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RESUMO 

Introdução: Aprender a lidar com as perdas e com as dificuldades impelidas por uma doença 

crônica como o câncer é um desafio. Auxiliar indivíduos acometidos pela doença em estágios 

avançados, bem como seus familiares, constitui uma atividade ou modelo de atenção 

denominado cuidados paliativos. Para exercer tal cuidado, o mesmo deve ser integral e 

humanizado só é possível quando o enfermeiro faz uso da comunicação verbal e não-verbal, 

sendo sensível às alterações que possam ocorrer tanto fisicamente quanto psicologicamente e 

dessa forma auxiliando no processo de cuidados paliativos. O presente estudo teve como 

objeto a avaliação da qualidade de vida de pacientes oncológicos que recebem cuidados 

paliativos. Objetivo: analisar a qualidade de vida desses pacientes e consequentes estratégias 

de intervenção de enfermagem para a melhora da qualidade de vida. Método: pesquisa 

exploratória, descritiva, do tipo transversal com abordagem quantitativa tendo como sujeitos 

os pacientes do Núcleo de Atenção Oncológica do Hospital Universitário Antônio Pedro. A 

amostra foi do tipo não-probabilística e de conveniência e a coleta de dados foi realizada por 

meio do questionário Palliative Outcomes Scale, de avaliação da qualidade de vida, quando os 

pacientes compareceram ao ambulatório para as consultas agendadas. Resultados: 

Evidenciou-se a prevalência de 44,4% que se sentiram ansiosos a maior parte das vezes e que 

isso afetava frequentemente a concentração; 77,7% cujos parentes e amigos estavam sempre 

preocupados e ansiosos com a doença ou tratamento; 88,8% que afirmaram receber muita 

informação durante as consultas e estarem sempre a vontade para perguntar o que quisessem; 

66,6% afirmaram que conseguiram compartilhar seus sentimentos com a família e amigos 

tanto quanto quiseram; 66,6% afirmaram que sempre sentiram que a vida era importante; 

33,3% afirmaram sentir-se bem consigo mesmos sempre; 66,6% afirmaram gastar mais da 

metade de um dia com consultas, repetição de testes ou a espera de transporte; 33,3% 

afirmaram que tiveram alguns problemas práticos que estavam a serem resolvidos; 44,4% 

responderam o questionário com a ajuda de um membro da equipe. Conclusão: O ser humano 

não se limita a um corpo onde as técnicas e conhecimentos científicos são aplicados por mais 

brilhantes e perfeitas que sejam. Esse indivíduo carrega consigo dúvidas, medos e anseios e a 

sua própria bagagem de conhecimentos. E é nesse momento, de acordo com a forma com a 

qual o profissional atua diante desse paciente que há o estabelecimento da diferença entre 

tratar e verdadeiramente cuidar de alguém. 

Descritores: qualidade de vida, cuidados paliativos, enfermagem. 

 



 

 

ABSTRACT 

Introduction: Learn to deal with losings e troubles caused by a cronical disease like the 
câncer is a great challenge. Paliative Care is a kind of model os attencion who helps people 
with advanced and cronical diseases and your families.  This care needs to be integral and 
humanized and it’s only possible when the nurse use the verbal anda nonverbal 
comunication,is sensible to the fisics and psichological changes to help the processo of 
palliative care. This study aimed to evaluate the quality of life of people who receives 
palliative care anda the strategy of intervencions of nurses to get better the quality of life. 
Método: Exploratory research, transverde kind with a descriptive quantitative approach done 
on pacients of the Nucleus of Oncology Attencion from the Antônio Pedro Hospital. The 
sample was not probabilistc and convenience and data colletion was done through the 
Palliative Outcomes Scale who was used to measured the quality of life when the pacientes 
were on the medical appointments in the clinic. Results: The results showed that there was a 
predominance of 44,4% of anxiety mostly and it affected the concentration often; 77,7% of 
pacints’ family and friend was always worried about the disease and the treatmente; 88,8% 
said who has received a loto of information onde the medical appointmesnts and freely to ask 
what they wanted to; 66,6% was said that get to share your feelings with family and friends; 
66,6% said the life was importante; 33,3% said welfare with themselves; 66,6% said thata 
spends more than a half of Day with medical appointments, medical exams or waiting for 
transportation; 33,3% pointed practical troubles who was close to be soulveds.; 44,4% 
answerd the questionary with the health’s team member. Conclusion: the human being is not 
just a body where the technicals e knowledge are applied even if that was brilliant or perfect. 
These people carried doubts, fears and yearnings and ther owns knowledge. And is on this 
moment, from the way who the Professional act with these pacients when is notice the 
diference between treat and truly take care of someone. 

Keywords: palliative care, quality of life, nursing.
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1 INTRODUÇÃO 

Os atuais avanços técnicos e científicos na área da saúde vêm contribuindo para um 

crescimento gradativo da expectativa de vida. No entanto, como afirma Sales e Alencastre 

(2003), juntamente com esse desenvolvimento técnico-científico, surgem novos desafios a 

serem enfrentados: tais como a aceitação do tratamento médico e o limite de aplicação dos 

saberes médicos, além da necessidade de uma atenção voltada para alívio da dor e de 

sintomas relacionados aos casos de doenças neoplásicas impossibilitados de cura. 

O histórico das doenças acompanha a sociedade desde a antiguidade, onde 

enfermidades como a lepra e o câncer eram temidas e os portadores eram excluídos 

socialmente. De forma concomitante com a evolução das doenças surgiu a necessidade do 

cuidado dedicado ao alívio da dor, acolhendo o próximo em seu sofrimento. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), anualmente ocorrem mais de 10 

milhões de novos casos e 6 milhões de mortes por câncer. Cerca de 4,7 milhões de casos 

novos ocorrem nos países desenvolvidos, enquanto 5,5 milhões ocorrem nos países menos 

desenvolvidos. Para o ano de 2030, podem-se esperar 27 milhões de casos incidentes de 

câncer, 17 milhões de mortes por câncer e 75 milhões de pessoas vivas, anualmente, com 

câncer. 

A mudança no perfil das doenças que mais acometem a população no Brasil começou 

em 1960, onde as doenças infecto-parasitárias começaram a deixar de ser apontadas como as 

principais causas de morte dando lugar às doenças do aparelho circulatório e as neoplasias.  

Esta alteração epidemiológica pode ser observada a partir de dados do Instituto 

Nacional do Câncer (INCA) do ano de 2008 que apontam que o câncer e outras doenças 

crônicas não transmissíveis vêm se tornando cada vez mais comuns no mundo todo e podem 

causar danos devastadores para famílias inteiras, principalmente quando o chefe da família 

adoece, sendo ele o provedor da única fonte de renda. 

Aprender a lidar com as perdas e com as dificuldades impelidas por uma doença 

crônica  como o câncer é um desafio. Auxiliar indivíduos acometidos pela doença em estágios 
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avançados, bem como seus familiares, constitui uma atividade ou modelo de atenção 

denominado cuidados paliativos. 

A enfermagem constitui uma ciência que tem por objetivo o cuidado integral aos 

pacientes, não os observando como um órgão doente, mas sim como um todo. Com base 

nessa visão holística visa atender as mudanças nas necessidades da população, para tal, o 

serviço de saúde precisa adaptar-se a fim de reduzir a dor e o sofrimento proporcionando 

qualidade de vida enquanto for possível.  

Nesse contexto, o enfermeiro exercendo papel fundamental na prestação de cuidados a 

esses indivíduos. Conforme destaca Araújo e Silva (2007) a assistência de enfermagem em 

cuidados paliativos deve considerar o paciente um ser único, complexo e multidimensional: 

biológico, emocional, social e espiritual. Para exercer tal cuidado, o mesmo deve ser integral e 

humanizado só é possível quando o enfermeiro faz uso da comunicação verbal e não-verbal, 

sendo sensível às alterações que possam ocorrer tanto fisicamente quanto psicologicamente e 

dessa forma auxiliando no processo de cuidados paliativos. 

1.1 PROBLEMAS 

Diante do exposto, pode-se levantar as seguintes questões norteadoras: 

- Como o câncer avançado interfere na qualidade de vida de pacientes que recebem 

cuidados paliativos? 

- Quais as possíveis estratégias a serem implementadas pela enfermagem para melhoria da 

qualidade de vida desses pacientes? 

1.2  OBJETIVO GERAL 

Este trabalho visa: 

- Refletir sobre a qualidade de vida de pacientes oncológicos que recebem cuidados 

paliativos e consequentes estratégias de intervenção de enfermagem para a melhora da 

qualidade de vida. 

