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RESUMO 

 

 

A atenção à saúde do idoso constitui um desafio crescente que exige uma abordagem 

multidisciplinar e integral, especialmente quando o idoso é acometido por uma doença 

ameaçadora de vida, como o câncer, e seu diagnóstico é tardio, como geralmente ocorre no 

Brasil. Logo, os cuidados ao fim da vida configuram-se como um problema de saúde pública 

e assumem uma importância singular enquanto eixos constitutivos da integralidade do 

cuidado. O objetivo do presente estudo foi analisar a produção dos cuidados ao fim da vida 

direcionados aos idosos com câncer avançado em um município do Rio de Janeiro a partir da 

perspectiva da integralidade. Para atingir o objetivo proposto, optou-se por uma pesquisa 

qualitativa com adoção do método de estudo de caso. Foram entrevistados 14 idosos, com 

idade entre 62 e 91 anos, em fase final da doença oncológica. O roteiro das entrevistas foi 

construído e adaptado para essa pesquisa com base nas dimensões dos conceitos de 

acolhimento e vínculo/responsabilização propostos por Silva Junior e Mascarenhas - que 

traduzem a integralidade nos termos aqui adotados - e os dados foram analisados por meio do 

método de análise de conteúdo temática a partir das dimensões da integralidade citadas acima. 

Os idosos, em especial aqueles em situação de maior fragilidade devido à idade avançada e/ou 

estágio mais avançado da doença, contribuíram para o levantamento de questões cruciais que 

precisam ser resolvidas no âmbito da organização dos serviços, da formação profissional e das 

práticas em saúde como: a garantia de acesso aos serviços tecnológicos adequados durante as 

intercorrências clínicas e ao manejo da dor oncológica, a atenção domiciliar e o 

desenvolvimento de habilidades para comunicação de más notícias entre profissionais de 

saúde. Conclui-se que a análise das falas à luz dos conceitos que embasam este estudo aponta 

para a existência de limites no processo de acolhimento e de vínculo/responsabilização, 

inclusive com implicações do ponto de vista ético. Portanto, as práticas dos profissionais e a 

organização dos serviços de saúde neste município do Rio de Janeiro devem ser repensadas e 

reconstruídas com vistas à integralidade do cuidado direcionado aos idosos com câncer 

avançado. 

 

 

Palavras-chave: Integralidade em Saúde. Cuidados Paliativos. Doente Terminal. Idoso. 

Câncer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

Elderly health care is a growing challenge that requires a multidisciplinary and 

comprehensive approach, especially when the elderly are affected by a life threatening illness, 

such as cancer, and their diagnosis is late, as is generally the case in Brazil. Thus, end-of-life 

care is a public health problem and has a singular importance as the constituent axes of 

integral care. The objective of the present study was to analyze the production of end-of-life 

care for the elderly with advanced cancer in a city of Rio de Janeiro from the perspective of 

integrality. In order to reach the proposed goal, a qualitative research was adopted with the 

adoption of the case study method. We interviewed 14 elderly people, aged between 62 and 

91 years, in the final phase of oncologic disease. The interview script was constructed and 

adapted for this research based on the dimensions of the reception and bond / accountability 

concepts proposed by Silva Junior and Mascarenhas - which translate the completeness into 

the terms adopted here - and the data were analyzed through method of thematic content 

analysis from the dimensions of completeness mentioned above. Older people, especially 

those in a situation of greater fragility due to the advanced age and / or advanced stage of the 

disease, have contributed to the survey of crucial issues that need to be solved in the 

organization of services, professional training and health practices such as: guaranteeing 

access to adequate technological services during clinical intercurrences and the management 

of cancer pain, home care and the development of skills to communicate bad news among 

health professionals. It is concluded that the analysis of the statements in the light of the 

concepts that underlie this study points to the existence of limits in the process of reception 

and bonding / accountability, even with ethical implications. Therefore, the practices of health 

professionals and the organization of health services in this city of Rio de Janeiro should be 

rethought and reconstructed with a view to the integral care directed to the elderly with 

advanced cancer. 

 

 

 

 

Keywords: Health Integrality. Palliative Care. Terminally Ill. Old man. Cancer.  
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1 INTRODUÇÃO 

Nesta introdução, destacaremos os aspectos teóricos relacionados à transição 

demográfica e epidemiológica no Brasil, situaremos a abordagem paliativa nos cuidados aos 

idosos com câncer, e apresentaremos a justificativa desse estudo e seus objetivos. 

 
1.1 ENVELHECIMENTO, CÂNCER E CUIDADOS AO FIM DA VIDA  

1.1.1. Transição demográfica e transição epidemiológica no Brasil 

 

Pela primeira vez na história da humanidade, a maioria das pessoas pode esperar viver 

além dos 60 anos (OMS, 2015, p.5). Embora estejam alcançando maior longevidade, esses 

anos a mais de vida também vêm sendo acompanhados pela presença de doenças crônicas não 

transmissíveis, com destaque para o câncer. Logo, o que pode ser considerado um triunfo – a 

tão desejada longevidade – traz consigo inúmeros desafios, entre eles a necessidade de 

profundas modificações na gestão dos serviços de saúde direcionados aos idosos, sobretudo 

nos relacionados aos cuidados ao fim da vida. 

O envelhecimento populacional é um fenômeno mundial iniciado, em princípio, nos 

países desenvolvidos e que, atualmente, vem trazendo importantes repercussões demográficas 

e epidemiológicas para os países em desenvolvimento, como o Brasil, nos quais o 

crescimento da população idosa vem ocorrendo de forma acelerada e impulsionando ajustes 

de rumos nas esferas pública e privada (PAPALÉO; YUASO; KITADAI, 2006;  WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2005).  De acordo com Camarano e Kanso (2011, p. 59), esse 

processo se caracteriza pelo “aumento da participação da população idosa no total da 

população”. Todavia, as autoras ressaltam que esse processo “é muito mais amplo do que uma 

modificação de pesos de uma determinada população”, pois “altera a vida dos indivíduos, as 

estruturas familiares, a demanda por políticas públicas e a distribuição de recursos na 

sociedade”.  

 O processo de “transição demográfica” se caracteriza por uma mudança na estrutura 

etária da população com a diminuição da proporção de jovens e o aumento na proporção de 

idosos (BRITO, 2008, p. 7).  Dois fatores fundamentais justificam esse tipo de 

comportamento: queda da fecundidade e queda da mortalidade (PAPALÉO; YUASO; 

KITADAI, 2006, p. 261). Outros fatores – como as grandes conquistas do conhecimento 

médico, a urbanização adequada das cidades, a melhoria nutricional, a elevação dos níveis de 

higiene pessoal e ambiental, e os avanços tecnológicos na área da saúde – também 
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contribuíram para esse “boom demográfico” (VERAS, 1994; WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2005;  MACIEL et al., 2006). 

       De acordo com a demógrafa Ana Amélia Camarano, a análise da dinâmica populacional 

brasileira permite afirmar que o país vivencia um novo paradigma demográfico: a população 

envelhece rápida e diferenciadamente. Esse processo vem ocasionando transformações 

profundas nas esferas econômica, social e política, nos sistemas de valores e nos arranjos 

familiares. Exige-se um repensar sobre as políticas públicas e as decisões privadas. Além 

disso, com o crescimento acentuado da população muito idosa,  em especial do grupo dos 

octagenários, nonagenários e centenários – que é mais exposta às fragilidades típicas da 

idade –, há um aumento da demanda por cuidados (CAMARANO, 1999; 2004; 2010; 2014). 

A essas novas características demográficas, associam-se os novos estilos de vida e a 

exposição mais intensa aos fatores de risco para Doenças Crônicas Não Transmissíveis 

(DCNTs), o que resulta em um novo perfil de morbimortalidade, com a diminuição da 

ocorrência de doenças infectocontagiosas e o aumento expressivo das DCNTs, que passam a 

ocupar um lugar central na vigilância epidemiológica brasileira. Esse processo é denominado 

“transição epidemiológica” (PASCHOAL, 2006, p. 21). 

Entretanto, embora a proporção de mortes causadas por doenças infecciosas tenha 

sofrido uma grande queda nos últimos 80 anos (de 50% para 5%), elas ainda são um problema 

de saúde pública no Brasil. Alcançou-se controle com sucesso total em algumas doenças 

(preveníveis por vacinação, diarreia e cólera e Doença de Chagas), controle com sucesso 

parcial em outras (HIV/AIDS), Hepatites A e B, Hanseníase, Tuberculose, Esquistossomose e 

Malária) e ainda fracassamos quando se trata de outros agravos infecciosos (como 

Leishmaniose visceral e Dengue) (BARRETO, et al, 2011). Além disso, recentemente 

vivenciamos um surto de outras doenças também transmitidas pelo mosquito Aedes Aegypti, 

(como o Zica vírus e a Chikungunya) e a reemergência de novos casos de febre amarela. 

