavam ligadas aos objetivos da pesquisa. Assim, os temas que emergiram foram: 

1. Qual a percepção de cuidado 

1.1. Cuidado como conhecimento técnico  

1.2. Cuidado como acolhimento. 

2. Qual é a percepção de autonomia 

2.1. Autonomia como conceito,  

2.2. Autonomia na prática profissional  

2.3. Critica ao conceito de autonomia na prática 

No primeiro tema está sua concepção de cuidado e como este se apresenta na prática diária. 

O segundo tema apresenta a forma como ele percebe as possibilidades de autonomia do 

paciente fora de possibilidade de cura. 

Com esses elementos foi possível buscar significados e agrupamentos de dados importantes 

ao contexto da pesquisa.  

Na etapa final realizou-se a interpretação dos dados obtidos. Foi necessário para isso recorrer 

ao marco teórico já que o sentido da interpretação foi dado pela articulação entre estes dados e 

a fundamentação teórica. 
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4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

4.1 A Representação Social da Categoria CUIDADO  

Na categoria de análise CUIDADO, surgiram duas subcategorias, que perpassam a construção 

das representações sociais do profissional de saúde frente ao cuidado em cuidados paliativos. 

São elas: cuidado como conhecimento técnico, cuidado como acolhimento. 

Para Moscovici (2003) todas as representações sociais e são construídas através de um 

processo onde é possível localizar sua origem já que estas estão inscritas num referencial 

existente anteriormente que por sua vez ancora valores. Ressalta ainda que a forma como se 

concebe uma ideia orientará a forma como a atividade será executada à medida que se cria 

prática adaptada à concepção existente. 

As experiências acumuladas ao longo da trajetória de um grupo são produtoras de esquemas 

de percepção, de pensamento e ação que orientam os indivíduos, assegurando-lhes a 

conformidade e constância de certas práticas através do tempo. Segundo Jodelet (2001), a 

representação social de um objeto dá-se coletivamente e torna-se específica a um conjunto 

social. Assim considerada essa representação constrói-se culturalmente seguindo os eventos 

vivenciados por indivíduos que, dividindo o mesmo espaço de vivência, comunicam e 

produzem significados e sentidos para cada uma de suas ações. Tais significados e sentidos 

tornam-se, portanto, parte integrante do sistema de identificação social dos indivíduos. 

 

4.1.1. Cuidado como procedimento técnico  

 

A representação histórica construída a partir dos últimos séculos das profissões de saúde, está 

ligada à ideia do profissional que cuida, resolve e cura. Pessini (2001:217) comenta que 

“existem dois paradigmas vinculados a ação de saúde, o curar e o cuidar”. 

Cuidados Paliativos constituem uma modalidade terapêutica integrada e multidisciplinar 

ligada ao paradigma do cuidar. Configura-se como uma tecnologia leve que busca resgatar a 

humanização perdida nas modernas ações de saúde. Merhy (1998) sinaliza que o que mais 

importa aos pacientes são os elementos vivos da base do núcleo cuidativo, ou seja, ser 

acolhido com responsabilidade e verdadeiro vínculo de afeto. Na fala a seguir, a forma como 

a equipe se relaciona entre si e como tenta se relacionar com os pacientes na montagem do 

projeto terapêutico e na tentativa da construção do vínculo fica demonstrado 
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AS “não sei se é por conta da finitude, da questão da impossibilidade terapêutica e 

da, da dificuldade dos profissionais darem conta disso sozinhos, né, então a gente 

tem um trabalho mais integrado onde esse paciente fica no consultório e todos os 

profissionais passam por ele, então você termina tendo uma interlocução maior 

entre a equipe, né? [...] eu acho que o projeto terapêutico é construído mais junto, 

entendeu? E aí dá um conforto maior, ele (o paciente) não se nega a vir, a gente 

tem pacientes que vem até... e no dia seguinte morrem, entendeu? Vêm até o final, 

vêm e meio se despedem, bem interessante, é um outro tipo de, de atendimento.” 

A filosofia nos cuidados paliativos é trabalhar para manter níveis de qualidade de vida, já que 

não existe a possibilidade da cura. A compreensão desta “impossibilidade” de tudo curar do 

profissional fica explicito nas falas abaixo e demonstra uma nova representação, ou nova 

ancoragem, familiarizando o conceito de que existem muitas limitações para as possibilidades 

de cura. 

M1 A grande maioria das doenças a gente não cura, né, algumas infecções a gente 

cura, nenhuma outra a gente cura, são todas crônicas. Você controla. 

 

M2 Uma coisa que eu acho muito estranha, que as pessoas falam que o cuidado 

paliativo é uma coisa “diferente”, e que eu acho muito estranho quando eu percebi 

isso durante a formação, é que assim, a medicina cura muito pouco, né, hoje em dia 

a gente cura muito pouco, cura doença infecciosa, cura alguns tipos de tumor e o 

resto a gente arranca, não cura. 

Nas falas aparece também uma preocupação da representação social que fazem do 

profissional que se dedica a cuidado paliativo como aquele que cuida dos mortos, aqui 

marcadamente na fala de M2, mas que é demonstrado nos comentários dos outros 

profissionais entrevistados.  