1.2.1 

- Analisar por meio do instrumento Palliative Outcome Scale a qualidade de vida de 

pacientes que recebem cuidados paliativos oncológicos no Hospital Universitário Antônio 

Pedro. 

Objetivos Específicos 
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- Descrever estratégias de intervenção de enfermagem para melhoria da qualidade de vida 

de pacientes em cuidados paliativos oncológicos. 

1.3 JUSTIFICATIVA 

Brasil (2008) aponta que a assistência paliativa não tem função curativa, ela está 

voltada ao controle de sintomas, com o objetivo de melhorar e preservar a qualidade de vida 

de pacientes oncológicos em estágios avançados até o final a partir da implementação de uma 

quantidade pequena de recursos tecnológicos e um maior investimento em recursos humanos 

e multiprofissionais oferecendo cuidados que visam a promoção do conforto e a diminuição 

do sofrimento.  

Tendo em vista que o período que antecede a morte de um indivíduo portador de 

doenças neoplásicas impossibilitadas de cura é um dos mais importantes e que pode acarretar 

maior sofrimento para os pacientes e seus familiares, também consiste no momento em que o 

enfermeiro exerce um papel fundamental na diminuição desses agravos. 

 O estudo justifica-se pela necessidade de provocar uma reflexão dos integrantes da 

equipe de enfermagem quanto ao seu papel junto aos clientes acometidos por câncer 

avançado, em unidades de internação e ambulatórios, bem como aos seus familiares. Além de 

contribuir para a elaboração de estratégias por parte dos enfermeiros, para o melhor 

gerenciamento do cuidado de enfermagem, tendo em vista a melhora na qualidade de vida 

destes pacientes. 

 

1.4 RELEVÂNCIA 

A contribuição deste trabalho consiste em apresentar algumas considerações sobre 

cuidados paliativos oncológicos, a partir da avaliação do indivíduo oncológico através do 

questionário Palliative Scale Outcomes Scale (POS) buscando alcançar uma melhora 

significativa nos serviços prestados aos indivíduos que necessitam destes cuidados, além de 

colaborar para o enfrentamento da doença pelo paciente e por seus familiares auxiliando para 

que o processo seja da forma menos traumática e mais humanizada possível. 

No âmbito da pesquisa este se soma a outros títulos de forma a contribuir na 

organização de um modelo de assistência adequado aos pacientes com doenças avançadas e 

terminais com vistas a colaborar na construção de uma sociedade igualitária a qual não exclui 

estes pacientes da assistência, propiciando a eles um processo de morrer digno.  
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Para isto, torna-se necessário que sejam realizadas maiores pesquisas sobre os vários 

aspectos que envolvem os cuidados no fim da vida, incluindo-se estudos com base nos 

diversos instrumentos de avaliação de qualidade de vida que também abrangem aspectos 

como as preferências dos pacientes e de seus familiares acerca de tratamentos e de 

intervenções. 
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Figura 1 – As etapas da carcinogênese. 
Fonte: INCA 2002 – p. 58 

 

 

 

 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 CÂNCER 

Para Smeltzer e Bare (2002), o câncer é um processo mórbido que se inicia quando as 

células anormais surgem de células normais do organismo, em conseqüência de algum 

mecanismo de alteração mal compreendido. 

A figura abaixo sintetiza as etapas da carcinogênese que consiste no crescimento 

anormal e desordenado das células e que pode ser causado por diversos fatores, sendo eles 

intrínsecos ou extrínsecos. 

 

 

 

 

O câncer é um processo patológico que inicia quando uma célula anormal é 
transformada pela mutação genética do DNA celular. Essa célula anormal forma um 
clone e começa a proliferar-se de maneira descontrolada, ignorando as sinalizações 
de regulação de crescimento no ambiente próximo à célula. As células adquirem 
características invasivas, com conseqüentes alterações nos tecidos próximos. Essas 
células, denominadas células neoplásicas, infiltram-se nos tecidos podendo alcançar 
os vasos sanguíneos e linfáticos, disseminando para outras partes do corpo. Esse 
processo denomina-se metástase. (SMELTZER E BARE, 2002) 



9 

 

O câncer trata-se de um problema de saúde pública, no âmbito nacional e mundial, e 

de grande relevância epidemiológica, no que tange à incidência e à morbimortalidade. De 

acordo com dados divulgados pelo INCA (Brasil, 2011), referentes à estimativa para o ano de 

2012, válida também para 2013, são esperados um total de 257.870 casos novos de câncer 

para o sexo masculino e 260.640 para o sexo feminino, incluindo os casos de pele não 

melanoma. 

A incidência, a distribuição geográfica e o comportamento de tipos específicos de 
cânceres estão relacionados a múltiplos fatores, incluindo sexo, idade, raça, 
predisposição genética e exposição a carcinógenos ambientais. Os carcinógenos 
químicos (particularmente aqueles presentes no tabaco e resultantes de sua 
combustão e metabolismo), bem como determinados agentes, como os azocorantes, 
aflatoxinas e benzeno, foram claramente implicados na indução de câncer no homem 
e animais. (INCA, 2008, p 51) 

Os tipos de câncer diferem entre si pelos tipos de células do corpo os quais se 
originam, pela velocidade de multiplicação das células e a capacidade de invadirem tecidos e 
órgãos vizinhos ou distantes.  De acordo com a célula que o originou pode ser classificado 
em:  

• Sarcoma: originam-se de tecidos de suporte, tais como ossos, músculos, tecido 
gorduroso e fibroso.  

• Carcinoma: originam-se de células que revestem as superfícies do corpo, incluindo a 
pele e uma série de revestimentos do corpo.  

• Linfoma: originam-se de células conhecidas como linfócitos, são encontradas em 
glândulas linfáticas e no sangue.  

• Mieloma: originam-se das células plasmáticas da medula óssea as quais produzem 
anticorpos.  

• Leucemia: originam-se de células da medula óssea que produzem células sanguíneas 
brancas as quais fazem parte do sistema de defesa do organismo contra infecções.  

• Melanoma: originado dos melanócitos que são células da pele responsáveis pela 
produção do pigmento.  

• Glioma: Desenvolvem-se a partir de células do tecido cerebral ou da medula espinhal. 

A figura baixo retrata a distribuição dos tipos mais incidentes de câncer 
estimados para o ano de 2012 e 2013, segundo o INCA, excetuando-se o tipo pele não 
melanoma. 
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2.1.2 

Para Smetlzer e Bare (2002) as opções de tratamento oferecidas para os pacientes com 

câncer devem basear-se em metas realistas e alcançáveis para cada tipo de câncer específico.  

Tratamento 

 As principais metas do tratamento de pacientes oncológicos incluem a cura, o 

prolongamento da vida útil e a melhora na qualidade de vida. Segundo Brasil (2005), existem 

tratamentos curativos para um terço dos casos de câncer, quando diagnosticados 

precocemente. Dentre os tipos de tratamento estão a quimioterapia, a radioterapia e a cirurgia. 

 Segundo estatísticas do INCA (2012), de forma geral, para 1.000 casos novos de 
câncer esperam-se que:  

- 500 a 600 casos necessitem de cirurgia oncológica; 

- 700 casos necessitem de quimioterapia;  

- 600 casos necessitem de radioterapia. 

2.2 POLÍTICA NACIONAL PARA A PREVENÇÃO E CONTROLE DO CÂNCER NA 
REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DAS PESSOAS COM DOENÇAS CRÔNICAS NO 
ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) 

 Dentre os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) estão a universalidade, 

integralidade e equidade, os quais devem ser obedecidos também no âmbito do tratamento dos 

pacientes portadores de neoplasias malignas que necessitam de tratamento. 

 Para atender as necessidades dessa clientela, em 2013 o Ministério da Saúde propôs a 

Portaria 874/2013 que revogou a Política Nacional de Atenção Oncológica e instituiu a 

Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer na Rede de Atenção à Saúde das 

pessoas com doenças crônicas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e que tem como 

princípios gerais: 

Figura 2: Distribuição proporcional dos dez tipos de câncer mais incidentes estimados 
para 2012 por sexo, excetuando-se pele não melanoma. 
Fonte: INCA Estimativas para 2012/2013 



11 

 

I - reconhecimento do câncer como doença crônica prevenível e necessidade de oferta 

de cuidado integral, considerando-se as diretrizes da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas 

com Doenças Crônicas no âmbito do SUS; 

II - organização de redes de atenção regionalizadas e descentralizadas, com respeito a 

critérios de acesso, escala e escopo; 

III - formação de profissionais e promoção de educação permanente, por meio de 

atividades que visem à aquisição de conhecimentos, habilidades e atitudes dos profissionais 

de saúde para qualificação do cuidado nos diferentes níveis da atenção à saúde e para a 

implantação desta Política; 

IV - articulação intersetorial e garantia de ampla participação e controle social; e 

V - a incorporação e o uso de tecnologias voltadas para a prevenção e o controle do 

câncer na Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito do SUS 

devem ser resultado das recomendações formuladas por órgãos governamentais a partir do 

processo de Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS) e da Avaliação Econômica (AE). 