 Estes dois fatores correlacionados – transição demográfica e transição epidemiológica  

– influenciam o crescimento do atendimento à população idosa nos serviços de saúde pública, 

com destaque para os serviços de oncologia (BRASIL, 2014b), pois os idosos são 

hospitalizados com maior frequência e apresentam tempo médio de internação e índice de 

reinternações mais elevados que outros grupos etários (PEIXOTO et al., 2004, p. 240; 

PAPALÉO; YUASO; KITADAI, 2006, p. 261). 

Diversos autores que trabalham com a temática “saúde do idoso” corroboram o que foi 

dito acima, como Camargos e Alves (2004, p. 20), que afirmam que o envelhecimento faz 

com que as pessoas idosas tornem-se, naturalmente, mais suscetíveis às doenças. Giatti e 
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Barreto (2003, p. 760), destacam que “o envelhecimento é caracterizado pelo aumento da 

prevalência de doenças e maior uso dos serviços de saúde”. Carboni e Reppeto (2007, p. 253), 

comprovaram que os brasileiros têm alcançado a longevidade, mas portando em média pelo 

menos três doenças crônicas e com probabilidade 20% maior de internação hospitalar 

decorrente de agravo à saúde. E Paschoal (2008, p. 119) assegura que a longevidade vem 

sendo caracterizada por um período de aumento de doenças crônicas, com suas sequelas e 

complicações, levando a incapacidades, dependência e necessidade de cuidados de longa 

duração.  

Assim, “atualmente temos uma população idosa cada vez maior e que apresenta 

pluripatologias, limitações funcionais e, com frequência, declínio da capacidade cognitiva” 

(MACIEL et al., 2006, p. 32). “Dentre as doenças mais prevalentes nessa faixa etária estão as 

neoplasias, uma vez que 60% a 70% dos casos de câncer ocorrem em pessoas com mais de 65 

anos de idade” (VIOLA, F. S; VIOLA, L. S.; GEHRKE, 2012, p. 49). 

 

1.1.2 Envelhecimento populacional e a problemática do câncer no Brasil 

 

Há uma relação direta entre oncologia e envelhecimento: quanto mais velha é uma 

pessoa, maior a probabilidade de desenvolver um câncer; quanto mais envelhecida é uma 

população, maior será a tendência de crescimento nos casos dessa doença. Vale destacar que 

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

crescimento desordenado de células anormais que invadem tecidos e órgãos, e que as causas 

do desenvolvimento da doença são multifatoriais, podendo ser externas ou internas 

(BRASIL, 2014b).  

A estimativa mundial, realizada pelo projeto Globocan/Iarc, em 2012, apontou que dos 

14 milhões de casos novos estimados, mais de 60% ocorreram em países em 

desenvolvimento, e que 70% dos 8 milhões de óbitos ocorreram nesses mesmos países 

(FERLAY, et al., 2015). De acordo com o documento World cancer report 2014
1
, da 

International Agency for Research on Cancer (Iarc), da Organização Mundial da Saúde 

(OMS), estima-se que em 2025 mais de 20 milhões de casos novos serão diagnosticados 

mundialmente e 80% deles ocorrerão nos países em desenvolvimento (STEWART; WILD, 

2014). A estimativa para o Brasil, no biênio 2016-2017, aponta a ocorrência de cerca de 600 

mil casos novos da doença – que já representa a segunda principal causa de morte no Brasil, 

                         
1
 IARC. International Agency for Research on Cancer. GLOBOCAN 2012. Disponível on-line  em: 

< http://globocan.iarc.fr/Pages/burden_sel.aspx>. Acesso em: 26 jul. 2016. 
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atrás apenas das doenças cardiovasculares  (BRASIL, 2015), e que poderá se tornar a primeira 

causa de morte em 2029. No ano de 2013, 193.173 mil pessoas morreram com diagnóstico de 

câncer no Brasil e, desse total, 129.925 eram pessoas idosas
2
. 

 Camarano e Kanso (2011) destacaram que, em 2007, o câncer era a principal causa 

de óbito declarada para homens e mulheres idosos. Em 2012, representava a segunda maior 

causa de óbito nessa população (SIM/DATASUS)
3
. Duarte e Nogueira-Costa (2011) 

afirmam que a idade é um fator de risco para o desenvolvimento dessa doença e que a 

maioria dos tipos de câncer acomete desproporcionalmente os idosos. Além disso, 

Chaimowicz e Camargos (2011, p. 6-7), ao analisarem as tendências de mortalidade, 

destacam que o aumento do número de óbitos por câncer em idosos deverá continuar. Logo, 

com o crescente aumento da população e o prolongamento de sua sobrevida, o câncer tem se 

tornado um problema de saúde pública cada vez mais preocupante, uma vez que a incidência 

dessa doença aumenta drasticamente com a idade. 

Portanto, pelo impacto e perfil epidemiológico, a atenção à saúde do idoso constitui 

um desafio crescente e que exige uma abordagem multidisciplinar e integral, especialmente 

quando ele é acometido por uma doença ameaçadora da vida, como o câncer, e o diagnóstico 

é tardio, como geralmente ocorre no Brasil (PY et al., 2010, p. 97; TEIXEIRA et al, 2012). 

Nesse país, 60% dos pacientes recebem o diagnóstico de câncer quando a doença já está em 

estágio avançado e a cura não é mais possível (TCU, 2010). Nesses casos, os cuidados 

paliativos (CP) assumem uma importância ímpar, pois surgem com o objetivo de oferecer 

cuidado integral e multidisciplinar, promovendo o alívio dos sintomas, minimizando o 

sofrimento e melhorando a qualidade de vida do paciente, incluindo a atenção a sua família.  

 

1.1.3 Os Cuidados Paliativos e o Moderno Movimento Hospice   

 

Essa nova filosofia de cuidados – os cuidados paliativos – surge com o “moderno 

movimento hospice” e está vinculada a uma denúncia acerca da forma como os pacientes em 

estágios avançados vinham sendo tratados: “frequentemente abandonados por seus médicos e 

vivendo seus últimos momentos no isolamento e na frieza de um pronto-socorro, de um 

quarto ou em uma unidade de terapia intensiva, muitas vezes cercados por tubos e aparelhos, e 

                         
2
   Observatório de Oncologia. 2029: Ano em que o Câncer será a Primeira Causa de Morte no Brasil. Disponível 

on-line em: <http://observatoriodeoncologia.com.br/2029-ano-em-que-o-cancer-sera-a-primeira-causa-de-

morte-no-brasil> Acesso em: 26 jul. 2016. 
3
 MINISTÉRIO DA SAÚDE. Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM). Disponível on-line em: 

< http://www2.datasus.gov.br>. Acesso em: 26 jul. 2016. 
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não por pessoas próximas e queridas a este paciente” (FLORIANI; SCHRAMM, 2008, p. 

2128).  

Floriani e Schramm (2010) nos trazem importantes contribuições em seus estudos 

sobre o surgimento do moderno movimento hospice, destacando que esse movimento surgiu 

ao final da década de 1960, abrangendo duas modalidades: os cuidados paliativos (prestados 

em hospitais gerais) e o cuidado hospice (prestado em locais geograficamente distantes de 

hospitais). O marco do seu surgimento foi a fundação do St. Christopher Hospice, na 

Inglaterra, em 1967, como fruto dos esforços daquela que é considerada a pioneira dos 

cuidados paliativos, Cicely Saunders. 

Entretanto, esse tipo de instituição tem suas origens em um passado não tão recente, 

havendo registros de sua existência há muitos séculos, na Europa medieval. O primeiro deles 

é datado do século V, o Hospício do Porto de Roma. 

Mas há características que diferenciam e/ou aproximam os hospices da época 

medieval e os primeiros hospices britânicos que começavam a surgir a partir de meados do 

século XIX (Idem, 2010, p.170): 

 

HOSPICES MEDIEVAIS HOSPICES BRITÂNICOS 
Forte ênfase religiosa; No período de seu surgimento, mantinham um 

enfoque religioso, mas ao longo de sua trajetória 

sofreram um processo de secularização de suas 

práticas; 

Atendimento aos mais pobres; Em um primeiro momento permanecem com o 

atendimento direcionado aos mais pobres, já que 

aqueles com melhores condições financeiras 

eram cuidados em suas residências; 

Atendimento aos peregrinos 

(acolhimento aos viajantes) e não 

somente aos que estavam doentes ou 

morrendo. 

Acolhiam aqueles que eram rejeitados pelos 

hospitais da época e hospedavam apenas quem 

estava morrendo. 

Quadro 01. Características dos Hospices Medievais e dos Hospices Modernos.  

Fonte: FLORIANI; SCHRAMM, 2010. 