M2 (...) É, do médico de atestado de óbito, na verdade, eu brincava muito na 

oncologia, “lá vem a doutora da foice, né, a doutora da foice, capa preta, foice, lá 

vem a doutora da foice” 

Outra questão que surge é relacionada à dificuldade do acesso do paciente ao atendimento 

quando sua doença está em estado avançado, há uma relação entre o local onde é localizado o 

quarto/cama e a possibilidade de cura. 

M1 Olha só, ninguém quer que seja o final lá no quartinho escuro, lá no quartinho 

dos fundos, que não seja ouvido, tratado e conduzido com toda dignidade, com 

toda técnica que existe dentro disso. 

Os profissionais que trabalham em cuidados paliativos atuam basicamente no cuidado. O 

conceito de cuidado perpassa a todas as profissões da área da saúde. Para Ayres (2004:74), 
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pode-se “atribuir ao termo um sentido já consagrado no senso comum, qual seja, o de um 

conjunto de procedimentos tecnicamente orientados para o bom êxito de certo tratamento”, 

ligado a uma capacidade de realizar um procedimento ou a uma visão mais ampla de cuidado 

como vinculo, acolhimento e responsabilização. 

Nas falas, principalmente das médicas e enfermeiras, há preocupação em marcar que a 

atenção nos cuidados paliativos tem um lado de extrema competência técnica, que há um 

manejo estritamente técnico para redução de dor, odor etc.  

E2 “primeiro lugar, técnica, é mostrar pra ele que eu tenho o conhecimento 

científico, vamos dizer assim, da área, para que ele tenha confiança em mim, que 

confie em mim, isso é primordial, que ele entenda que eu sou uma profissional, que 

eu tenho conhecimento de causa pra cuidar dele como paciente”. 

 

M1 “eu preciso de ter uma avaliação, eu preciso entender a doença de base, 

conhecer a doença de base, saber como que essa doença evolui, avaliar esse 

paciente e identificar em qual momento a nivel de prognóstico, de sobrevida, 

antecipar problemas que possam acontecer, então eu tenho que abordar cada 

sintoma como sendo muito importante entendendo que isso muda, né, com o 

espaço de tempo muito curto e que eu tenho que antecipar e eu tenho que medicar e 

eu tenho que reavaliar o quanto que eu tô tendo de controle de sintomas com 

aquele paciente. Pra eu exatamente, eu deixar ele no período talvez mais difícil da 

progressão de uma doença, mas eu garanto que ele não vai ter dor, que ele não vai 

ficar nem vomitando a alma, que ele não vai ficar com falta de ar até dizer chega, 

seria a garantia que eu posso oferecer em relação aos sintomas físicos, de alguma 

maneira perpetuando que esse paciente possa viver melhor até o tempo que ele 

tiver que viver”. 

Tentando definir cuidados paliativos Pessini e Bertanchini (2005:495), colocam que este é 

“um campo científico e não-científico ao mesmo tempo”, onde pessoas se organizam para 

lidar com suas próprias dificuldades”. A preocupação com a demonstração de cuidados 

técnicos parece estar ligada a tentativa de legitimar o trabalho como algo científico 

distinguindo-o de carinho atenção e zelo 

E2 “Cuidado é técnico né, cuidado é técnico, o carinho acho que é pessoal, é do ser 

humano, é do ser humano, não do profissional, o carinho é do ser humano, o 

cuidar, o cuidado é do profissional”. 
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Apesar desta insistência com o técnico, cuidado não se limita a realizações de técnicas e 

procedimentos terapêuticos objetivos. Ayres (2004:22), fala de uma “permeabilidade do 

técnico ao não técnico, do dialogo entre essas duas dimensões interligadas”.  

P  “é a tua competência, é você fazer o teu trabalho, como deve ser feito, visando o 

bem estar desse paciente, né, usando as técnicas que você dispo.em. O vínculo vem 

e, ajuda muito no resultado final desse, cuidado.” 

 

AS “o cuidado acho que é uma coisa mais abrangente e ampliada, é... eu eu não 

creio que o cuidado seja os procedimentos ou as intervenções pontuais que existem 

num tipo de atendimento. Acho que o cuidado estaria vinculado a um encontro 

entre o profissional e o paciente, aquele que é cuidado né, seja a família, seja o 

próprio paciente e nesse encontro é que se decide e se define as prerrogativas 

necessárias” 

Essa permeabilidade permite um elemento subjetivo que remete para a dimensão humana e de 

sentido da existência. Este elemento fica marcado na fala de toda a equipe pesquisada, a 

preocupação com o acolhimento e o vínculo.  