Os componentes da rede de atenção dividem-se em: 

A) Atenção básica 

B) Atenção domiciliar 

C) Atenção Especializada 

D) Sistemas de Apoio 

E) Sistema Logístico 
 

 No âmbito da atenção Hospitalar, encontram-se os hospitais habilitados como 

Unidades de Alta Complexidade (UNACON) e Centros de Assistência de Alta Complexidade 

em Oncologia (CACON) e Hospitais Gerais com Cirurgia Oncológica, onde são oferecidos os 

tratamentos especializados de alta complexidade e densidade tecnológica para as pessoas com 

câncer, os quais devem ser estruturados considerando-se os dados epidemiológicos, as lógicas 

de escala, de escopo e de acesso, respeitando-se a conformação das redes regionalizadas de 

atenção à saúde. 

 

2.3 CUIDADOS PALIATIVOS 

 O termo paliativo vem do latim pallium que significa capote, manto. A derivação 

palliare significa proteger, amparar, abrigar. Para Floriani e Schramm (2013) o movimento 

hospice (do latim forasteiro) que emerge em meados do século XX, na década de 60, 
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fundamentado na compaixão e num tipo de cuidado ao paciente que pretende ser integral, 

estendendo-se aos à família, visava uma busca ativa de medidas que aliviem os sintomas 

angustiantes, em especial a dor, e também encarando a morte como parte de um processo 

natural inerente ao ser humano e não como um inimigo a ser "obstinadamente" enfrentado e 

vencido. 

 Os cuidados paliativos, ao contrário do que se imagina, não são uma forma de omissão 

de tratamentos e cuidados do indivíduo, mas sim uma forma de diminuir sintomas de ordem 

física e/ou psicológica que interferem na qualidade de vida desses pacientes e de seus 

familiares. Portanto, não tem um enfoque nos diagnósticos, apesar dos agravos da doença, 

mas sim nas necessidades apresentadas pelos indivíduos. 

 Cicely Saunders fundou em Londres, o Saint Christopher’s Hospice e deu início ao 

que se chama hoje de Movimento Hospice Moderno, ampliando o entendimento da palavra 

hospice. Para ela, cuidados paliativos definem um conjunto de ações, que possibilite uma 

abordagem holística do paciente impossibilitado de cura, desenvolvido por uma equipe 

interdisciplinar, combinando cuidado clínico, pesquisa e ensino para o efetivo controle de 

sintomas e dor. Podendo ser realizadas em ambiente hospitalar ou sob assistência domiciliar, 

abrangendo o suporte aos familiares para os cuidados ao paciente durante o processo de 

adoecimento e morte, além do apoio aos familiares após o óbito. (BRASIL, 2008) 

 O início da implementação dos cuidados paliativos deve ocorrer o mais precocemente 

possível, de preferência após a confirmação de um diagnóstico de doença letal, segundo as 

recomendações da OMS em 2002. Maciel et al (2006) destacam que dentre os critérios de 

inclusão de pacientes em programas de cuidados paliativos estão a observação de sintomas e 

desconfortos que interferem na qualidade de vida desses indivíduos. 

 
O maior desafio dos cuidados paliativos é integrar-se aos cuidados curativos. Paliar 
é uma dimensão crítica dos cuidados em saúde e todos os profissionais de saúde 
deveriam saber quando os cuidados paliativos são necessários. Quando qualquer 
indivíduo se aproxima dos últimos momentos de uma condição de saúde debilitante, 
a necessidade de cuidados paliativos aumenta. Neste momento (e após o óbito), 
assegurar este tipo de atenção propicia um cuidado de qualidade não importando se 
oferecido em uma instituição de saúde ou na residência do indivíduo. (SILVA e 
HORTALE, 2006, p 2060) 

2.4 QUALIDADE DE VIDA 

 A Organização Mundial da Saúde define qualidade de vida como a percepção do 

indivíduo sobre sua posição na vida, no contexto da cultura e dos sistemas de valores no qual 

se insere de acordo com os seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. 
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As mudanças que ocorrem no âmbito físico, social, psicológico e social tanto para 

aqueles com câncer quanto para seus familiares e amigos, são desafiadoras e podem interferir 

diretamente na qualidade de vida desses pacientes. Além disso, o medo e luto antecipado, 

como afirma Silva e Hortale (2006), podem causar mudanças na orientação das relações 

afetivas. 

 É com base nessa avaliação que surge a mensuração da qualidade de vida, auxiliando 

na melhora da assistência a esses indivíduos impossibilitados de cura. Diferentemente da 

época em que os cuidados eram avaliados pelas respostas dos pacientes, as taxas de sobrevida 

e os índices de mortalidade. 

 Para Higgison e Carr¹ (2001) apud Ferreira e Pinto (2008) as medidas de qualidade de 

vida têm vários tipos de utilização na prática clínica. Dentre estas aplicações, destacam-se a 

identificação e a priorização de problemas, a capacitação para u1

2.4.1 

ma melhor comunicação com 

o indivíduo, a procura de eventuais problemas não visíveis, a possibilidade de partilha da 

tomada de decisão clínica e a monitoração das alterações de saúde ou das respostas a 

tratamentos. 

 Uma diversidade de instrumentos surgiu para a avaliação da qualidade de vida de 

pacientes oncológicos, dentre os quais, Ferreira e Pinto (2008) destacam: 

Instrumentos para avaliar a qualidade de vida 

• Eastern Cooperative Oncology Group Performance Status Scale (ECOG) é uma escala 

de uma só pergunta desenhada para avaliar o estado funcional de doentes oncológicos. 

• Functional Living Index Cancer (FLIC) é um modelo para avaliar o efeito dos 

sintomas e do tratamento na capacidade funcional, em todas as áreas da vida. 

Composta por 22 perguntas, cobrindo as dimensões referentes às funções física e 

psico- social, ao bem-estar atual e aos sintomas gastrointestinais. 

• Therapy Impact Questionnaire (TIQ) é um questionário que visa avaliar o impacto da 

doença e da terapêutica na qualidade de vida do doente oncológico em fase avançada. 

Contem 36 perguntas que medem fadiga, sintomas gastrointestinais, estado de saúde 

geral, limitação funcional, estados emocional e cognitivo, interação social, para além 

                                                           
¹HIGGINSON IJ, CARR AJ: Measuring quality of life: using quality of life measures in the clinical setting. Br 
Med J 2001;322:1297-300 
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de outros 16 sintomas dentre os quais se destacam a dor, a perda de apetite, tonturas, 

boca seca e a dificuldade de respirar. 

• QLQ-C30 não está voltado diretamente para os cuidados paliativos, contém 30 

perguntas englobando o estado de saúde geral do paciente, além do estado funcional e 

dos sintomas. 

Especificamente para melhor avaliar os pacientes oncológicos destacam-se: 

• Functional Assessment of Chronic Illness Therapy Measurement System (FACT) é um 

sistema que pretende avaliar a qualidade de vida de doentes oncológicos sob terapia. 

Possui também uma versão genérica com 27 perguntas e tipos específicos de câncer 

(mama, bexiga, cérebro, cólon-retal, sistema nervoso central, cervical, esofágica, 

hepatobiliar, cabeça e pescoço, pulmão, ovário, próstata), de tratamento, de sintomas e 

outras (dimensão espiritual da qualidade de vida, esclerose múltipla, condições não 

ameaçadoras de vida). A versão genérica destina-se a medir as dimensões de bem-

estar físico, social e familiar, emocional e funcional. 

•  Hospice Quality of Life Index (HQLI) é um questionário desenhado para avaliar a 

qualidade de vida de doentes internados em hospícios. Contem 28 perguntas que 

medem o bem-estar físico, psicológico e social. 

• McGill Quality of Life Questionnaire (MQOL): Pode ser utilizado em todos os 

estágios da doença e aborda temas como sintomas físicos, psicológicos, perspectiva de 

vida e significado da existência. 

• Edmonton Symptom Assessment System (ESAS): Voltado para a avaliação de 9 dos 

sintomas mais frequentes em pacientes oncológicos em cuidados terminais: dor, o 

cansaço, a náusea, a depressão, a ansiedade, a tontura, a falta de apetite, a sensação de 

bem-estar e a dispnéia. 

• Support Team Assessment Schedule (STAS): Destinado as equipes de saúde a fim de 

que estas possam avaliar os cuidados prestados. Possui 9 perguntas centrais com base 

no controle da dor e sintomas, ansiedade, comunicação e outras 7 sobre planejamento, 

ajuda prática, ansiedade profissional e aconselhamento ao paciente. 