 

Na época em que surgiram os primeiros hospices modernos, havia um movimento de 

legitimação científica das práticas de saúde, com destaque para a medicina. Por esse motivo, 

os hospitais tradicionais não eram considerados apropriados para ocorrências de morte. Essas 

instituições eram concebidas como locais nos quais as pessoas deveriam ser curadas de suas 

doenças, em especial as agudas, apresentando grande ênfase nos cuidados com o corpo a 

partir de uma visão extremamente biologicista e fragmentada do ser humano.  
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Em resumo, os principais motivadores para o surgimento dos hospices britânicos 

foram o desinteresse dos hospitais, que se estabeleciam como centros de cura; a falta 

de provisão de cuidados médicos, de enfermagem e religiosos nos precários 

domicílios da população pobre; e a necessidade de uma contrapartida, por parte das 

instituições religiosas, ante a crescente erosão das crenças religiosas numa sociedade 

que se secularizava, na tentativa de conquistar as almas supostamente desviantes – 

prática especialmente significativa no limiar entre a vida e a morte. (Ibidem) 

 

A aproximação entre ciência/medicina e cuidados ao fim da vida se deu apenas em 

1967, com a fundação do St. Christopher Hospice, na Inglaterra, sendo essa uma das 

características que diferenciam os modernos hospices daqueles existentes na época medieval. 

Todavia, até os dias atuais, permanece um desinteresse da classe médica em relação à esses 

cuidados, ainda que a medicina paliativa já seja considerada uma especialidade médica em 

vários países, como o Brasil. 

Além dos fatores motivadores, citados acima, para o surgimento dessas instituições, 

havia um terreno propício para essas ações, uma vez que mudanças demográficas e 

epidemiológicas justificavam esforços nesse sentido. Assim, surge o moderno movimento 

hospice, com o objetivo de promover a assistência integral para aqueles que estão em fase 

final de vida, centrando-se na pessoa. e não na doença, e justificando-se não apenas por 

questões técnicas, mas também por uma questão moral: aliviar o sofrimento daqueles que 

estão morrendo, através de ações que auxiliem o sujeito a ter uma boa morte (Floriani, 2013).   

Existem várias definições e construções teóricas que apresentam elementos sobre o 

que seria uma boa morte, entre elas a de um grupo de estudos britânico sobre o 

envelhecimento, que define as seguintes características para esse processo: 

1. Saber quando a morte está próxima e compreender o que pode ser esperado; 

2. Ser capaz de ter controle sobre o que ocorre; 

3. Ter dignidade e privacidade garantidas; 

4. Ter controle sobre o alívio da dor e sobre outros sintomas;  

5. Ter controle e poder escolher onde morrer (em casa ou em qualquer outro lugar);  

6. Ter acesso à informação e à “expertise” necessárias; 

7. Ter acesso a qualquer suporte espiritual ou emocional requerido; 

8. Ter acesso aos cuidados paliativos em qualquer lugar, não somente em hospitais;  

9. Ter controle sobre quem está presente e com quem irá compartilhar o fim de sua 

vida; 

10. Ser capaz de encaminhar diretivas antecipadas que assegurem que seus desejos 

serão respeitados; 

11. Ter tempo para dizer adeus e controle sobre outros aspectos do tempo; 



18 
 

12. Ser capaz de partir quando for o tempo de ir e não ter a vida prolongada 

inutilmente (SMITH, 2000, on-line). 

 

 Floriani (2013, p. 402), destaca que:  

 

o que está por trás dessas construções é um conjunto de características que 

aglutinam expectativas de condutas médicas mais suaves de alívio do sofrimento, de 

acolhimento incondicional, de respeito pelas decisões de quem está morrendo e de 

um processo de morrer que possa ser enfrentado pelo paciente e ritualizado 

socialmente, em um cenário médico identificado com o uso continuado e persistente 

de alta tecnologia.  

 

 

Destaca-se que o movimento hospice cresceu também na América do Norte, a partir de 

1970, quando aconteceu o encontro entre Cicely Saunders e Elizabeth Kluber-Ross (GOMES; 

OTHERO, 2016). Soma-se aos esforços já destacados, àqueles realizados pela OMS a partir 

de 1980, quando o comitê dessa organização cria, em 1982, um grupo de trabalho para definir 

diretrizes de alívio da dor e cuidados do tipo hospice a serem adotados em todos os países.  

Além disso, também é divulgada a primeira definição de cuidados paliativos da OMS, em 

1990 (atualizada em 2002): 

Cuidados Paliativos consistem na assistência promovida por uma equipe 

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

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

do sofrimento, da identificação precoce, avaliação impecável e tratamento de dor e 

demais sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais.
4
 

A OMS também define os nove princípios que regem os CP. São eles: 1. Promover o 

alívio da dor e outros sintomas desagradáveis; 2. Afirmar a vida e considerar a morte como 

um processo normal da vida; 3. Não acelerar nem adiar a morte; 4. Integrar os aspectos 

psicológicos e espirituais no cuidado ao paciente; 5. Oferecer um sistema de suporte que 

possibilite o paciente viver tão ativamente quanto possível, até o momento da sua morte; 6. 

Oferecer um sistema de suporte para auxiliar os familiares durante a doença do paciente e a 

enfrentar o luto; 8. Melhorar a qualidade de vida e influenciar positivamente o curso da 

doença; 9. Deve ser iniciado o mais precocemente possível, juntamente com outras medidas 

de prolongamento da vida, como a quimioterapia e a radioterapia, e incluir todas as 

                         
4
 WORLD HEALTH ORGANIZATION. National cancer control programmes: policies and managerial 

guidelines. 2.ed. Geneva: WHO, 2002. apud INCA. Cuidados Paliativos. Disponível on-line em: 

<http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/acoes_programas/site/home/nobrasil/programa_nacional_controle

_cancer_colo_utero/cuidados_paliativos>. Acesso em: 26 jul. 2016. 
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investigações necessárias para melhor compreender e controlar situações clínicas estressantes 

(MATSUMOTO, 2012, p. 26-29). 

 

1.1.4 Os Cuidados Paliativos no Brasil 

 

No Brasil, há registro de uma instituição com algumas características de um hospice, o 

Asilo da Penha (também denominado como Pavilhão dos Incuráveis ou Asilo do Canceroso 

Pobre), criado em 1944, pelo então diretor do Serviço Nacional de Cancerologia, Mário 

Kroef, para atender os pacientes pobres em estado avançado do câncer já que o Centro de 

Cancerologia, criado em 1939, era destinado apenas ao atendimento dos casos curáveis. Essa 

instituição era de caráter privado e filantrópico, sendo mantida por doações e subvenções 

governamentais (BRASIL, 2007). 

A partir de 1980, foram surgindo os primeiros serviços de cuidados paliativos com 

ênfase nos paradigmas do moderno movimento hospice, com destaque para o INCA, através 

da criação do Hospital do INCA IV, em 1997, o maior hospital desse tipo no Brasil. Também 

foi fundada a Associação Brasileira de Cuidados Paliativos, em 1997, e a Academia Nacional 

de Cuidados Paliativos, em 2005. O surgimento dessas instituições voltadas para o cuidado, 

divulgação e formação em cuidados paliativos, representaram um grande avanço nas reflexões 

sobre o fim da vida no Brasil. 

Todavia, essas iniciativas se disseminaram de fato no país na década de 1990 e ao 

longo da década de 2000 (MATSUMOTO, 2012; RIGO, 2012; SANTOS, 2012). Entretanto, 

as ferramentas terapêuticas dos cuidados paliativos ainda são pouco conhecidas no Brasil, 

conforme aponta a ANCP (MACIEL et al., 2006, p.17) ao afirmar que, em geral,  

os cuidados necessários ao final da vida sequer são cogitados e as alternativas 

oferecidas ao doente se restringem: 

• Ao cuidado em unidades de terapia intensiva (UTI), que implicam grande 

sofrimento e prolongamento apenas do processo de morrer; 

• Ao cuidado intensivo oferecido de forma precária em leitos inapropriados para esse 

fim; 

• À condição de abandono do “não tenho mais nada a fazer”, que significa: vá para 

sua casa e morra só, com sua dor, com sua dispneia, com sua angústia, com seus 

vômitos, sua insônia, seu delirium e tantas outras situações caóticas. 

Portanto, os CP abrangem os cuidados oferecidos ao paciente e aos familiares desde o 

diagnóstico de uma doença com o potencial de se tornar ameaçadora da vida até o processo 

de luto. Uma parte importante dos CP são os Cuidados ao fim da vida (CFV), que se referem 

aos cuidados que devem ser oferecidos quando há impossibilidade de tratamento modificador 
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da doença e o paciente já se encontra em estágio avançado da enfermidade, com prognóstico 

reservado (SBGG, 2015a, p.23). 

 

 

Figura 01. Cuidados Paliativos. Fonte: SBGG, 2015a. 

 

Pode se afirmar que com a progressão da doença, a terapia modificadora vai perdendo 

importância, enquanto os cuidados paliativos assumem um papel essencial nesse processo. 

Quando já não é mais possível modificar o curso da doença, ou seja, quando não há mais 

possibilidade de cura, inicia-se a fase dos CFV (figura acima), que são uma parte dos 

cuidados paliativos. 

No presente estudo, consideramos doença oncológica avançada (ou câncer avançado) 

aquela já em estágio IV, conforme classificação do Sistema TNM de Classificação de 

Tumores Malignos (BRASIL, 2004; 2016), descrita abaixo: 

 

Estadiamento Geral dos Tumores 

0 Carcinoma “in situ” (tisn0m0); 

I Invasão local inicial; 

II Tumor primário limitado ou invasão linfática regional 

mínima; 

III Tumor local extenso ou invasão linfática regional extensa; 

IV Tumor localmente avançado ou presença de metástases. 