 

4.1.2. Cuidado como acolhimento 

Nas falas é possível percebe que as representações são distintas no que diz respeito ao 

atendimento curativo e ao paliativo. No atendimento paliativo é marcado uma maior 

preocupação e um maior investimento de tempo e atenção no cuidado no sentido de 

acolhimento, que são explícitas em: 

E1 “é diferente quando você recebe um doente que você vai buscar a qualidade de 

vida dele... o cuidado dele... e... isso tem toda uma técnica também... a gente tem... 

uma técnica de analgesia, de hidratação, de curativo... a gente não abre mão da 

parte técnica. Mas tem uma parte relacional, uma parte de... de escuta e de atenção 

que tem que tá muito ampliada, porque você não tá ali pra cuidar só do físico dessa 

pessoa... é... você vai ver todas as dimensões dela” 

M2  “você começa a permear outras coisas e acho que isso... a, a, a minha prática 

de cuidar é isso, é tentar reparar no contexto geral que aquele paciente tá inserido, 

sem me prender só ao papel do médico” 

 

P  “Cuidado vai desde acolhimento, sim, até atender às necessidades dele, clínicas, 

né, então esse, esse cuidado perpassa recepção, hãn, o atendimento médico, 

psicológico, serviço social, nutrição, farmácia, tá, todas essas disciplinas que 

podem se envolver nesse acompanhamento e nesse tratamento desse paciente” 
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Cuidado como acolhimento aparece numa dimensão dialógica, em um interesse verdadeiro 

em ouvir o outro e uma preocupação com a qualidade dessa escuta, não só do paciente, mas 

também da família que nos cuidados paliativos tem papel fundamental no atendimento. Nas 

falas isso aparece como uma forma diferenciada de cuidar e de lidar com o paciente. 

P “Acolher o paciente pra que ele se sinta bem atendido, pra ele, hãn, possa se 

sentir minimamente seguro, né, de que ele tá sendo, de que ele é importante pra 

esse serviço” 

E2 a empatia é muito maior, o envolvimento é muito maior, o carinho e tentando 

ajudar não só como enfermeira no cuidar, no alívio à dor, no alívio, mas assim, na 

alma também, na alma também, acolhendo de uma forma mais, mais global, sabe, 

mais global assim, interagindo com a família 

E1 tem que tá preparada e aberta pra poder cuidar de uma forma diferenciada. 

Principalmente com uma escuta maior, com uma atenção... ao silêncio, o respeito 

a... à dignidade humana e à qualidade mesmo de vida. [...]  é você não ter uma 

necessidade imensa de... de preencher os vazios. É você deixar os vazios, quando 

eles acontecerem, os silêncios... é você não... não correr com uma expectativa, uma 

ansiedade de preencher aquilo, de ter uma resposta pra tudo. Muitas vezes eu não 

vou ter resposta, eu só vou escutar. 

N1 “quando ele chega no cuidado paliativo algumas condutas terapêuticas de 

nutrição já não têm muito sentido, então você quebrar aquela orientação inicial, o 

que que pode, o que que não pode mais comer, você explicar que agora talvez ele 

possa sim tá experimentando novamente aquele alimento que ele excluiu por causa 

da doença no início [...] isso pode ser sim um agregar a ele um tipo de qualidade de 

vida, de você poder deixar o seu paciente, por exemplo, se ele for nordestino, 

comer uma comida nordestina, mesmo que em pequena quantidade” 

A preocupação com a escuta está presente também na atenção de possibilitar uma maior 

capacidade resolutiva das demandas,  

AS “No cuidados paliativos, a gente, tudo que é solicitado é pra ontem, então a 

gente faz tudo no mesmo dia, qualquer documento sai no mesmo dia, o médico 

assina no mesmo dia, as meninas lá da recepção fazem no mesmo dia, então é 

diferente, é diferente, até o caminhar da coisa é diferente, entendeu?” 

Outro elemento presente na percepção que o cuidado é diferenciado quando está ligado ao 

paliativo é a construção do vínculo. Merhy (1997) destaca que 

 criar vínculos implica ter relações tão próximas e tão claras, que nos sensibilizamos 

com todo o sofrimento daquele outro, nos sentindo responsáveis pela vida e morte 

do paciente, possibilitando uma intervenção nem burocrática nem impessoal. (pág 

116) 
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A construção do vinculo está presente como elemento norteador do trabalho do grupo 

AS “Nos cuidados paliativos, é, eu nem sei como eu posso falar isso pra você, mas 

assim, existe um vínculo tão grande da equipe com esse paciente que eu tenho 

depoimentos de pacientes que dizem assim “ah, eu gosto muito de vir aqui, eu fico 

bem só de vir aqui” 

E2 “As vezes, tá me machucando também muito, aí eu brinco, converso, tento 

desviar um pouquinho a atenção dele daquilo e acabo fazendo com que ele ria, ele 

mesmo e conversa e foge daquele assunto da doença e fala da família, mas 

também, não deixando de numa hora que ele me dá uma brecha, deu falar da morte 

pra ele, como um processo natural.” 

A equipe através da escuta, faz com que o paciente e sua família se sintam acolhidos, em sua 

dor, demandas, dificuldades, estabelecendo o vínculo. O paciente por sua vez se torna 

reconhecido na condição de sujeito, que fala, julga e deseja. O vínculo não deve ser apenas 

entendido como o retorno do paciente à mesma unidade, mas principalmente no sentido de 

conhecer os problemas e como algo que liga profissional e sujeito de modo recíproco. É 

resultado de uma construção social e esforço multiprofissional.  

E1 “Não tem uma receita de bolo, tem até uns protocolos que a gente tem que 

seguir mesmo, mas uma receita de como cuidar do outro não existe. É você estar na 

frente e você estar aberta pra ouvir e pra todas as possibilidades, pra saber o quê 

que o outro quer e o quê que você tem pra oferecer, então é sempre uma troca.” 