• Palliative Care Assessment (PACA) avalia a efetividade de uma equipe hospitalar de 

cuidados paliativos. Composto por 12 perguntas, com 3 focos: controle dos sintomas, 

discernimento dos doentes e familiares acerca do diagnóstico e do prognóstico, e 

posicionamento do doente. 
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• Assessment of Quality of Life at the End of Life (AQEL) é um questionário destinado 

a doentes terminais acometidos por qualquer tipo de neoplasia. Possui duas versões 

para serem preenchidas pelos doentes e pelos cônjuges e contém 19 perguntas que 

abrangem os âmbitos físico, psicológico, social, existencial e de cuidados médicos. 

• Quality of Life at the End of Life (QUAL-E) é uma medida criada para apoiar a 

avaliação a avaliação da qualidade e efetividade das intervenções destinadas a 

melhorar a qualidade no fim da vida. Contém 21 perguntas que relacionadas com o 

cumprimento da vida, o impacto dos sintomas, o relacionamento com os profissionais 

de saúde e a preparação para o término da vida. 

2.4.1.2 Palliative Outcomes Scale (POS) 

 Com vista na avaliação da qualidade de vida de pacientes em cuidados paliativos 

oncológicos, o instrumento escolhido para o presente estudo foi o questionário Palliative 

Outcomes Scale (POS), reconhecendo que não basta só intervir no alívio de sintomas físicos, 

mas sim colaborar na diminuição de estressores, além de problemas emocionais e 

psicossociais.  

 Este questionário foi criado por Irene Higginson do Departamento de Cuidados 

Paliativos do King’s College de Londres e é composto por 10 perguntas objetivas 

relacionadas a aspectos físicos, sociais, psicológicos e espirituais da vida das pessoas e da 

prestação de cuidados paliativos. Apresenta-se em duas versões, self e proxi, destinadas ao 

paciente e a equipe de saúde, respectivamente. 

 Além destas perguntas, incluem-se outras duas, sendo a primeira para que o paciente 

possa expressar acontecimentos positivos ou negativos que, de alguma forma, possam estar 

relacionados a sua qualidade de vida. A outra pergunta limita-se a saber se o questionário foi 

respondido com ou sem ajuda e, no caso em que o doente necessitou de ajuda, quem o ajudou. 

E neste caso também será avaliado o motivo da necessidade de ajuda, se por diminuição da 

acuidade visual ou de sequelas da terapêutica, por exemplo. 
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3 METODOLOGIA 

Para Leopardi (1999) o processo metodológico descreve o modo de agir, o caminho 

escolhido para desenvolver a intervenção, o conteúdo do processo de identificação das etapas 

para dirigir a ação, é a instrumentalização dessa ação e o núcleo para a abordagem do 

fenômeno sobre o qual se quer agir.  

3.1 TIPO DE PESQUISA 

Trata-se de uma pesquisa exploratória, descritiva, do tipo transversal com abordagem 

quantitativa cujo objeto de estudo é a avaliação da qualidade de vida de pacientes oncológicos 

em cuidados paliativos. 

O estudo exploratório segundo Oliveira (2010) tem por objetivo conhecer determinada 

realidade ou fenômeno estudado tal como se apresenta, através da delimitação do estudo, do 

levantamento bibliográfico, de entrevistas com indivíduos que vivenciaram experiências com 

o problema alvo do referido estudo, da leitura e análise de documentos. A escolha do tipo de 

abordagem é proveniente da produção de resultados alcançáveis por meio de procedimentos 

estatísticos ou por outros meios de quantificação. 

3.2 CENÁRIO 

 Este estudo foi realizado no Ambulatório de Cuidados Paliativos do Núcleo de 

Atenção Oncológica (NAO) do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP).  

O HUAP é uma instituição pública, de nível terciário e quaternário, concedida à 

Universidade Federal Fluminense (UFF) em 1964. O hospital atende a população da Zona 

Metropolitana II a qual engloba, além de Niterói, as cidades de Itaboraí, Maricá, Rio Bonito, 

São Gonçalo, Silva Jardim e Tanguá. 

O ambulatório de cuidados paliativos oncológicos está localizado no andar térreo do 

HUAP e já chegou a atender uma média de 170 pacientes em cuidados paliativos oncológicos. 

Entretanto, devido a alta mortalidade ocasionada pelo câncer avançado, atualmente, o 

ambulatório atende uma média de 40 pacientes. A equipe de saúde é multidisciplinar, 

composta por profissionais de medicina, enfermagem, psicologia, serviço social e nutrição. 
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3.3 POPULAÇÃO/AMOSTRA 

Os sujeitos deste estudo foram 9 pacientes atendidos no ambulatório de cuidados 

paliativos oncológicos. 

A amostra foi do tipo não-probabilística e de conveniência. Foram considerados 

possíveis sujeitos todos os pacientes que atendam aos critérios do estudo e que no período da 

coleta de dados estejam agendados para a consulta no ambulatório. 

3.3.1 

- Pacientes com idade superior a 18 anos;  

Critérios de inclusão 

- Existência de câncer em estágio avançado e sem possibilidade de cura. 

3.3.2 

- Pacientes muito fragilizados fisicamente e psicologicamente. 

Critério de exclusão 

Considerando que trata-se de um estudo não experimental e que o caráter das 

informações obtidas é meramente descritivo, os riscos para os sujeitos são baixos. Porém, 

caso qualquer sujeito apresente, durante o preenchimento do instrumento de coleta de dados, 

quaisquer alterações de ordem biológica ou mesmo psicossocial, a pesquisa será interrompida 

e todas as medidas de auxílio e proteção à sua saúde serão tomadas. Destaca-se que a coleta 

dos dados ocorre em unidade hospitalar, em ambiente multiprofissional. Tal fato viabiliza o 

atendimento de emergência ao sujeito acometido por algum tipo de alteração, pelos 

profissionais competentes da equipe multiprofissional, cada um em sua alçada, num ambiente 

seguro e já conhecido pelo paciente. 

3.4 COLETA DE DADOS 

A coleta de dados foi realizada por meio de um questionário de avaliação da qualidade 

de vida quando os pacientes compareceram ao ambulatório para as consultas agendadas. 

Ocorreu no período de maio de 2014. 

3.4.1 

Para a avaliação da qualidade de vida dos pacientes oncológicos em cuidados 

paliativos será utilizado o questionário Palliative Outcomes Scale (POS) o qual apresenta 12 

questões de múltipla escolha e uma discursiva para que o paciente pontue os principais 

problemas vivenciados abordando aspectos referentes a sintomas físicos e psicológicos, 

espirituais, preocupações práticas e emocionais, além das necessidades psicossociais do 

Instrumento de avaliação da qualidade de vida 
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paciente e de sua família. Para Correia e De Carlo (2012) este questionário constitui um 

instrumento de fácil aplicação e com boa aceitação pelos pacientes e profissionais de saúde.  

Com relação aos aspectos físicos, é averiguada a forma como a dor afetou o paciente e 

se o mesmo apresentou algum outro sintoma ou queixa. Dentre os aspectos psicológicos estão 

a ansiedade, a preocupação com a doença ou o tratamento, além da visão do paciente a cerca 

da importância da vida. 

Segundo Ferreira e Pinto (2008), o domínio referente ao comportamento relacional 

com familiares e amigos e de que forma estas relações são afetadas pela doença é medido 

através da ansiedade ou da preocupação manifestada por eles, bem como da forma como 

conseguiu expressar e partilhar os seus sentimentos com eles. 

O questionário também apresenta uma avaliação, do ponto de vista do paciente, das 

informações transmitidas a ele e a seus familiares, possibilitando averiguar a quantidade de 

informação prestada e também sobre a sua compreensão pelo doente. 

O tempo gasto pelo doente com as consultas relacionadas com os cuidados prestados, 

incluindo a deslocação à unidade de saúde, a espera por transportes ou a repetição de testes 

também é avaliado, sendo medido numa escala que inclui as frases nenhum, quase meio-dia 

gasto e mais de meio-dia gasto, nos últimos três dias. 

Todas as perguntas objetivas são pontuadas como escala Likert de 5 pontos e o escore 

total do questionário é obtido pela soma dos pontos das questões, podendo variar de zero a 

quarenta pontos, sendo esse último escore (40) indicativo de maior prejuízo para a pessoa em 

tratamento. 

Em países como Espanha e Alemanha o POS é aplicado juntamente com o 

questionário EORT QLQ-C30 que também visa a avaliação da qualidade de vida desses 

pacientes. Além disso, a versão espanhola também conta com o instrumento Karnofsky 

Performance Status (KPS) e índice de Barthel, destinados a avaliar a capacidade funcional. 