  Figura 02. Estadiamento Geral dos Tumores. Fonte: BRASIL, 2014; 2016. 

 

Considerando o contexto destacado, os cuidados oncológicos, com destaque para 

aqueles direcionados aos idosos em fase final da vida, assumem uma importância singular 

enquanto eixos constitutivos da integralidade do cuidado. Portanto,  

devemos enfrentar o desafio de nos conscientizar do estado de abandono a que estes 
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pacientes estão expostos, inverter o atual panorama dos cuidados oferecidos e 

tentarmos implantar medidas concretas, como: criação de recursos específicos, 

melhoria dos cuidados oferecidos nos recursos já existentes, formação de grupos de 

profissionais e educação da sociedade em geral. (MATSUMOTO, 2012, p. 23). 

Em publicação recente, o The Economist Inteligence Unit (2015) publicou um 

relatório no qual o Brasil é apontado como um dos piores países para se morrer. O resultado 

foi baseado em um índice de qualidade de morte elaborado pelo órgão supramencionado e 

constatou que entre 80 países incluídos no estudo, o Brasil ocupou a 42° posição em 

qualidade de morte. 

Logo, a questão que norteia nossos estudos é: como se dá a produção dos cuidados ao 

fim da vida direcionados a idosos com câncer avançado em um município do Rio de Janeiro 

a partir da perspectiva da integralidade? 

Nossa análise se dá a partir e no campo da saúde coletiva, uma área de produção de 

conhecimentos e âmbito de práticas institucionalizado na década de 1970 e que esteve 

vinculada ao projeto da reforma sanitária brasileira. Esse campo busca entender as relações 

entre saúde/doença como um processo que se relaciona com a estrutura da sociedade e se 

desloca de abordagens específicas para uma abordagem interdisciplinar (VIEIRA DA SILVA; 

PAIM; SCHRAIBER, 2014; NUNES, 1994), possibilitando uma análise da questão que 

norteia nossos estudos a partir de diversos olhares. 

1.2 JUSTIFICATIVA 

O tema desse estudo surgiu paulatinamente durante a trajetória profissional e 

acadêmica da autora. Ao longo dos últimos sete anos venho atuando como assistente social 

plantonista em unidades de urgência/emergência de determinado município do Rio de 

Janeiro, assim como na Universidade para a Terceira Idade da Universidade Federal 

Fluminense, em Campos dos Goytacazes. Durante esse período, concluí três especializações: 

Gestão em Saúde Pública (UFF), Saúde do Idoso e Gerontologia (AVM/UCAM) e Saúde da 

Pessoa Idosa (UNASUS/UERJ).  

Na primeira especialização, o objeto de estudo do meu Trabalho de Conclusão de 

Curso (TCC) foi a compreensão dos impactos do envelhecimento populacional no Sistema 

Único de Saúde (SUS), realizando uma análise a partir da experiência de trabalho no Pronto-

Socorro Aeroporto. A partir desse momento, comecei a aprofundar minhas leituras acerca da 

saúde dos idosos e, nesse campo específico, as DCNTs se destacaram como interesse de 

análise.  
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Na segunda especialização, realizei um estudo bibliográfico com objetivo de 

compreender o que significa “qualidade de vida da mulher idosa” e quais são os seus 

determinantes socioeconômicos, psicológicos, culturais e de saúde. E, mais uma vez, as 

condições crônicas se destacaram como um dos elementos importantes na discussão sobre a 

qualidade de vida desse grupo etário.  

Já em minha terceira especialização, meu TCC se materializou em um projeto de 

intervenção que tinha como objetivo capacitar os recepcionistas do pronto socorro  no qual eu 

trabalhava valorizando-os enquanto trabalhadores da saúde e tendo como objetivo qualificar o 

atendimento prestado aos idosos, já que em pesquisa realizada no ano de 2012 (SANTANA, 

2012), concluiu-se que 58% dos usuários atendidos no pronto socorro, que permaneciam em 

observação ou aguardando transferência para unidades de alta complexidade, tinham idade 

igual ou superior a 60 anos e 80% deles apresentava alguma doença crônico-degenerativa. 

Além disso, destacou-se a necessidade de capacitação dos profissionais de saúde, em especial 

os recepcionistas, para o atendimento qualificado a essa população idosa. Compreendemos 

que todos os profissionais de saúde devem adquirir competências e habilidades para o 

atendimento ao idoso no SUS, mas era preciso considerar que, ao chegar ao pronto socorro, o 

usuário se dirige primeiramente à recepção e que os profissionais desse setor ainda não 

estavam capacitados para acolher o idoso. Nesse momento, surgiram muitas inquietações 

teóricas e práticas acerca da integralidade das práticas de saúde associadas ao debate sobre as 

DCNTs que são mais prevalecentes entre os idosos, com destaque para o câncer.  

Essas inquietações estimuladas durante os estudos acadêmicos eram intensificadas na 

experiência profissional no campo da saúde coletiva. Ou será que era o contrário? Acredito 

que um movimento alimentava o outro. E, assim, a vivência junto aos idosos e os estudos 

realizados no campo do envelhecimento permitiram inferir que a velhice vem sendo marcada 

pelo isolamento social, presença de DCNTs e que grande parte dos idosos concebem essa 

fase da vida – a velhice – como aquela que os aproxima da morte. Diante disso, inquietações, 

aflições, inseguranças e medos são sentimentos vivenciados frequentemente por esses 

sujeitos envelhecidos. Esses sentimentos podem resultar em isolamento social, depressão e 

ansiedade excessiva, entre outros, podendo comprometer a qualidade de vida desses sujeitos.  

Esse cenário se agrava ainda mais quando esses idosos recebem o diagnóstico de uma doença 

ameaçadora da sua independência e/ou ameaçadora da vida.  

Diante dessas questões emblemáticas, a relação intensa da autora com idosos 

acometidos por câncer – tanto em âmbito pessoal, como profissional e acadêmico – foi 

determinante para a delimitação do atual projeto de pesquisa. Pôde-se constatar que o 
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despreparo dos profissionais de saúde para lidar com a morte resulta em um distanciamento 

na relação com os idosos e na destituição da autonomia desses sujeitos. Logo, os dilemas e o 

sofrimento dessas pessoas em fase final da vida nos trazem importantes questionamentos 

acerca dos cuidados oferecidos, no município, a esses idosos em fim de vida. Pressupõe-se 

que os profissionais não estão desenvolvendo competências e habilidades para os cuidados 

integrais que, por sua vez, poderiam assegurar aos idosos o alívio do sofrimento e, porque 

não dizer, o direito a uma morte digna.   

Conforme destacado na introdução deste projeto, dados demográficos e 

epidemiológicos recentes destacam o envelhecimento populacional associado à incidência e à 

prevalência das DCNTs em idosos, em especial o câncer, como um dos desafios para a gestão 

pública, uma vez que essa realidade demanda mudanças profundas no modelo de atenção à 

saúde dessa população que envelhece.  

O câncer é considerado um problema de saúde pública em todo o mundo e sua 

incidência cresceu 20% na última década, se transformando em uma das grandes 

preocupações mundiais em políticas de saúde. Segundo a Organização Mundial da Saúde 

(OMS), a expectativa para 2030, em todo o mundo, é de 27 milhões de novos casos e 17 

milhões de óbitos, e os países em desenvolvimento serão os mais afetados, incluindo o 

Brasil.
5
 Nesse país, o câncer é a segunda causa de morte por doença e a estimativa para 2016 

é de 596 mil novos casos. Nesse contexto, a abordagem paliativa ao idoso com câncer assume 

relevância ímpar nas discussões acadêmicas e no âmbito do planejamento das práticas de 

saúde, com ênfase para os cuidados ao fim da vida (CFV). 

Em geral, em municípios de médio e grande porte, a rede de atenção ao paciente com 

câncer, incluindo o idoso em fase de CFV, abrange uma grande quantidade de serviços 

diferenciados nos três níveis de atenção (Atenção Básica, Média e Alta Complexidade). Há 

serviços de quimioterapia, radioterapia, disponibilização de alta tecnologia para realização de 

diagnósticos, entre outros. Entretanto, esses serviços vêm se caracterizando pela frágil 

articulação operacional no que tange as responsabilidades e competências dos diversos níveis, 

não atendendo ao que está disposto nos instrumentos normativos pertinentes aos cuidados 

oncológicos. 

Desse modo, os CFV direcionados aos idosos com câncer nem sempre estão pautados 

no cuidado enquanto eixo constitutivo da integralidade em saúde. Portanto, em um modelo de 

atenção que não é usuário centrado, o acolhimento, o vínculo e a qualidade da atenção podem 

                         
5
 Fonte: FUNDAÇÃO DO CANCER. Disponível on-line em: < https://www.cancer.org.br/a-fundacao/quem-

somos/a-fundacao/>. Acesso em: 27 fev. 2016 
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estar comprometidos e as necessidades específicas desses sujeitos provavelmente não são 

atendidas.  