 

4.2. Representação Social da categoria AUTONOMIA 

 

As representações sociais estudam aquilo que chamamos de senso comum. Os conhecimentos, 

comportamentos sociais, e a comunicação sofrem intervenções das representações sociais que 

são percebidas como entidades quase tangíveis. Moscovici (1978) afirma que elas cruzam-se e 

se cristalizam incessantemente através da fala, um gesto, um encontro em nosso universo 

cotidiano. São constituídas portanto de 

idéias, imagens,concepções e visões de mundo que os grupos sociais possuem sobre 

a realidade, podendo se manifestar em condutas chegando a ser inclusive 

institucionalizada (MOSCOVICI 2012:46) 

 

A representação da autonomia no senso comum está relacionada a ser livre e ao direito de 

escolha.. Quando abordado cotidianamente como é o caso da equipe de cuidados paliativos, 

esta representação se torna um fenômeno muito complexo, e constrói-se em meio a relações 

sociais e humanas, Beauchamp e Childress (2011), citam como traço da pessoa autônoma, 

entre outros, o autogoverno e a capacidade de escolha.  
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Para analisar AUTONOMIA, três subcategorias emergiram para observação da construção da 

representação social deste tema quando associado aos pacientes do ambulatório em cuidados 

paliativos. São elas: autonomia como conceito, autonomia na prática profissional e crítica ao 

conceito de autonomia. 

 

4.2.1 Autonomia como Conceito  

A equipe de cuidados paliativos apresenta nas suas falas o conhecimento teórico de autonomia 

como possibilidade de escolha, sendo esta garantida pelo acesso à informação e capacidade de 

compreensão. A autonomia possui ainda vários graus dependendo do momento do sujeito. 

M1 “Autonomia, acho que é o direito do paciente e da família do paciente em 

tomar uma decisão desde que eu garanta a ele que, que eu primeiro tenho a 

capacidade técnica pra saber de tudo, que eu possa comunicar com ele, né, 

informar tudo que está acontecendo, tudo que pode acontecer e que ele tenha a 

capacidade de julgar e tomar a decisão sabendo que tudo existe um risco um 

benefício, mas são escolhas e a autonomia permeia isso, a capacidade que ele tem 

de entendimento e de julgamento pra ele poder tomar a decisão”. 

 

M2 “eu considero que tem pacientes que chegam com graus diferentes de 

autonomia, não só autonomia física, mas autonomia psíquica, de decisão”. 

 

E1 “eu, vejo autonomia como um direito e uma capacidade. Direito que o paciente 

tem de fazer suas escolhas. Mas é importante que ele tenha capacidade de fazer 

isso também”. 

 

P “Autonomia é quando a pessoa, pelo menos é o que se define, é quando a pessoa 

ainda pode optar, opinar, é quando ela ainda pode decidir”. 

AS “Autonomia, eu acho que é a determinação da pessoa, entendeu? A pessoa tem 

a liberdade consciente de todas as prerrogativas, né, daquela situação e possa fazer 

uma opção”. 

 

N “acho que autonomia são as pequenas coisas que o paciente sempre teve a 

escolha”. 

 

Teoricamente o conceito parece estar estruturado e compreendido por todos os membros da 

equipe. As divergências surgem com relação a possibilidade de colocar este conceito na 

prática diária do atendimento. 

AS “eu tenho isso na minha cabeça, mas vez por outra você se toma tendo uma 

atitude mais autoritária, aí você fala de autonomia e na verdade na hora H a coisa 

não acontece dessa maneira, entendeu?!” 

 

4.2.2. Percepção de autonomia na prática destes profissionais  

A primeira frase dita por uma enfermeira quando perguntada como ela percebia a autonomia 

do paciente, e que parece expressar a percepção de todo o grupo sobre o tema. 

E2 “Autonomia é complicado.”  
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Para que a autonomia seja exercida, é necessário que o paciente seja instrumentalizado com 

informação e que tenha compreensão das possibilidades atuais de seu tratamento. Essa 

instrumentalização vai sendo mais ou menos prejudicada pela própria ideia que o profissional 

faz das competências daquele sujeito. Hossne (2008) faz a observação de que o princípio da 

autonomia surge no séc XVIII e que foram necessários três séculos para que este fosse 

incorporado à relação médico paciente, o que somente ocorreu à partir da década de sessenta 

século passado, portanto, a representação do sujeito como sendo “paciente” ou aquele que 

sofre uma ação ainda é muito presente. 

Na prática, longe do discurso teórico, há uma relação de poder, onde o eu sei o que é melhor 

para você ainda se mostra presente, Apesar de visíveis esforços, este ainda parece ser o 

universo consensual deste grupo pesquisado; 

AS “autonomia, é um conceito que hoje é muito e difundido e discutido mas que 

nas práticas fica ainda devendo muito”.  

Para alguns profissionais é razoável, no seu campo de atuação, tentar convencer o sujeito não 

só pela convicção intelectual de que aquilo é necessário, mas muitas vezes para deixar o 

profissional “feliz”. Na fala também aparece certa angústia entre o que o profissional sabe 

intelectualmente da teoria e o que ele sabe e sente na sua prática.  