O referido instrumento encontra-se no apêndice deste projeto. 

3.5 ANÁLISE DOS DADOS 

Os dados foram coletados e organizados em banco de dados eletrônicos por meio de 

digitação em planilha do Microsoft Excel. A análise de dados do presente estudo foi do tipo 

estatística descritiva simples que apresentou os dados observados sob a forma de tabelas e 

gráficos, expressos pelos valores de cada resposta do questionário, além da média e percentual 

do somatório final do POS. 
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3.6 ASPECTOS ÉTICOS 

O presente estudo integra a pesquisa intitulada “Avaliação do desempenho funcional 

de pacientes oncológicos por meio da Escala de Cuidados Paliativos” aprovada pelo Comitê 

de Ética e Pesquisa (CEP) da Faculdade de Medicina do Hospital Universitário Antônio 

Pedro/UFF, em conformidade com a Resolução do Conselho Nacional de Saúde 466/12 a 

qual, sob a ótica do indivíduo e da coletividade, tem como referenciais a bioética, autonomia, 

não maleficência, beneficência, justiça e equidade, dentre outros, com vistas a assegurar os 

direitos e deveres que dizem respeito aos participantes da pesquisa, à comunidade científica e 

ao Estado. 

Os participantes foram convidados a formalizar o aceite em participar do estudo por 

meio da assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido que consta no apêndice 

deste projeto. Os voluntários foram esclarecidos quanto aos objetivos, benefícios e riscos da 

pesquisa, assim como a garantia de anonimato; os mesmos foram identificados com o nome 

“paciente” seguido do número designado para o entrevistado. 
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4 RESULTADOS 

Os resultados são apresentados em duas partes, a primeira apresentando a análise 

estatística de cada resposta individualmente, seguida pela análise do somatório do score das 

respostas e a segunda contendo as intervenções de enfermagem a fim de melhor assistir a 

esses pacientes, contribuindo para a melhora de sua qualidade de vida. 

4.1 Palliative Outcomes Scale 

4.1.1 Avaliação Individual 

 A seguir é apresentado o teor das perguntas que compõe o questionário Palliative 

Outcomes Scale (POS) por subgrupos de descritores (físicos, psicológicos, afetivos, sociais e 

a prestação de cuidados paliativos), com o respectivo score da resposta escolhida por cada 

voluntário. Todas as perguntas se referem ao estado do paciente nos três dias que antecederam 

a resposta ao questionário POS. 
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 Com relação as dores, dois entrevistados (22,2%) afirmaram que não tiveram dores ou 

as mesmas não os afetaram (score 0); um entrevistado (11,1%) afirmou que sentiu dores 

ligeiramente mas que não foram suficientes para limitar suas atividades (score 1); um 

entrevistado (11,1%) afirmou que sentiu dores moderadamente e que as mesmas limitaram 

algumas atividades (score 2); quatro entrevistados (44,4%) responderam que sentiram 
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bastante dor e que a atividade e/ou concentração foram muito afetadas (score 3) e um 

entrevistado (11,1%) afirmou que as dores o afetaram horrivelmente e que foi incapaz de 

pensar em qualquer outra coisa (score 4). 
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 A cerca da presença de outros sintomas ou queixas, tais como enjôo, tosse ou prisão de 

ventre, três voluntários (33,3%) afirmaram que não tiveram outros sintomas ou que não foram 

afetados por eles em nada (score 0); um voluntário (11,1%) afirmou que foi ligeiramente 

afetado por outros sintomas (score 1); um voluntário (11,1%) afirmou que foi moderadamente 

afetado por outros sintomas (score 2); três voluntários (33,3%) afirmaram que foram bastante 

afetados por outros sintomas (score 3); um voluntário (11,1%) afirmou que foi horrivelmente 

afetado pela presença de outros sintomas (score 4). 

 Dentre os principais sintomas ou queixas, estão enjôo, tosse e prisão de ventre e os 

mesmos são abordados no gráfico abaixo: 
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 Ao serem questionados sobre a ansiedade que sentem com relação a doença ou 
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tratamento, nenhum voluntário afirmou não sentir ansiedade (score 0); um voluntário (11,1%)  

afirmou sentir-se ansioso de vez em quando (score 1); um voluntário (11,1%) afirmou que 

sentia-se ansioso as vezes e que isso afetava a concentração de vez em quando (score 2); 

quatro voluntários (44,4%) responderam que sentiram-se ansiosos a maior parte das vezes e 

que isso afetava frequentemente a concentração (score 3); Três voluntários (33,3%) 

responderam que não conseguiam se concentrar em mais nada por estarem constantemente 

preocupados e ansiosos (score 4). 
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 Quando questionados sobre a ansiedade da família e amigos com relação à doença ou 

tratamento, nenhum dos voluntários respondeu que não havia preocupação (score 0)  ou de 

vez em quando (score 1) ou às vezes (score 2); dois voluntários (22,2%) responderam que os 

familiares e amigos demonstravam-se ansiosos a maior parte das vezes (score 3); sete 

voluntários (77,7%) afirmaram que ao parentes e amigos estavam sempre preocupados e 

ansiosos com a doença ou tratamento do paciente (score 4). 
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 Ao serem questionados sobre a quantidade de informações fornecidas aos familiares e 

amigos, oito pacientes (88,8%) afirmaram que recebiam muita informação e que estiveram 

sempre a vontade para perguntar o que quisessem (score 0); nenhum dos voluntários afirmou 

que as informações dadas foram de difícil compreensão (score 1); um voluntário (11,1%) 
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afirmou que as informações eram fornecidas mas que gostaria te ter obtido mais informações 

(score 2); nenhum dos voluntários afirmou que recebeu poucas informações e que fugiram a 

algumas perguntas (score 3) ou que não recebeu nenhum informação (score 4). 
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 Quando questionados sobre a comunicação com os familiares e amigos e o 

compartilhamento de sentimentos, seis pacientes (66,6%) afirmaram que conseguiram 

compartilhar tanto quanto quiseram (score 0); nenhum dos voluntários afirmou que isso 

ocorria a maior parte das vezes (score 1); um paciente (11,1%) afirmou que essa comunicação 

com os familiares e amigos ocorria as vezes (score 2); nenhum dos pacientes afirmou que essa 

comunicação acorria de vez em quando (score 3); dois pacientes (22,2%) afirmaram que não 

compartilhavam sentimentos com ninguém. 
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 Quando indagados sobre a importância da vida, seis voluntários (66,6%) afirmaram 

que sim, sempre sentiram que a vida era importante (score 0); nenhum dos voluntários 

afirmou ter sentido que a vida era importante a maior parte das vezes (score 1); um paciente 

(11,1%) afirmou que sentia que a vida era importante as vezes (score 2); nenhum dos 

pacientes respondeu que sentiu que a vida era importante de vez em quando (score 3); dois 

pacientes (22,2%) afirmaram que não sentiam que  a vida era importante. 
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 Quando perguntado se havia se sentido bem consigo mesmo, três voluntários (33,3%) 

afirmara que sim, sempre (score 0); dois voluntários (22,2%) afirmaram que se sentiam bem 

consigo mesmos a maior parte das vezes (score 1); um voluntário (11,1%) afirmou que havia 

se sentido bem as vezes (score 2); um voluntário (11,1%) afirmou que havia se sentido bem 

de vez em quando (score 3); dois voluntários afirmaram que não haviam se sentido bem 

consigo mesmos (score 4). 

0

1

2

Tempo despendido com consultas, exames, transporte

Paciente 1

Paciente 2

Paciente 3

Paciente 4

Paciente 5

Paciente 6

Paciente 7

Paciente 8

Paciente 9

 A cerca do tempo despendido com consultas, a espera de transporte ou repetição de 

exames, um paciente afirmou que não gastava tempo algum (score 0); dois pacientes (22,2%) 

afirmaram que gastaram quase meio dia (score 1); seis pacientes (66,6%) afirmaram que 

gastaram mais da metade de um dia (score 2). 
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Quando indagados sobre a existência de problemas práticos, financeiros ou pessoais 

decorrentes da condição clínica, dois voluntários (22,2%) afirmaram que os problemas 

práticos foram resolvidos e que os assuntos estavam em dia conforme desejavam (score 0); 

três voluntários (33,3%) afirmaram que tiveram alguns problemas práticos que estavam a 

serem resolvidos (score 1); um voluntário (11,1%) afirmou que teve alguns problemas 

práticos que não foram resolvidos (score 2); três voluntários (33,3%) afirmaram que não 

tiveram problemas práticos (score 3). 