Nos serviços de oncologia há um predomínio do modelo biomédico, priorizando e 

investindo maciçamente em tecnologias duras e leve-duras, em detrimento das tecnologias 

leves, sem que seja realizada uma análise em relação às reais necessidades sentidas por esses 

idosos em cada fase do seu tratamento. Isso ocorre mesmo quando esse usuário já se encontra 

ao fim da vida e apresenta demandas que podem ser atendidas especialmente pela via das 

tecnologias sociais/relacionais. Nesses momentos, os profissionais tendem a se afastar das 

pessoas moribundas e/ou adotam extensivamente as tecnologias duras em uma luta neurótica 

contra o inevitável: a morte que se aproxima.
6
  

Esse descompasso entre as necessidades sentidas e apresentadas pelos usuários e as 

tecnologias adotadas inadequadamente pelos profissionais responsáveis pelo cuidado, tem 

como resultado o não atendimento das expectativas dos primeiros. E essa realidade provoca 

um questionamento acerca da presença/ausência da integralidade nas práticas de saúde. 

Logo, é preciso problematizar os CFV em oncologia sob a ótica da produção dos 

cuidados em saúde com foco no usuário e em suas necessidades singulares e específicas ao 

final da vida. É imprescindível analisar a produção dos cuidados ao fim da vida direcionados 

a idosos com câncer, neste município do Rio de Janeiro, considerando a perspectiva da 

integralidade. E é essa questão que pretendemos responder ao longo desta investigação. 

Por meio desse estudo pretendemos colaborar para a ampliação da produção científica 

acerca dos cuidados ao fim da vida no campo da saúde coletiva, assim como contribuir para o 

planejamento de ações voltadas à oferta desses cuidados para a população idosa com câncer. 

1.3 OBJETIVO GERAL 

Analisar a produção dos cuidados ao fim da vida direcionados aos idosos com câncer 

avançado em um município do Rio de Janeiro a partir da perspectiva da integralidade. 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Compreender o processo de produção dos cuidados ao fim da vida direcionados aos idosos 

com câncer avançado a partir da dimensão acolhimento; 

 Compreender o processo de produção dos cuidados ao fim da vida direcionados aos idosos 

                         
6
 O conceito de tecnologia em saúde será discutido na sessão 2.1, p.28. 
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com câncer avançado a partir da dimensão vínculo/responsabilização; 

 Contribuir para a ampliação da produção científica acerca dos cuidados ao fim da vida no 

campo da saúde coletiva. 
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2 MARCO TEÓRICO CONCEITUAL 

Optamos por analisar os cuidados ao fim da vida a partir da perspectiva da 

integralidade do cuidado em saúde por meio das seguintes categorias: “Cuidado integral” 

(SILVA JUNIOR; PONTES; HENRIQUES, 2011, p. 93), “Integralidade nas práticas dos 

profissionais de saúde” (SILVA JUNIOR; MASCARENHAS, 2013, p. 245) e “Cuidados ao 

fim da vida” (SBGG, 2015a, p. 39).  

2.1 CUIDADO INTEGRAL 

O termo cuidado nos remete a uma atitude, a uma forma de agir e de se relacionar, que 

tem como objetivo contribuir para o bem-estar do outro através de práticas que resultem em 

alívio do sofrimento e atenção às necessidades do demandante. Essas práticas cuidadoras 

surgiram no âmbito doméstico e durante muito tempo foram concebidas como tarefas 

exclusivamente femininas e que exigiam um saber prático adquirido no cotidiano. Ao longo 

dos anos, surgiram categorias profissionais, tipicamente femininas (como é o caso 

principalmente da enfermagem), para também dar conta dessa tarefa. Posteriormente, a 

demanda por cuidado foi se complexificando e impulsionou o surgimento de diferentes 

sujeitos cuidadores, como os homens e outros profissionais de saúde (PINHEIRO, 2008). 

Além disso, com o advento do capitalismo, a busca de cuidados se intensificou, uma vez que 

houve um aumento da fragilidade das classes que vivem do trabalho. 

Luz (2013) enfatiza que a busca por atenção e cuidado terapêutico na última década 

está relacionada à desestabilização das relações de trabalho, no trabalho e fora do trabalho. A 

interiorização cultural dos valores da racionalidade econômica capitalista põe em xeque 

valores e padrões de sociabilidade historicamente geradores de laços sociais e sentidos 

culturais solidários. Logo, há uma perda de sociabilidade, de sentidos culturais, sentidos 

relativos ao estar e agir socialmente no mundo – sobretudo através do trabalho –  que geram 

sentimentos e sensações de confinamento, limitação e insegurança nos sujeitos. Esses 

sentimentos e sensações gerariam danos indiretos ou diretos à saúde das pessoas submetidas a 

essa ordem social. O resultado desse contexto é o aumento de “seres entristecidos, adoecidos 

e evidentemente necessitados de cuidado”.  

Mas esses cuidados não devem ser concebidos como atribuição de determinados 

profissionais ou de determinados níveis de atenção do sistema de saúde, mas sim como 

atributo de toda e qualquer prática profissional nesse campo, uma vez que “no campo da 
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saúde o objeto não é a cura, ou a promoção e proteção da saúde, mas a produção do cuidado” 

(MERHY, 2007, p. 117). 

Pinheiro (2008, p. 113) ressalta que “o cuidado em saúde é o tratar, o respeitar, o 

acolher, o atender o ser humano em seu sofrimento – em grande medida fruto de sua 

fragilidade social – mas com qualidade e resolubilidade de seus problemas”. E a falta desses 

cuidados pode agravar o sofrimento dos sujeitos.  

Por esse motivo, o cuidado é uma categoria central em nossa discussão. Entendemos 

que essa produção de cuidado deve acontecer em todos os ciclos da vida: desde o nascimento 

até os últimos minutos de vida. Contudo, essa produção só é de fato cuidadora se for 

perpassada pelo viés da integralidade, pois não há cuidado se não houver atenção às 

necessidades sentidas pelos sujeitos que procuram os serviços de saúde. Assim, escuta 

qualificada, acolhimento, responsabilidade, decisão conjunta, respeito à autonomia, aos 

desejos e ao saber dos usuários, trabalho interdisciplinar, articulação entre profissionais, 

gestores e usuários são alguns dos pilares das práticas cuidadoras. 

Com isso, a noção de “cuidado” integral permite inserir, no âmbito da saúde, as 

preocupações pelo bem-estar dos indivíduos – opondo-se a uma visão meramente 

economicista – e devolver a esses indivíduos o poder de julgar quais são suas 

necessidades de saúde, situando-os assim como outros sujeitos e não como outros 

objetos. (Ibidem, p. 114) 

Dessa forma, acreditamos que a construção de protocolos padronizados – que 

atualmente assumem um lugar de destaque na discussão das práticas e da gestão dos serviços 

de saúde, em especial no que tange aos cuidados direcionados aos pacientes oncológicos que 

não tem mais perspectiva de cura – não atende às reais necessidades dos usuários, uma vez 

que somente no momento do encontro entre os usuários e o profissional de saúde é possível 

compreender os sofrimentos e construir coletivamente estratégias que venham ao encontro das 

reais necessidades daqueles enquanto sujeitos autônomos e desejantes.  

Logo, adotamos o sentido expresso por Silva Junior, Pontes e Henriques (2011, p. 97-

98), no qual o cuidado é concebido como 

uma unidade nucleadora de saberes e práticas sobre integralidade, pois, longe de 

significar um conjunto de procedimentos ou atitudes isoladas, revela-se como um fio 

condutor de sua construção na atenção à saúde. Integralidade na qual, em seus 

sentidos mais amplos, como local de encontro de sujeitos com demandas, 

necessidades e capacidades, fluxos de interação, possibilitem o acesso às várias 

alternativas de solução de problemas e à construção de vínculos e de 

responsabilidades mútuas. 
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Nessa perspectiva, o cuidado pode ser utilizado como uma categoria analítica para 

interrogar os modos como são produzidas as ações de saúde e organizadas as instituições 

responsáveis por essa produção, pois o cuidado é a própria razão de ser do campo da saúde e 

constitutivo de todas as profissões dessa área. Além disso, ressalta-se que “na busca de 

conhecer os mecanismos produtores de doenças, os profissionais de saúde distanciaram-se 

das relações com os seres humanos em sofrimento” e destaca-se que “o modelo de atenção à 

saúde deve estar centrado nos usuários e em suas necessidades”. (Ibidem).  

Contudo, é importante ressaltar que no âmbito dos serviços de saúde, a essência dos 

atos – a produção do cuidado – não tem encontrado solo fértil. Em geral, o foco está nos 

procedimentos técnicos, no uso de equipamentos avançados, no saber profissional, na defesa 

do ordenamento profissional e/ou do projeto institucional e não nas necessidades dos 

usuários. Assim, há um predomínio de interesses estranhos para aqueles concebidos e 

expressos pelos usuários desses serviços. Há um descompasso entre o “cuidado oferecido” 

pelos profissionais, e o “cuidado requisitado” pelos usuários.  