E2 “eu tento até conseguir, ele acaba cedendo pela minha persistência, o meu 

jeitinho e eu brinco, eu, aí eu volto lá no mesmo ponto e ele acaba cedendo, acho 

que até pra me agradar, mas depois fica satisfeito, “tá vendo, se o senhor não me 

deixasse fazer, olha aí, tá vendo?” É muito difícil, é muito difícil, de respeitar em 

determinadas situações, é muito difícil.” 

Aparece ainda nas falas uma conscientização da dificuldade do próprio paciente em exercer 

sua autonomia que é anterior à sua situação atual no cuidado paliativo. Porém existe também 

a percepção de que naquela equipe há uma preocupação em tentar mudar isso, num esforço 

dos próprios profissionais em ter outra postura. 

E1 “eu acho que ele tem uma dificuldade de exercer, ele já vem com essa 

dificuldade de exercer autonomia pela questão física, pela questão cognitiva, pela 

falta de informação de que ele tem o direito de exercer autonomia. Também pela 

nossa estrutura médica, biomédica que a gente tem. Não só médica, todas as 

profissões, né?. A nossa formação é muito prescritiva, de falar o que o outro tem 

que fazer. Eu acho que dentro do cuidado paliativo a gente tem esse cuidado 

maior.” 

A mudança de postura também se reflete nas relações entre profissional – família – paciente, 

onde há o incentivo de que as famílias apoiem e aceitem as decisões tomadas pelo paciente. 
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E1 “Algumas vezes a gente tem que negociar com a família também. E negociar 

pra que a vontade do paciente, muitas vezes, é... não fique submetida à vontade dos 

familiares.” 

 

M1 “a autonomia esbarra em alguns limites às vezes, né, mas é um tripé, a equipe, 

a família e o paciente. Se algum desses é muito fragmentado, fica mais 

fragmentado todo o cuidado”. 

 

Parece surgir uma nova ancoragem onde emerge a representação de um paciente um pouco 

mais potente, onde suas escolhas são aceitas sem risco de represálias, apesar de ainda aparecer 

certo desdém desta posição.  

M2 “Eu tenho a obrigação de esclarecer, é o tal do termo de consentimento livre e 

esclarecido, você esclarece, mas a pessoa tem a autonomia de dizer que “não 

quero”, por mais que pra mim aquilo seja um absurdo, como pessoa, como médica, 

mas não tenho como interferir, já teve pacientes que chegaram assim “ah, não me 

tratei, fiz o diagnóstico, fui embora correndo, nunca mais quis saber e voltou pro 

cuidado paliativo”, tinha uma oportunidade de tratamento específico naquele 

momento, perdeu o “time” do tratamento específico, voltou pro cuidado paliativo. 

Toda ação tem uma reação.” 

 

4.2.3. Crítica ao conceito de autonomia visto pela prática ou quando na prática a teoria 

é outra  

Um dos pontos que mais mobilizou o grupo pesquisado foi a distancia entre a teoria e as 

possibilidades da prática. Emergiram questões quanto àquilo que é possível fazer no 

atendimento ambulatorial e no que efetivamente é ofertado ao paciente. Estas questões vão 

além de ser possível ao paciente decidir ou não sobre o seu tratamento, esbarra na própria 

possibilidade de ter atendimento.  

E1 “o que a gente vivencia aqui, infelizmente, como esse paciente chega muito 

agravado, muitas vezes ele tem duas ou três consultas com a equipe e ele, ou é 

internado em alguma emergência, ou ele morre em casa, então algumas vezes a 

gente não tem tempo de criar vínculo com ele e com a família” 

Muitas vezes o paciente consegue atendimento no hospital com a doença em estado avançado 

sem possibilidade de tratamento curativo e que são encaminhados direto ao ambulatório de 

cuidado paliativo, sem que ele tenha qualquer tipo de preparo ou informação. 

E1 “Do jeito que ele chega pra gente, muito debilitado, isso pode dificultar essa 

autonomia. E outra coisa: pra que ele exerça autonomia, ele tem que ter 

informação. É, é uma outra coisa que é impossível eu fazer escolhas ou eu pensar 

sobre o quê está acontecendo se não me informam o quê que eu tenho, o quê que 
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pode ser feito, que vai ser feito. Então ele tem que ter uma capacidade funcional, 

física, cognitiva e informação. Para que ele possa exercer a autonomia dele.” 

Na grande maioria, quem procura atendimento neste local, são pessoas de baixa renda e baixa 

escolaridade. Parece que as dificuldades sociais dificultam as possibilidades de autonomia. 

P “Falamos sobre as possibilidades de escolha. Falamos sim. É, que muitas vezes 

são poucas, pouquíssimas, porque aqui nós atendemos pessoas, muitas, muitos 

casos de um poder aquisitivo mais baixo, né, e... mas, muitas dificuldades 

atravessam sabe, pessoas que às vezes recebem uma cesta básica e é disso que eles 

vivem. Aqui a gente depara com situações de toda ordem.” 