Os principais problemas relatados se encontram no gráfico abaixo: 
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 No que diz respeito a forma com a qual respondeu o questionário, três pacientes 

(33,3%) responderam sozinhos (score 0); dois pacientes (22,2%) responderam com a ajuda de 

um familiar ou amigo (score 1); quatro pacientes (44,4%) responderam com a ajuda de um 

membro da equipe (score 2). Os voluntários que precisaram de ajuda para responder o 

questionário apresentavam limitações que podem ser observadas no gráfico a seguir:  

Pouca destreza
manual

Deficiência visual

Pouca
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a família
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4.1.2 Análise do Somatório  

 A qualidade de vida dos pacientes oncológicos em cuidados paliativos é avaliada pelo 

questionário POS através do somatório do score de apenas onze perguntas de um total de 

doze, já que a pergunta de número onze não apresenta valor numérico. O somatório varia de 

zero a quarenta, sendo zero a pior avaliação, e quarenta a melhor. 

A pontuação final obtida por cada paciente é apresentada no gráfico abaixo: 
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 Nenhum dos pacientes apresentou o mesmo score total. O voluntário número um 

apresentou o valor total de 26; o voluntário número dois apresentou o somatório total de 12; o 

voluntário número três apresentou o somatório total de 6; o voluntário número quatro 

apresentou o somatório no valor de 17; o voluntário número cinco apresentou um somatório 

no valor 13; o voluntário número seis apresentou o somatório total no valor de 25; o 

voluntário número sete apresentou o valor total de 21; o voluntário número oito apresentou o 

valor final de 18 e o voluntário número nove apresentou o somatório final no valor de 32.  
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5 DISCUSSÃO 

 Com relação a dor, houve a predominância do score 3, onde os voluntários afirmaram 

ter sentido bastante dor a ponto de afetar suas atividades ou concentração. Para Graner, Costa 

Junior e Rolim (2010), cerca de 50% das pessoas com câncer apresentam dor durante o 

tratamento, sendo 10% a 15% com intensidade significativa já no estágio inicial. Com o 

aparecimento de metástases, ou seja, invasão de tecidos e órgãos próximos ou distantes, com a 

formação de tumores secundários, a prevalência de dor aumenta de 25% a 30% e, nas fases 

mais avançadas da doença, varia de 60% a 90%. 

 Segundo informações do Instituto Nacional do Câncer (2001) o grau da severidade da 

dor pode não estar diretamente proporcional a quantidade de tecido lesado já que inúmeros 

fatores podem influenciar a percepção deste sintoma, dentre eles destacam-se: fadiga, 

depressão, medo ou ansiedade, raiva, falta de esperança/amparo. 

Além disso, as diversas transformações pelas quais os indivíduos passam ao se 

depararem com o quadro de doença avançada interferem em sua qualidade de vida, tendo em 

vista que o quadro acarreta em algumas limitações. Portanto, na experiência dolorosa, os 

aspectos sensitivos, emocionais e culturais são indissociáveis e necessitam de investigação. 

 Dentre as estratégias não farmacológicas para o controle da dor citadas por Graner, 

Costa Junior e Rolim (2010), há a proposta de criação de grupos educativos, onde ocorre a 

prática informativa de ensino aos pacientes e cuidadores sobre os mecanismos de 

funcionamento da dor prática, o incentivo ao autocuidado e as respostas de adesão aos 

tratamentos recomendados. 

Para Souza e Araújo (2010) as intervenções psicoeducacionais podem ajudar o 

paciente visto que podem contribuir para o aumento do conhecimento a cerca da doença; 

colaborar com a adesão ao tratamento; favorecer o desenvolvimento de habilidades de 

enfrentamento e a melhora da qualidade de vida, minimizando o distress (incapacidade do 

indivíduo para superar a vivência de experiências estressantes, levando ao desgaste e/ou à 

ruptura do bem-estar individual), a ansiedade, o sentimento de isolamento; incentivando a 

percepção de autoeficácia; ampliando a sobrevida e limitando as possibilidades de recidiva. 
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No que tange sintomas ou queixas como enjôos, tosse, ou prisão de ventre, 66% 

dos pacientes afirmaram que foram afetados. Tendo em vista as fortes medicações às quais os 

pacientes são submetidos, esses sintomas são efeitos colaterais já esperados. Para Fernandes, 

Evangelista e Platel et al (2013), a atenção e o cuidado prestados aos pacientes vão de 

encontro as suas necessidades e limitações. Portanto, há a necessidade da comunicação eficaz 

entre o paciente e a equipe multidisciplinar a fim de buscar alternativas medicamentosas ou 

não para a melhora nesse quadro, como por exemplo, a avaliação de um nutricionista com 

relação a dieta. A enfermagem, por sua vez, apresenta papel fundamental na avaliação desses 

sintomas e na resposta aos tratamentos. 

Com relação a ansiedade, houve a predominância dos scores 3 e 4, onde os 

voluntários afirmaram que se sentiram ansiosos a maior parte das vezes ou sempre, tendo sua 

concentração afetada. Fernandes, Evangelista e Platel et al (2013) destacam que o paciente 

não deve ser tido apenas como um corpo doente,  mas como um indivíduo que traz consigo 

uma história, tem seus medo, anseios e desejos. Cabendo a equipe, atuar de forma ativa e 

efetiva, estabelecendo vínculo com o paciente e a família de forma a esclarecer as dúvidas e 

encorajar atitudes positivas. 

Para Silva e Hortale (2006) a ansiedade é capaz de exacerbar outras formas de 

sofrimento, como a dor. No cuidado paliativo, observa-se que o sofrimento psíquico e 

emocional é tão perturbador quando o sofrimento físico, e por muitas vezes este por ser 

menos tolerável que o físico. Ainda segundo os autores, o fato de estar bem informado com 

relação a sua doença parece diminuir a ansiedade com relação a medos improváveis e irreais. 

A taxa de grande ansiedade por parte dos amigos e familiares foi observada em 

77,7% dos voluntários, também apresentando predominância dos scores 3 e 4. Fonseca e 

Rebelo (2011) destacam a importância da atuação do enfermeiro no acompanhamento da 

família, especialmente do cuidador, tendo em vista que os familiares também passam por um 

grande sofrimento emocional e ainda precisam ser capazes de auxiliar a pessoa em fase 

terminal. Silva e Hortale (2006) ainda destacam que independentemente do prognóstico, o 

diagnóstico inicial de câncer já é entendido como um evento que põe suas vidas em risco. 

Transtornos psíquicos são freqüentes e levam a uma diminuição da qualidade de vida do 

paciente e de seus familiares. 

Para Silva, Moreira e Leite et al (2012) são competências essenciais ao enfermeiro que 

lida com cuidados paliativos: a tranqüilidade, a habilidade e a comunicação. Fatores que 

contribuem para o bom atendimento do paciente, visando o estabelecimento de confiança do 

profissional com o binômio paciente-família. Para Pacheco, Martins e Soler (2009) esse elo 
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representa um elemento chave para auxiliar pacientes e familiares de forma eficaz, visto que 

inclui a garantia de conforto físico, um suporte emocional em diversos níveis de saúde. 

Araújo e Silva (2007) ainda destacam a necessidade de humanizar a experiência 

dolorosa, o que demanda um “algo mais” por parte da equipe de enfermagem. O bom humor 

entre os pacientes, familiares e equipe proporcionam a criação de relações terapêuticas 

harmoniosas que permitem diminuir a tensão correlacionada com a condição clínica, 

protegendo a dignidade do paciente e seus valores. Os autores ainda destacam que o humor é 

uma das formas que os pacientes utilizam para revelar suas preocupações a cerca da doença, 

de seu relacionamento com a família e até mesmo do processo morte-morrer.   

No que tange a quantidade de informações cedidas aos pacientes e familiares pela 

equipe de saúde, 66,6% afirmaram que sempre receberam as informações e que se sentiam a 

vontade para perguntar o que achassem necessário. Para Oliveira, Sá e Silva (2007) na relação 

do paciente com o profissional de saúde há o domínio de conhecimento de um sobre a 

necessidade e o desconhecimento do outro. Portanto, a conversa com o paciente e a 

capacidade de ouvir os seus questionamentos é de fundamental importância, passando a 

entender qual o melhor tratamento para aquele indivíduo a partir do momento que este 

demonstra suas necessidades, medos e anseios. 

Quando questionados sobre a capacidade de partilhar sentimentos com os 

familiares e amigos, os voluntários afirmaram em sua maioria (66,6%) que conseguiam 

compartilhar o modo como se sentiam tanto quanto quiseram. Segundo pesquisa realizada por 

Silva, Moreira e Leite et al (2012), os familiares valorizam a oportunidade de participar do 

cuidado e contribuir para o conforto físico e psicológico do seu ente querido que se encontra 

fora de possibilidade terapêuticas.  