Nesse sentido, Teixeira destaca que: 

apesar das entusiásticas promessas de eficácia da biomedicina triunfalista, o 

funcionamento concreto dos serviços de saúde que distribuem suas tecnologias vem 

demonstrando uma eficácia e, sobretudo, um grau de satisfação dos usuários bem 

mais decepcionante. (2010,  p.93-94) 

Repensar a articulação dessas tecnologias no processo de trabalho em saúde é uma 

tarefa da qual não é mais possível se esquivar. Merhy nos traz importante contribuição ao 

defender que a organização dos processos de trabalho em saúde tem ocupado um lugar central 

nas discussões a respeito da necessidade de mudanças na direção do atual modelo 

tecnoassistencial em saúde empreendidas por aqueles que estão comprometidos com a defesa 

da vida individual e coletiva, e que nesse processo o que está em discussão são as 

necessidades de saúde – que adquirem um formato de carências, mas também apresentam a 

expressão de um ser que em potência deseja ser (MERHY, 1997).  

Sabe-se que existem diversas abordagens e sentidos para a tecnologia em saúde 

(SCHRAIBER; MOTA; NOVAES, 2008). O desenvolvimento histórico do conceito resultou 

em concepções contemporâneas que contemplam os componentes materiais (instrumentos) e 

imateriais (saberes e relações) do processo de trabalho em saúde. No Brasil, destacam-se os 

estudos de Donnangelo
7
, Mendes Gonçalves

8
, Schraiber

9
 e Merhy (1997; 2007). Esse último 

                         
7
 DONNANGELO, M.C.F. Medicina e Sociedade. São Paulo: Ed.Pioneiras, 1975. 

  Idem. Saúde e Sociedade. São Paulo: Duas Cidades, 1976. 



29 
 

autor classifica as tecnologias em saúde dividindo-as em três categorias: duras, leve-duras e 

leves.  

As tecnologias envolvidas no trabalho em saúde podem ser classificadas como: 

leves (como no caso das tecnologias de relações do tipo produção de vínculo, 

autonomização, acolhimento, gestão como uma forma de governar processos de 

trabalho), leve-duras (como no caso de saberes bem estruturados que operam no 

processo de trabalho em saúde, como a clínica médica, a clínica psicanalítica, a 

epidemiologia, o taylorismo, o fayolismo) e duras (como no caso de equipamentos 

tecnológicos do tipo máquinas, normas, estruturas organizacionais). (MERHY, 2007, 

p. 49) 

Essa concepção nos oferece subsídios para refletir sobre a necessidade de produzir 

cuidado por meio da articulação desses diversos componentes do processo de trabalho em 

saúde, pois no processo no qual a atenção é “procedimento centrada” e/ou “profissional 

centrada”, ou seja, no qual as tecnologias duras e leve-duras ordenam a prestação de serviços, 

o resultado é a vigência de uma crise nos serviços de saúde. E em relação a essa crise, é 

importante destacar que, de acordo com Merhy (1998), os modelos atuais de ordenamento das 

práticas clínicas e sanitárias já perderam seu rumo maior – o da defesa radical da vida – e por 

isso é necessário construir uma nova maneira de produzir Saúde, pois  

o sentido último de qualquer serviço de saúde é o de se centrar no usuário e intervir 

a partir de seus problemas, procurando contribuir para um caminhar mais autônomo 

daquele [o usuário], no seu modo de andar a vida. (Idem, 2007, p.79) 

O enfrentamento da crise atual passaria necessariamente pela ampliação do próprio 

conceito de clínica com implicações no seu modo de atuar, pois todos os trabalhadores de 

saúde fazem clínica, sendo este o campo principal no qual operam as tecnologias leves, com 

articuladores de outras configurações tecnológicas, destacando que 

todo profissional de saúde, independentemente 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, para atuar no terreno 

específico das tecnologias leves, modos de produzir acolhimento, responsabilizações 

e vínculos. (Idem, 1998, p. 117) 

 Ele ressalta ainda que o ponto de vista dos governantes ou dirigentes não 

necessariamente coincide com o ponto de vista dos usuários a respeito dessa crise. Aqueles 

                                                                             
8
 MENDES GONÇALVES, R. B. Tecnologia e Organização das Práticas de Saúde: características tecnológicas 

do processo de trabalho na rede estadual de Centros de Saúde de São Paulo. São Paulo: Hucitec-Abrasco, 

1994. 
9
 SCHRAIBER, L. B. Medicina Tecnológica e Prática Profissional Contemporânea: novos dilemas, outros 

desafios. Tese de Livre-Docência, São Paulo: Faculdade de Medicina da USP, 1997. 
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privilegiam o ângulo financeiro, alegando a escassez de recursos. Já esses últimos, reclamam 

da falta de interesse e de responsabilização dos diferentes serviços a sua pessoa e a seu 

problema em particular. 

O autor (MERHY, 1998) destaca que o atual modelo assistencial – o modelo médico-

hegemônico neoliberal – empobrece e subordina a dimensão cuidadora a um papel irrelevante 

e complementar em prol de um certo modo de operar a produção do ato em Saúde que melhor 

expressa os interesses desse setor de serviços. Logo, quando há domínio dos interesses 

organizados em torno das tecnologias duras (produção de procedimentos), há um isolamento 

do trabalho médico em relação aos outros trabalhadores em saúde, produção permanente da 

morte das tecnologias leves inscritas nos seus processos clínicos (mediocrização da clínica) e 

um exercício da autonomia no trabalho clínico totalmente voltado para interesse privados 

estranhos aos dos usuários. Assim, 

ao mediocrizar a tecnologia leve, submetendo-a à lógica da dura e de uma leve-dura 

empobrecida, encarecem-se substancialmente as ações de Saúde, tanto por 

incorporar serviços caros e desnecessários, quanto por ser um sistema pouco 

resolutivo. (Ibidem, p. 109) 

Evidencia-se assim, a necessidade de deslocamento de um modelo de atenção à saúde 

baseado na biomedicina e, portanto, centrado na doença e nos procedimentos, para um 

modelo norteado pelo viés da integralidade em saúde, no qual a centralidade está no sujeito e 

o objetivo das ações profissionais em saúde é a oferta do cuidado. Nessa perspectiva, não 

apenas as demandas explicitadas pelos usuários, mas também suas necessidades em saúde, 

são alvo da atenção, na medida em que essas últimas sofrem determinações sociais, 

econômicas, culturais e pessoais (pois cada um sofre de modo particular).  

 Logo, o sofrimento singular do sujeito e a concepção de cuidado – enquanto 

tecnologia que deve estar presente em todos os níveis de atenção – assumem uma importância 

ímpar nas discussões acerca do processo de trabalho em saúde (MERHY, 2007; CECCIM; 

MERHY, 2009; SILVA JUNIOR; MASCARENHAS, 2013; LACERDA; VALLA, 2010). 

Pressupõe-se que a oferta de cuidado só existe se estiver perpassada pela integralidade 

da atenção, na busca pela compreensão das diversas dimensões do sofrimento humano 

(dimensão física, espiritual, social, entre outras), em uma perspectiva de defesa radical da 

vida. Logo, nessas relações de cuidado, o sujeito demandante deve ser o ator principal e o agir 

em saúde assume características de acolhimento e de responsabilização ética, proporcionando 

a construção de vínculos solidários e respeitosos, e serviços comprometidos com a qualidade 

da atenção e com abertura para experiências criativas, arranjos horizontais e resolutivos 
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(MERHY, 2007; SILVA JUNIOR; MASCARENHAS, 2013; LACERDA; VALLA, 2010; 

PINHEIRO, 2008). 

  E quando a vida estiver ameaçada por uma doença fatal?  Ainda nesse momento, é 

possível e imperativo produzir cuidado integral, colaborando na elaboração de projetos de 

vida e felicidade (mesmo que sejam de curto prazo) buscando garantir o viver a vida 

plenamente, com autonomia e controle do processo saúde-doença até o último minuto de vida, 

pois o processo de morrer não precisa ser sofrido. 

2.2 INTEGRALIDADE EM SAÚDE 

Conforme dito na seção anterior, a discussão a respeito dos cuidados em saúde não 

pode estar desvinculada da reflexão sobre a integralidade. Entretanto, há diferentes 

concepções a respeito desse termo. Por esse motivo, é necessário conceituá-lo a fim de 

instrumentalizar a nossa pesquisa. 

Em geral, o termo integralidade é utilizado por aqueles que defendem uma atenção 

centrada no usuário e, portanto, apresenta um viés de mudança no modelo tecnoassistencial 

em saúde, com foco principal na necessidade de transformação na relação trabalhador-

usuário, mas também na organização dos serviços de saúde e na construção de políticas gerais 

e específicas nesse campo (MATTOS, 2010; TEIXEIRA, 2010). Nesse contexto, apresenta-se 

como um “ideal regulador, um devir” (CAMARGO JUNIOR, 2010), uma “imagem objetivo” 

(MATTOS, 2006). 