 

AS “têm alguns pacientes que não têm muito discernimento, têm uma dificuldade 

de entendimento, né, tive vários, tenho vários e que às vezes, a gente faz os 

encaminhamentos que sabe que são necessários porque sem aquele 

encaminhamento daquele benefício concreto ele não vai conseguir fazer a 

quimioterapia e mesmo assim não faz. Não faz porque não consegue concatenar as 

coisas, aí a gente tem que chamar a família ou se não tem família ver quem é, um 

vizinho, alguém que possa tar ajudando nessa rede com o paciente, então às vezes 

você é mais diretivo, né, mas nem assim dá certo”. 

Retomando a discussão de Kovac (2004) de que para o exercício da autonomia é preciso que 

haja seu reconhecimento, competência e que existam opções de escolha. Este último item 

aparece como o maior impedimento para que seja respeitada a autonomia do sujeito, já que o 

acesso e a oferta de atendimento ao paciente paliativo quando este agrava é difícil, sendo ele 

atendido onde há vaga.  

E1 “A gente não tem visita domiciliar e não temos enfermaria também no hospital 

para internação desse doente. Se ele precisa de uma internação de emergência ele 

procura ou uma emergência próxima à casa ou a nossa emergência aqui. Mas aí é 

uma outra equipe que vai cuidar dele. A gente, é... o que a equipe de cuidado 

paliativo faz é responder parecer. Quando ele tem uma dor que não é controlada, a 

equipe médica que está acompanhando ele normalmente na emergência, muuuito 

raramente ele vai pra enfermaria . Ele fica na emergência. Depois dos sintomas 

controlados, ele tem alta. 

Esta dificuldade de acesso aparece no discurso dos profissionais como uma preocupação com 

sofrimento que poderia ser evitado ao paciente,  

E2“Eu acho que o prejuízo maior, talvez, seja para o próprio paciente que algumas 

vezes ele vai para emergências diferentes, são equipes diferentes, não sabem o quê 

que é cuidado paliativo, muitas vezes têm medidas mais invasivas, que não 
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precisaria ter, né... por desconhecimento e porque é uma emergência. Então quem 

tem o prejuízo maior é o paciente” 

Mas, nota-se também certa indignação que se tente confundir sob o manto de proteger o 

direito a autonomia o abandono ao paciente e sua família 

M1 “E eu não posso me aproveitar dessa palavra pra... por isso que eu não gosto e 

não gosto... da palavra. Não do que ela significa mas da forma que às vezes é 

empregada pra dizer que a pessoa tem autonomia. Autonomia é se eu posso 

escolher, se eu tenho condição de escolher, se o paciente tem condição de morrer 

em casa ou morrer internado. Ele tem essa condição de escolher? Existe esse 

recurso? Então é bonita a palavra, né... e aí vem pra emergência, qualquer que seja 

e você diz assim: “leva pra casa, pra morrer, com os familiares, vai ser melhor pra 

ele...” Quem? Com qual controle adequado dos sintomas? Isso é autonomia? É 

garantir a assistência?” 

Autonomia demonstrou ser um tema mobilizador, seja no ancoramento de novas 

representações, seja no sentido de ainda causar desconforto e estranhamento. 
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5.0.  CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÃO: 

Ao propor este trabalho, o objetivo era analisar como o profissional de saúde, formado na 

lógica curativa e intervencionista, percebe seu trabalho em relação ao cuidar de um paciente 

com uma doença terminal em cuidados paliativos.  De forma mais específica, pretendia-se 

entender como esse cuidado se expressaria na prática diária e como esse profissional se 

percebe cuidando. 

Outra questão levantada estava relacionada às possibilidades de autonomia deste paciente. A 

ideia era tentar entender se esse paciente tinha algum tipo de possibilidade de exercício desta 

autonomia no que se referia ao seu atendimento, e como era a percepção da equipe 

profissional em relação a esta possibilidade. 

Para alcançar os objetivos do presente estudo, foi executada uma pesquisa qualitativa, tendo a 

teoria das representações sociais como fundamentação e a análise de conteúdo foi utilizada 

como método de análise dos dados.  

A pesquisa foi realizada com a equipe multiprofissional de um Ambulatório de Cuidados 

Paliativos integrante do Núcleo de Atenção Oncológica – NAO de um hospital público no 

estado do Rio de Janeiro. 

Não pretendemos como este trabalho generalizar nem esgotar o assunto, mas fazer um recorte 

sobre as percepções de uma equipe de cuidados paliativos que, apesar de ter limitações na sua 

ação - como não possuir atendimento domiciliar nem leito para internação - procura 

desenvolver a filosofia do cuidado paliativo apenas no atendimento ambulatorial. Outra 

limitação enfrentada pela equipe é a forma como o paciente é encaminhado para o setor, já no 

final da doença e muitas vezes sem sequer ser informado que o tratamento curativo havia 

terminado ainda na lógica do ‘não há mais nada a ser feito’ então manda para o Cuidado 

Paliativo. Por outro lado, os profissionais comentam que por ficarem no mesmo espaço físico, 

atendimento oncológico e o cuidado paliativo, a abordagem a estes pacientes fica facilitada já 

que não há muito estranhamento, pois de algum modo o paciente já tinha visto os membros da 

equipe e ainda continua num espaço que lhe é familiar.  