De forma a contribuir para o atendimento das necessidades de pacientes e familiares e 

colaborar com a participação da família no cuidado, a equipe deve se pautar em referências 

dinâmicas e flexíveis, estreitando as relações não só da família com a equipe, como também 

entre o paciente e a família, promovendo um espaço participativo e respeitando à autonomia 

das pessoas. Além disso, a inserção do familiar nos cuidados prestados, de acordo com cada 

caso, pode ser uma estratégia para o treinamento dos cuidadores diante a possibilidade de 

preparo do paciente para alta hospitalar. 

Entretanto se faz necessária uma grande atenção dos enfermeiros com relação aos 

pacientes que preferem não partilhar os sentimentos, não conversar. Segundo estudo de 

Araújo e Silva (2007), alguns pacientes preferem conversar sobre outros assuntos, como 

futebol ou novela, temas triviais que fazem e sempre fizeram parte do seu cotidiano. Os 
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autores ainda destacam que conversar somente sobre a doença não é sinônimo de que os 

pacientes estão vivenciando o câncer ou a aceitando a terminalidade da vida, mas apenas de 

que estão deixando de fazer algo prazeroso. 

A cerca da importância da vida, 66,6% afirmaram que a vida era importante e no 

quesito bem-estar consigo mesmos 33,3% afirmaram sentir-se bem sempre, entretanto, 22% 

afirmaram não se sentirem bem consigo mesmos. Esses fatores podem contribuir para o 

desenvolvimento de um quadro de depressão. Nesse âmbito, aqueles que apresentaram o score 

total próximo a 40 são os mesmos que afirmaram não se importar mais com a vida e/ou não se 

sentir bem consigo mesmo, passando, portanto, a necessitar de uma atenção especial da 

equipe multidisciplinar a fim de encontrar novas medidas de intervenção para melhora na 

qualidade de vida.  

Diniz, Gonçalves e Bensi et al (2006) enfatizam a importância de diagnosticar a 

depressão nos pacientes sob cuidados paliativos tendo em vista que além do 

comprometimento emocional, os sintomas físicos que podem ser apresentados por pacientes 

deprimidos são mais difíceis de serem aliviados. Em estudo realizado por Souza e Araújo 

(2010), a promoção de estratégias de enfrentamento adaptativas, ou seja, aquelas que focam 

no problema e buscam o suporte social, sem focalizar somente na emoção, evidenciaram-se 

como eficazes para reduzir o nível de distress e contribuir para a melhora da qualidade de 

vida. Alves, Melo e Andrade et al (2012) destacam a utilização da psicologia positiva, a qual 

não pressupõe a ausência de sofrimento, mas sim, uma participação mais ativa no mundo, 

observando o sentido e o propósito na vida, conexão com as pessoas e objetos. 

Embora o quadro de depressão seja um diagnóstico médico, o enfermeiro tem um 

papel fundamental na identificação precoce dos sinais de agravamento da condição emocional 

do paciente já que alguns optam por esconder seus verdadeiros sentimentos. Araújo e Silva 

(2007) ainda referem que a manutenção da esperança e do otimismo sem mentir, fingir ou 

ignorar as reais preocupações e riscos do paciente fora de possibilidade terapêutica e de seus 

familiares é um dos grandes desafios enfrentados pelos profissionais de saúde. Para os 

autores, as conversas sérias com a expressão de sentimentos negativos podem e devem 

ocorrer, mas precisam sem acompanhadas pela busca construtiva do lado positivo da situação.  

O tempo despendido com consultas, repetição de testes ou a espera de transporte 

também foi questionado e 66,6% dos voluntários afirmaram gastar mais da metade de um dia. 

Uma justificativa para esse quantitativo é apresentada por Alves, Melo e Andrade et al (2012) 

como a necessidade dos pacientes saírem de seus municípios para realizar os tratamento e o 
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acompanhamento, o que pode agravar ainda mais o enfrentamento da doença, além de 

influenciar no desgaste físico, financeiro e emocional.  

Quando questionados sobre a existência de problemas práticos, financeiros ou 

pessoais associados à doença, 66,6% referiram ter tido algum desses problemas e o mais 

freqüente estava relacionado com a questão financeira. Silve e Hortale (2006) justificam esses 

resultados como problemas comuns e desafiadores para a família e para o paciente, pois a 

condição clínica pode levantar questões como a perda do poder aquisitivo, isolamento, tensão 

nas relações familiares, capacidade de manutenção do emprego. O diagnóstico de câncer 

implica, muitas vezes, não somente na diminuição no salário, mas também numa perda das 

reservas econômicas em busca de tratamentos o que pode gerar medo e luto antecipado. 

Para Bergamasco e Angelo (2001), a família, com sua ajuda material e emocional, é 

tida como uma importante fonte de apoio para os pacientes darem continuidade ao tratamento, 

já que funciona como suporte importante aumentando a adesão e as expectativas para se 

chegar até o fim do mesmo. 

A última pergunta do questionário visa analisar se há algum agravo físico ou 

psicológico que interferisse no modo de responder ao questionário. O comprometimento 

físico e também o motor foram evidenciados na maior parte dos casos onde o paciente 

respondeu o questionário com o auxílio de um familiar ou de algum membro da equipe. 

Guedes, Sardo e Borenstein (2007) evidenciam a importância de conhecer o paciente, suas 

capacidades, limitações e necessidade de modo a direcionar as ações para o cuidado eficaz 

nessa fase da doença. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O ato de cuidar, segundo Guedes, Sardo e Borenstein (2007) implica que o enfermeiro 

se coloque no lugar do outro, na sua esfera pessoal e social. No que tange as questões 

especiais e próprias de cada pessoa, representa um modo de ser e estar com e para o outro, em 

suas relações sociais, desde o nascimento até a morte. 

Este estudo objetivou avaliar a qualidade de vida dos pacientes oncológicos sob 

cuidados paliativos através de um instrumento padronizado e discutir estratégias de 

intervenção de enfermagem para a melhora da qualidade de vida tendo como base o público-

alvo atendido pelo Núcleo de Atenção Oncológica do Hospital Universitário Antônio Pedro. 

Para tal, foram avaliados 9 voluntários, que atenderam os critérios de inclusão do 

estudo. A avaliação da qualidade de vida dos pacientes sob cuidados paliativos por meio do 

instrumento Palliative Outcomes Scale permitiu identificar as principais necessidades de cada 

paciente nos âmbitos físicos, pessoais, psicológicos, comportamentais, evidenciando a 

necessidade da atuação do enfermeiro e da equipe multidisciplinar com um olhar mais 

humanizado e atento a essas necessidades de forma a assegurar a dignidade. 

No que tange às perguntas do questionário, 44,4% afirmaram que as dores os afetaram 

bastante, a ponto de interferir muito na concentração e/ou nas atividades; 33,3% afirmaram 

que foram bastante afetados por outros sintomas, como enjôo, tosse ou prisão de ventre;  

Com relação aos aspectos psicológicos, 44,4% responderam que se sentiram ansiosos 

a maior parte das vezes e que isso afetava frequentemente a concentração; 77,7% afirmaram 

que seus parentes e amigos estavam sempre preocupados e ansiosos com a doença ou 

tratamento; 88,8% afirmaram que recebiam muita informação durante as consultas e que 

estiveram sempre a vontade para perguntar o que quisessem. 

A cerca dos aspectos socais, 66,6% afirmaram que conseguiram compartilhar seus 

sentimentos com a família e amigos tanto quanto quiseram; 66,6% afirmaram que sempre 

sentiram que a vida era importante; 33,3% afirmaram sentir-se bem consigo mesmos sempre; 

66,6% afirmaram gastar mais da metade de um dia com consultas, repetição de testes ou a 

espera de transporte; 33,3% afirmaram que tiveram alguns problemas práticos que estavam a 

serem resolvidos; 44,4% responderam com a ajuda de um membro da equipe. 
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As limitações do estudo permeiam o fato do questionário POS ter sido aplicado à um 

número pequeno de participantes, tendo em vista a alta mortalidade causada pelo avanço da 

doença e a conseqüente diminuição do número de pacientes atendidos no Núcleo de Atenção 

Oncológica do HUAP. 

Os cuidados paliativos se encaixam como uma prática que exige competência dos 

profissionais e integração entre a equipe multidisciplinar a fim de assegurar uma melhora 

significativa na qualidade de vida desses pacientes. O presente estudo também evidencia a 

importância de integrar os familiares no cuidado ao paciente, tendo em vista que muitos 

pacientes continuam se esforçando e mantendo o tratamento pelo apoio que a família e os 

amigos oferecem. 