Mattos (2006) traz importantes contribuições a respeito dos vários sentidos desse 

termo e, em uma primeira aproximação, afirma que ele estaria vinculado a uma das diretrizes 

do Sistema Único de Saúde – “atendimento integral” – (BRASIL, 1988), que se traduz na 

articulação das ações e serviços que visam efetivar o direito a saúde. Articulação entre 

políticas, níveis de complexidade, profissionais de saúde envolvidos no cuidado e ações de 

prevenção, promoção e tratamento, visando superar a fragmentação das respostas às 

necessidades dos usuários. Entretanto, para esse autor, a integralidade não se limita a essa 

diretriz definida constitucionalmente. A partir de uma análise no contexto da luta do 

movimento sanitário, ele destaca algumas noções da integralidade que lhe parecem mais 

relevantes:  

a) Integralidade como atributo das práticas profissionais – como uma dimensão das 

práticas: superação da racionalidade médica, atitude desejável e boa prática diante do 

sofrimento humano, compreensão acerca do conjunto de necessidades apresentadas 
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pelos usuários que procuram os serviços de saúde e que não se reduzem à prevenção 

e ao controle das doenças, valores que merecem ser defendidos em todas as práticas 

de saúde (e não somente no SUS);  

b) Integralidade como atributo da organização dos serviços – como princípio de 

organização contínua do processo de trabalho nos serviços de saúde: articulação entre 

saúde pública e práticas assistenciais, ações programáticas horizontalizadas, 

ampliação das possibilidades de apreensão das necessidades de saúde de um grupo 

populacional, articulação entre demanda espontânea e demanda programada; 

c) Integralidade como atributo das respostas governamentais a certos problemas de 

saúde – como configuração de certas políticas: ampliação do horizonte de problemas 

a serem tratados por elas através de diversas estratégias e intervenções, transgredindo 

os espaços das políticas setoriais. 

Todos esses sentidos da integralidade têm em comum a crítica ao reducionismo e às 

fragmentações, a busca pela ampliação das percepções acerca das necessidades de saúde dos 

indivíduos e dos grupos, e uma abertura para respostas que abarquem várias dimensões dos 

problemas e/ou necessidades de saúde. 

Para a realização da nossa investigação, adotamos o sentido concebido por Silva 

Junior e Mascarenhas, que aprofundam a discussão de Mattos acerca do primeiro e do 

segundo sentido da integralidade apresentados acima e que mais se aproximam da nossa 

discussão. 

Dada a polissemia do termo “integralidade”, resolvemos tomá-lo como atributo das 

práticas profissionais de saúde e da organização de serviço. Entendemos que alguns 

outros conceitos articulados traduzem a integralidade nos sentidos adotados: 

acolhimento, vínculo/responsabilização e qualidade da atenção.  (SILVA JUNIOR; 

MASCARENHAS, 2013, p. 244). 

Em nosso estudo nos concentraremos nos conceitos de acolhimento e 

vínculo/responsabilização, através dos quais realizaremos nossa análise sobre a integralidade 

dos cuidados ao fim da vida direcionados aos idosos. 

Há uma multiplicidade de concepções sobre acolhimento, logo, adotaremos aquela que 

mais expressa nossa concepção e que define o acolhimento como:  

tratar humanizadamente toda a demanda; dar respostas aos demandantes, individuais 

ou coletivos; discriminar riscos, as urgências e emergências, encaminhando os casos 

às opções de tecnologias de intervenção; gerar informação que possibilite a leitura e 

interpretação dos problemas e a oferta de novas opções tecnológicas de intervenção; 

pensar a possibilidade de construção de projetos terapêuticos individualizados. 

(SILVA JUNIOR, 2001, p. 91). 
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Em geral, a apreensão do conceito de acolhimento pelos profissionais e gestores do 

Sistema Único de Saúde (SUS), está relacionada à primeira abordagem realizada junto aos 

usuários dos serviços, em um determinado espaço físico e/ou em um momento da intervenção 

dos profissionais de saúde em dado nível de atenção. Entretanto, acolhimento é uma técnica 

que abrange a escuta e a postura ética diante do usuário em todo o seu caminhar nos serviços 

de saúde e não apenas em um determinado momento ou espaço físico. Essa técnica deve 

abranger as relações dos profissionais com os usuários, dos profissionais entre si, dos 

profissionais com a gestão, e entre usuários, profissionais e gestores tendo como foco a 

melhoria das condições de saúde da população e dos sujeitos individuais. Logo, o 

acolhimento se configura como um instrumento potencializador do agir em saúde, 

contribuindo para melhorar o acesso e a qualidade da atenção, possibilitando abertura para a 

criatividade em modos de interação mais horizontais e suscitando novas respostas, mais 

assertivas, às necessidades dos usuários dos serviços de saúde.  

O estabelecimento de vínculo entre profissionais de saúde e usuários é tão necessário 

quanto desafiador.  É necessário porque, enquanto uma das dimensões essenciais do cuidado, 

ele se caracteriza como um elo solidário e responsável entre profissionais e usuários que tem 

como resultado relações de confiança e segurança entre esses atores, contribuindo para a 

construção da integralidade do cuidado, já 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. 

(MERHY, 1994, p. 138 ) 

A construção de vínculo por meio de uma convivência e interação profícua tem a 

potencialidade de produzir empatia, respeito, responsabilização e continuidade do cuidado. 

Uma característica importante é a presença de um profissional de referência para cuidar 

daquele usuário. 

Construir vínculo entre profissionais e usuários dos serviços de saúde também é um 

desafio, pois em geral a formação dos profissionais dessa área não contempla o 

desenvolvimento de habilidades para o cuidado integral. A assistência à saúde é vista como 

algo extremamente técnico, onde o distanciamento afetivo entre profissionais e usuários é, de 

certa forma, desejado, concebido como profissionalismo. De acordo com esse modelo de 

formação, quanto maior a capacidade de o profissional manter-se “neutro” diante dos 

problemas vivenciados pelos usuários e quanto menos ele se envolver emocionalmente com 

esses últimos, exercendo sua profissão com base em procedimentos e em saberes 
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especializados, mais competente ele é. Romper essa barreira impulsionada pela formação e 

pelas instituições de saúde – na qual a neutralização de afetos é preponderante – e 

compreender o poder terapêutico do vínculo é um grande desafio.  

Compreendemos que o cuidado integral exige atenção aos sofrimentos do usuário não 

somente em relação à sua dimensão física, mas também em suas expressões subjetivas, 

emocionais e sociais. Entretanto, em geral, os profissionais de saúde centralizam a sua ação 

nos sintomas físicos associados a lesões orgânicas, fragmentando o cuidado através da divisão 

do corpo em suas partes doentes que, supostamente, devem ser tratadas por diversos 

especialistas nas tais anormalidades orgânicas. E esses especialistas tendem a oferecer um 

atendimento procedimento-centrado e/ou profissional-centrado, no qual o usuário é concebido 

como um objeto de investigação clínica. 

Para Pagliosa & Da Ros (2008) essa atenção profissional-centrada e/ou procedimento-

centrada teria suas bases no modelo flexerneriano, que ainda seria hegemônico na formação 

dos profissionais de saúde na maioria dos países. Esse modelo seria fruto da proposta de 

reforma para o ensino médico, elaborada por Flexner, em 1910, no documento denominado 

“Educação Médica nos Estados Unidos e Canadá”, conhecido como Relatório Flexner 

(FLEXNER, 1910). Segundo esses autores, a ênfase estaria no paradigma biomédico, 

centrado na doença e no hospital, criando condições para o desenvolvimento de uma medicina 

altamente tecnológica e especializada, com uma visão reducionista, unicausal e biologicista. 

Não haveria espaço para a compreensão de outras dimensões para além da doença localizada 

em um corpo fragmentado pelas especialidades e passível de ser manipulado por meio de 

equipamentos ultra-avançados. Logo, como essas concepções atendiam de forma 

inquestionável aos interesses do grande capital – representado pela indústria farmacêutica – 

da corporação médica e das universidades, foi amplamente adotado no mundo inteiro, 

tornando-se hegemônico em diversos países.  

Já Naomar Filho (2010) afirma que no Brasil desenvolveu-se uma “retórica 

falseadora”, uma montagem imaginária e ideológica acerca dos eixos fundamentais do 

pensamento de Flexner. Logo, a ênfase na crítica ao suposto conteudismo, ao biologismo anti-

humanista, à tecnologização da prática, à medicina curativa individualista e à submissão às 

corporações médicas – que seriam as marcas do modelo flexineriano – seria resultado de um 

movimento de descaracterização de Flexner e sua obra. Esse movimento seria fruto de um 

contexto ideológico-político no campo da saúde (luta ideológica contra a ditadura) e do 

regime imaginário que o sustentou.  Assim, os cinco aspectos destacados acima e acerca dos 

quais se baseava a crítica contra Abraham Flexner nada mais seriam do que mitos facilmente 
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descontruídos após uma análise criteriosa da obra desse autor.   

Para além dessa discussão teórica, conceitual e histórica, é importante destacar que 

independente dos seus fundamentos, projetos de formação nos quais o paradigma biomédico é 

hegemônico são inadequados, deficientes e estão na contramão da perspectiva das práticas 

cuidadoras como dimensão do trabalho em saúde. Não há desenvolvimento de competências e 

habilidades para o cuidado integral – que abrange responsabilização, laços afetivos, 

centralidade no usuário, escuta qualificada, resolutividade e desenvolvimento de habilidades 

de comunicação, entre outros atributos (PONTES; SILVA JUNIOR; PINHEIRO, 2011) – e 

assim, portanto, formam profissionais com olhares e práticas reducionistas. 