Nas entrevistas com os profissionais aparece a noção de que quando você lida com cuidados 

paliativos, o cuidado é efetivamente a sua prática. Nas entrevistas, a percepção de cuidado 

surgiu com duas vertentes: uma como procedimento técnico outra como acolhimento no 

sentido da integralidade.  

Na primeira delas, o que aparece na pesquisa é que na percepção destes profissionais, quanto 

maior e melhor for sua técnica para dar respostas ao sofrimento e as demandas do paciente, 

seja aliviando a dor ou agilizando um documento, melhor é o seu cuidado. Na segunda 
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vertente o profissional percebe-se cuidando quando está buscando fazer vínculo e acolhendo 

aquele paciente e seus familiares. Aqui o acolhimento é percebido como a disponibilidade 

pessoal de estar próximo ao paciente de querer ouvi-lo e atende-lo utilizando o acolhimento 

como forma de mediar as necessidades do paciente com as possibilidades de intervenção. 

Uma característica do cuidado paliativo, é que este cuidado se estenda aos familiares com 

quem a equipe também faz vinculo e também acolhe até o período do luto. 

Apesar da divisão em duas formas de cuidado, estes não parecem ser excludentes e sim um 

modo de representar em suas falas uma preocupação em demonstrar e marcar que na prática 

do seu trabalho diário há muito conhecimento técnico científico e que estar disponível para o 

outro, formar vinculo e acolher é muito mais do que gentileza, simpatia e carinho, é uma 

forma de terapêutica eficaz o que ajuda a diminuir o sofrimento quando utilizada como forma 

de mediar as necessidades do sujeito e as possibilidades de intervenção do profissional. 

Quando a questão se volta para o tema como é percebida a autonomia dos pacientes, foi 

observado que para os profissionais pesquisados compreensão do significado teórico da 

palavra autonomia como estando ligada a possibilidade de escolher livremente, mas ao 

articular teoria com prática surge o questionamento em relação à possibilidade efetiva de 

ocorrer esse exercício de autonomia na realidade. Observa-se que apesar de haver certo 

esforço para a aceitação de determinadas escolhas, como a alimentação ou abandono do 

tratamento, a percepção é de que o tipo de paciente por eles atendido, por chegar num estado 

muito avançado da doença no atendimento paliativo, por estar espoliado  física, mental, 

emocional e socialmente, teria muito pouca competência para tomar decisões e/ou também 

não apresentaria disposição de adquirir esta competência. A pesquisa demonstra que conferir 

competência para o exercício da autonomia do paciente ainda é um tema sensível para os 

profissionais de saúde, formados com práticas ainda calcadas em certo paternalismo e em 

formas de atenção que diminuem o exercício da autonomia.  

Foi interessante notar que o tema ocasionou certo desconforto e impaciência. A percepção é 

de que conferir autonomia é algo muito bonito, fácil e lógico em teoria, mas é algo bastante 

complexo no exercício de uma prática diária. Um dos pontos levantados para exemplificar  

esta complexidade é a questão da dificuldade no acesso do paciente com uma doença terminal 

ao atendimento na rede pública, o qual muitas vezes está limitado apenas às emergências, 

mesmo assim, quando consegue uma vaga. Outro ponto levantado para as dificuldades do 

exercício da autonomia na prática é o risco de que se esconda sob o manto de que foi escolha 

do paciente a falta de responsabilização do profissional pelo atendimento ou ainda ocultar 

uma dificuldade técnica. Na observação dos resultados, fica claro que para os profissionais 
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pesquisados, a percepção é de que há uma impossibilidade para o exercício da autonomia 

nesses casos, pois não haveria escolha real, e sim, apenas aquilo que é ofertado. 

Os dados da pesquisa demonstram que a equipe de cuidados paliativos busca desenvolver em 

seu trabalho um tipo de cuidado que tem como fundamento a construção do vínculo, o 

acolhimento e o respeito ao outro como sujeito. Este tipo de cuidado, apesar de todo o esforço 

dos profissionais, no caso pesquisado, fica prejudicado principalmente pela forma como é 

feito o encaminhamento tardio do paciente. Provoca reflexão a ideia de que as características 

do cuidado aqui apresentado deveriam ser a forma de atenção a todos aqueles que buscam o 

sistema e não um modelo especial de atenção no fim da vida,e não uma forma específica de 

cuidado utilizado por aqueles que atuam em cuidados paliativos. Outro ponto importante é 

perceber que para produzir o tipo de cuidado que seja consoante ao principio da Integralidade, 

é fundamental construir uma relação dialógica, onde o outro é tratado como sujeito e neste 

tipo de relação o princípio da autonomia está inserido. Observamos porém, que na prática não 

é o que ocorre. Ainda que alguns graus de autonomia possam estar preservados, os dados 

apontam que na percepção dos profissionais, as possibilidade de autonomia de seus pacientes 

são muito limitadas, causadas principalmente pela dificuldade no acesso tanto a informação 

quanto aos serviços de saúde.  