O olhar humanizado e atento não só ao que o paciente transmite através de palavras, 

mas também ao que este demonstra por meio de suas ações e comportamento, são o 

diferencial para a vivência do enfermeiro que atua nessa área e para a identificação precoce de 

alterações biopsicossociais. 

O cuidado exige várias dimensões, onde somente elementos técnicos, como infusão de 

medicamentos e outros tratamentos para a diminuição de tumores ou para evitar a recidiva 

não são suficientes, embora sejam necessários. 

Conforme afirmam Guedes, Sarden e Borenstein (2007) o ser humano não se limita a 

um corpo onde as técnicas e conhecimentos científicos são aplicados por mais brilhantes e 

perfeitas que sejam. Esse indivíduo carrega consigo dúvidas, medos e anseios e a sua própria 

bagagem de conhecimentos. E é nesse momento, de acordo com a forma com a qual o 

profissional atua diante desse paciente que há o estabelecimento da diferença entre tratar e 

verdadeiramente cuidar de alguém. 

A mudança do paradigma de cura para o de cuidado é lenta, segundo afirmam 

Oliveira, Sá e Silva (2007), pois na prática “o querer e o saber” profissional ainda prevalecem. 

Portanto, as mudanças nesse aspecto, significam implementar de forma cautelosa uma 

educação os futuros profissionais e aqueles que já estão na profissão, de forma a destacar a 

importância do olhar holístico e do zelo. Tendo em vista que na impossibilidade de cura 

terapêutica, a conduta mais adequada é diminuir o sofrimento e assegurar a dignidade no 

adeus à vida. 
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ANEXO A 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Dados de identificação 

Título do estudo: AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO FUNCIONAL DE PACIENTES 

ONCOLÓGICOS POR MEIO DA ESCALA DE CUIDADOS PALIATIVOS 

Pesquisadores responsáveis: Maria Anália da Rosa Oliveira e Thaís Barbieri Gross 

Orientação: Profª Drª. Patrícia Claro Fuly, da Instituição a que pertence o Pesquisador 

Responsável: Universidade Federal Fluminense 

Telefones para contato: (21) 98275-6670 

Nome do voluntário: ________________________________________________  

Idade:

O Sr. está sendo convidado a participar do projeto de pesquisa “AVALIAÇÃO DO 

DESEMPENHO FUNCIONAL DE PACIENTES ONCOLÓGICOS POR MEIO DA 

ESCALA DE CUIDADOS PALIATIVOS”. Essa pesquisa tem por objetivo: 1) Avaliar o 

desempenho funcional dos pacientes oncológicos com câncer avançado, por meio da escala de 

cuidados paliativos; 2) Identificar na literatura intervenções de enfermagem voltadas para 

pacientes com câncer avançado; 3) Analisar a correlação entre desempenho funcional em 

pacientes com câncer avançado e estado de gravidade para proposição de intervenções de 

enfermagem. Caso necessite, poderão ser marcados encontros para respostas ou 

esclarecimentos de qualquer dúvida acerca dos procedimentos, riscos, benefícios e outros, 

relacionados à pesquisa. Os resultados da pesquisa serão tornados públicos em trabalhos e/ ou 

revistas científicas. A retirada do consentimento e permissão de realização do estudo pode ser 

feita a qualquer momento, sem que isso traga prejuízos. Será mantido o caráter confidencial 

de todos os dados de identificação e informações relacionadas à privacidade do paciente. Este 

documento será elaborado em duas vias, sendo uma retida pelo representante legal do sujeito 

da pesquisa e uma arquivada pelo pesquisador. O tempo necessário para a realização da escala 

de cuidados paliativos é de 30 (trinta) minutos. 

 ____________ anos RG: ______________________________________ 

Eu,__________________________________________________________________,declaro 

ter sido informado e concordo com a sua participação, como voluntário, no projeto de 

pesquisa acima descrito. 

_________________________________________       

Assinatura do voluntário 
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Eu, abaixo assinado, expliquei completamente os detalhes relevantes deste estudo ao paciente 

indicado acima e/ou pessoa autorizada para consentir pelo paciente. 

 

_____________________________________________________________            

Maria Anália da Rosa Oliveira e Thaís Barbieri Gross 

           (Responsáveis por obter o consentimento) 

Niterói, _____ de __________ de 2014. 
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ANEXO B 
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APÊNDICE 

QUESTIONÁRIO POS 

Nome: 

Local dos cuidados: 

Data: 

Por favor, responda às seguintes perguntas, marcando o quadrado ao lado da resposta que é 
mais verdadeira para si. As suas respostas nos ajudarão a continuar a melhorar os cuidados 
prestados a si e a outros.  

1 – Nos últimos 3 dias, as dores o (a) afetaram? Assinale apenas uma resposta. 

�0  Não tive dores ou não me afetaram em nada 

�1 Ligeiramente – mas não o suficiente para limitar as atividades 

�2 Moderadamente – as dores limitaram alguma atividade 

�3 Bastante – a minha atividade ou concentração foram muito afetadas 

�4 Horrivelmente – incapaz de pensar em qualquer outra coisa 

2 – Nos últimos 3 dias, sentiu-se afetado (a) por outros sintomas ou queixas, por exemplo, 
enjôos, tosse ou prisão de ventre? Assinale apenas um quadrado. 

�0 Não, não tive ou não me afetaram em nada 

�1 Ligeiramente 

�2 Moderadamente 

�3 Bastante 

�4 Horrivelmente 

3 – Nos últimos 3 dias, sentiu-se ansioso(a) com a sua doença ou com o tratamento? Assinale 
apenas um quadrado. 

�0 Não, nada 

�1 De vez em quando 

�2 As vezes – afeta a minha concentração de vez em quando 

�3 A maior parte das vezes – afeta frequentemente a minha concentração 

�4 Não consigo pensar em mais nada – constantemente preocupado(a) e ansioso(a) 
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4 – Nos últimos 3 dias algum de seus familiares ou amigos andou ansioso(a) ou 
preocupado(a) com o(a) sr(a)? Assinale apenas um quadrado. 

�0 Não, nada 

�1 De vez em quando 

�2 As vezes – parece afetar a concentração deles 

�3 A maior parte das vezes 

�4 Sim, sempre preocupados comigo 

5 – Nos últimos 3 dias, que quantidade de informação foi dada ao(a) senhor(a) e à sua família 
ou seus amigos? Assinale apenas um quadrado. 

�0 Muita informação – estive sempre a vontade para perguntar o que quis 

�1 Deram informações, mas de difícil compreensão 

�2 Deram-me informações quando eu pedia mas gostaria de ter tido mais 

�3 Deram poucas informações e fugiram a algumas perguntas 

�4 Nenhuma 

6 – Nos últimos 3 dias, conseguiu partilhar com a sua família ou amigos o modo como se 
sentia? Assinale apenas um quadrado. 

�0 Sim, tanto quanto quis. 

�1 A maior parte das vezes 

�2 As vezes 

�3 De vez em quando 

�4 Não, nada com ninguém 

7 – Nos últimos 3 dias sentiu que a vida era importante? Assinale apenas um quadrado. 

�0 Sim, sempre. 

�1 A maior parte das vezes 

�2 As vezes 

�3 De vez em quando 

�4 Não, nada. 

8 – Nos últimos 3 dias, sentiu-se bem consigo como pessoa? Assinale apenas um quadrado. 
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�0 Sim, sempre. 

�1 A maior parte das vezes 

�2 As vezes 

�3 De vez em quando 

�4 Não, nada 

9 – Nos últimos 3 dias, quanto tempo acha que foi destinado as consultas relacionadas com os 
seus cuidados de saúde, por exemplo, à espera de transporte ou a repetir testes? Assinale 
apenas um quadrado. 

�0 Nenhum 

�1 Quase meio dia gasto 

�2 Mais de meio dia gasto 

10 – Nos últimos 3 dias, teve alguns problemas práticos, financeiros ou pessoais resultantes 
da sua  doença? Assinale apenas um quadrado. 

�0 Os meus problemas práticos foram resolvidos e os meus assuntos estão em dia como eu 
desejei. 

�1 Tive alguns problemas práticos que estão a ser resolvidos 

�2 Tive alguns problemas práticos que não foram resolvidos 

�3 Não tive problemas práticos 

11 – Se teve problemas nos últimos 3 dias, indique os mais importantes. 

1__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

2__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

3__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

12 – Como respondeu a este questionário? Assinale apenas um quadrado. 

�0 Sozinho 

�1 Com a ajuda de um familiar ou amigo 

�2 Com a ajuda de um membro da equipe 

Fonte: Ferreira e Pinto (2008) – adaptação própria. 
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