Como forma de concluir este trabalho, fica a proposta de que seja fomentada a prática, para 

todos os profissionais de saúde, do cuidado integral tanto no período da sua graduação quanto 

na continuação da formação desses profissionais.  Isto facilitaria a construção da percepção 

deste tipo de cuidado como uma linha de continuidade na atenção ao longo da vida do sujeito 

e não como uma prática que surge apenas quando a pessoa é encaminhada ao cuidado 

paliativo, ou seja, o cuidado integral seria a prática cotidiana, independente do tipo de doença 

e do estágio em que esta pudesse se encontrar. Como nesta forma de cuidado a tônica do 

atendimento é o acolhimento, seria garantido ao paciente ser percebido e tratado como sujeito 

e que como tal que tenha garantidas, suas possibilidades de escolha, sua capacitação para a 

compreensão das alternativas ainda que limitadas do seu atendimento, ou seja, a sua 

autonomia. 
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7.0. ANEXO 

 

ANEXO 1 – Roteiro da Entrevista 

Perguntas para a entrevista 

 

Profissional: (   ) médico   M (   ) F (    ) 

   (   ) enfermeiro  M (   ) F (    )    

   (   ) psicólogo   M (   ) F (    ) 

   (   ) nutricionista         M (   ) F (    ) 

   (   ) assistente social  M (  )  F (    ) 

 

Qual a sua carga horária de trabalho nesta unidade?   

Há quanto tempo exerce essa atividade nesta unidade? 

Como você começou a trabalhar com pacientes fora de possibilidade de cura? 

Para você o que é cuidado em relação aos pacientes fora de possibilidade de cura? 

Como você percebe na sua prática diária o cuidado dos pacientes sem possibilidade de 

cura? 

Este cuidado se expressa de qual forma? 

O que você entende por autonomia? 

Fale sobre as possibilidades de autonomia do paciente fora de possibilidade de cura? 
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ANEXO 2 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

Universidade Federal Fluminense – Mestrado em Saúde Coletiva – Instituto de Saúde da 
Comunidade 
Titulo do Projeto: A PERCEPÇÃO DO PROFISSIONAL DE SAÚDE SOBRE A AUTONOMIA E O CUIDADO 
NOS CUIDADOS PALIATIVOS 
Pesquisador Responsável: Renata da Silva Fontes Monteiro Tel:  

    E-mail:  

Nome do voluntário: ___________________________________________________________________ 

Idade: _____________ anos  R.G. __________________________ 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 O Sr. (a) está sendo convidado (a) como voluntário (a) a participar da pesquisa:  A PERCEPÇÃO 
DO PROFISSIONAL DE SAÚDE SOBRE A AUTONOMIA E O CUIDADO NOS CUIDADOS PALIATIVOS.  Neste 
estudo pretendemos analisar como a equipe de saúde inserida no contexto de cuidados paliativos percebe, 
em sua prática diária, o cuidar e a autonomia do doente sem possibilidade de cura.  
O motivo que nos leva a fazer este estudo é que o envelhecimento da população está gerando uma maior 
prevalência de doenças crônicas aumentando assim a possibilidade do uso por parte desta população 
longeva de cuidados intensivos, reabilitadores, que visem melhoras da qualidade de vida quando as 
possibilidades terapêuticas diminuírem. A assistência de fim de vida pretende voltar-se para o indivíduo 
complexo em suas várias dimensões, com direito a informação e a autonomia para tomada de decisões. 
Isto exige do profissional uma visão talvez diferenciada para o que é cuidado e o que significa a autonomia 
do paciente. 

Para este estudo adotaremos a pesquisa qualitativa tendo como enfoque a teoria das 
representações sociais. Para coleta de dados será realizado uma entrevista semi-estruturada de questões 
abertas, previamente agendada, gravada em áudio e, posteriormente, transcrita para garantir a 
fidedignidade dos dados.  Após a transcrição das entrevistas, serão identificadas e sistematizadas, a partir 
das verbalizações dos participantes, categorias de análise, cujos dados serão analisados. 

Para participar deste estudo você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem 
financeira. Você será esclarecido (a) sobre o estudo em qualquer aspecto que desejar e estará livre para 
participar ou recusar-se a participar. Poderá retirar seu consentimento ou interromper a participação a 
qualquer momento. A sua participação é voluntária e a recusa em participar não acarretará qualquer 
penalidade.  

O pesquisador irá tratar a sua identidade com padrões profissionais de sigilo. 
Os resultados da pesquisa estarão à sua disposição quando finalizada. Seu nome ou o material que 

indique sua participação não será liberado sem a sua permissão nem será  identificado em nenhuma 
publicação que possa resultar deste estudo. 

Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo que uma cópia será 
arquivada pelo pesquisador responsável, e a outra será fornecida a você. 

Eu, _________________________________________________, portador do documento de Identidade ____________________ 
fui informado (a) dos objetivos deste estudo de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei 
que a qualquer momento poderei solicitar novas informações e modificar minha decisão de participar se 
assim o desejar. 

Declaro que concordo em participar desse estudo. Recebi uma cópia deste termo de consentimento livre e 
esclarecido e me foi dada à oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

 Niterói, _________ de __________________________ de 2013. 

 
____________________________________________________  
Participante 
 

__________________________________  __________________________  
Renata da Silva Fontes Monteiro Pesquisadora   Testemunha 
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