Em uma atenção marcada pelas características apontadas acima, é possível apreender 

as dificuldades dos profissionais em lidar com o sofrimento do paciente uma vez que eles 

“preferem lidar com a doença, na qual a racionalidade da biomedicina estabelece referência e 

pontos de intervenção sobre as ‘lesões’ e ‘disfunções’ detectadas” (SILVA JUNIOR; MERHY; 

CARVALHO, 2010, p. 125).  

Há profissionais que, impossibilitados de tratar os sujeitos, tratam apenas das 

doenças. Lidam com os sujeitos como se eles fossem apenas portadores de doenças, 

e não como portadores de desejos, aspirações e sonhos. (MATTOS, 2006, p.66 ) 

E essas dificuldades do profissional em lidar com o sofrimento humano se 

intensificam quando o paciente está em situação ameaçadora da vida. Em especial quando 

esse paciente está em estágios finais de uma doença incurável. Nesses momentos, há um 

afastamento maior dos profissionais em relação a esses sujeitos. Torna-se ainda mais difícil 

oferecer uma escuta acolhedora do sofrimento apresentado e compreender as necessidades 

específicas desse sujeito, uma vez que lidar com a morte e o morrer exige um repensar sobre a 

finitude da própria vida e sobre as necessidades dos moribundos. Entretanto, esse repensar é 

justamente algo não desejado na cultura contemporânea, na qual predomina uma aversão a 

morte. Nesse contexto, a oferta de cuidados ao fim da vida baseados na integralidade 

encontra-se ainda mais ameaçada (KLUBER-ROSS, 2008; PESSINI 2003; 2006; 2011; 

2014). 

2.3 CUIDADOS AO FIM DA VIDA 

Ainda que o debate a respeito da morte, do morrer e dos cuidados paliativos já 

tenham se iniciado há algumas décadas, em nossa sociedade ainda é possível observar uma 

contradição na forma de lidar com a morte: ao mesmo tempo em que as mídias em geral 



36 
 

(televisão, jornais, revistas, rádios) noticiam maciçamente a ocorrência dela, há também uma 

resistência dos sujeitos em pensar a própria morte.  

Existe a consciência da morte, mas busca-se constantemente apagar a consciência da 

própria finitude. É como se a finitude da vida só fosse possível para outro. E assim, busca-se 

controlar e domesticar a morte de todas as formas possíveis. Seja utilizando-se ao máximo 

dos avanços da medicina, seja evitando-se falar sobre a terminalidade da vida.  

Esse silenciamento social em relação à terminalidade da vida é um dos empecilhos 

para a discussão sobre as decisões dos sujeitos a respeito da vida e da morte (como, por 

exemplo, a adoção ou rejeição de tratamentos fúteis, a construção das diretivas antecipadas 

de vontade e a opção pelo suicídio assistido) e tem seus impactos no processo de trabalho em 

saúde, configurando-se como um dos empecilhos para a emergência de práticas integrais em 

saúde. 

Diante disso, surge o questionamento: como são oferecidos os cuidados ao fim da 

vida nos serviços de saúde? Sob que perspectiva são oferecidos esses cuidados? A oferta 

desses cuidados se dá a partir da perspectiva da integralidade em saúde? Essa discussão 

torna-se imperativa. 

Entendemos cuidados ao fim da vida como  

uma parte importante dos Cuidados Paliativos que se refere à assistência que a 

pessoa deve receber durante a última etapa de sua vida, a partir do momento em que 

fica claro que ela se encontra em estado de declínio progressivo e inexorável, 

aproximando-se da morte. (SBGG, 2015b) 

Portanto, os cuidados paliativos devem ser oferecidos desde o momento em que uma 

pessoa recebe o diagnóstico de uma doença incurável e progressiva, em concomitância com 

outros tratamentos pertinentes, até a fase de luto da família. Já os cuidados ao fim da vida são 

oferecidos quando a doença já está avançada e o prognóstico é reservado, não havendo mais 

possibilidade de cura. Logo, CFV são uma parte dos Cuidados Paliativos. 

Para a reflexão acerca das especificidades desses cuidados, utilizamos em especial as 

reflexões de Kübler-Ross (2008) e Pessini (2003; 2006; 2011; 2014). 

Kübler-Ross (2008) – médica psiquiatra, pioneira no trabalho com moribundos e a 

primeira estudiosa a identificar os estágios do luto pelos quais passam as pessoas que 

recebem o diagnóstico de uma doença fatal – advoga que mudanças culturais, demográficas, 

econômicas e tecnológicas foram fatores determinantes no que tange às transformações na 

forma de lidar com a morte e com aqueles que se encontram na finitude da vida. Essas 

transformações resultaram na aversão e na crescente ansiedade diante do fim da vida. Assim, 



37 
 

em nosso inconsciente, não podemos conceber a nossa própria morte e sentimos necessidade 

de fugir de qualquer situação que nos faça recordar da nossa própria finitude.  

Entretanto, para a autora, o sujeito em fase terminal tem necessidades muito especiais 

que precisam ser atendidas, e a autora afirma que “podemos ajudá-los a morrer, tentando 

ajudá-los a viver, em vez de deixar que vegetem de forma desumana” (KÜBLER-ROSS, 

2008, p. 25). Dito de outra forma, para ela, morrer é uma parte importante da vida e, por esse 

motivo, é “preciso viver até dizer adeus”. Nesse sentido, seria necessário aos profissionais 

“considerar a morte como uma possibilidade real, não só para os outros, como também para 

si mesmos” (Ibidem, p. 310). Além disso, a autora também elaborou orientações para que 

esses profissionais possam lidar da melhor forma possível com as pessoas em estágio final de 

vida. 

Pessini (2003; 2006; 2011) afirma que é preciso buscar a dignidade de viver e de 

morrer, e que o principal desafio do cuidado ao idoso fora de possibilidades terapêuticas de 

cura é o alívio do sofrimento. Esse alívio deve ser cuidado em quatro dimensões 

fundamentais: dimensão física, dimensão psíquica, dimensão social e dor espiritual. Afirma 

também que o cultivo dessa perspectiva holística é fundamental nesse momento em que é 

preciso aprender a viver e aprender a “dizer adeus à vida com elegância”. 

Para o autor, cuidar dos idosos significa, antes, entrar em contato com o nosso próprio 

processo de envelhecimento. Mas, acima de tudo, deixar-nos experimentar pelo envelhecer. 

Todavia, essa tarefa não é fácil uma vez que nossa tendência é negar a existência do idoso e 

do nosso destino final: a morte (PESSINI, 2011). 

Nossa sociedade isola, esconde e exclui os idosos, os pacientes portadores de 

doenças crônico-degenerativas, os que vivem com uma doença fora de 

possibilidades terapêuticas de cura. Não seria justamente porque essas pessoas 

concretamente, são uma lembrança viva do que todos vamos ter que enfrentar um 

dia, sem possibilidade de subterfúgios ou fugas, isto é, nossa própria finitude e 

mortalidade? (Ibidem, p. 114) 

Pessini (2003; 2006; 2011; 2014) afirma que nossa sociedade avança cada vez mais 

em inovações tecnológicas no campo da saúde e que essas novas descobertas têm como 

objetivo combater a doença, a dor e, utopicamente, vencer a própria morte.  Assim, as 

práticas de saúde estão fortemente marcadas pelo paradigma da cura, e a inabilidade para 

curar é vista como uma falha da medicina. Portanto, pensamos e agimos como se a morte não 

fizesse parte da vida. Esquecemos que somos finitos, que podemos ser curados de uma 

doença classificada como mortal, mas não podemos ser curados da morte.  Ele pressupõe que 

talvez por esse motivo seja tão difícil lidar com pessoas em estágio final da vida. Diante 
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disso, o autor propõe que seja cultivada a sabedoria de integrar a morte na vida uma vez que 

ela não é uma doença e não deve ser tratada como tal. Enfatiza, ainda, que a vida não deve 

ser abreviada e nem prolongada e que, assim como fomos cuidados para nascer, precisamos 

ser cuidados para morrer.  

Entretanto, alguns estudos apontam que com a medicalização e hospitalização da 

morte, 70% dos óbitos ocorrem nos hospitais, a maioria especificamente nas UTI (Unidade de 

Tratamento Intensivo). E entre 20 a 30% das vagas dessas unidades são ocupadas por 

pacientes sem perspectivas de sobrevida e que passam por um longo e doloroso processo de 

morte, por não terem acesso aos Cuidados Paliativos (PEREIRA, 2012). Esse cenário aponta 

para a vigência de um modelo de “cuidado” no qual as tecnologias duras comandam o 

processo de trabalho e o imperativo de prolongar a vida a qualquer custo resulta na 

diminuição da qualidade de vida dessas pessoas que estão vivenciando e enfrentando a 

terminalidade da vida. Provoca-se um extremo desconforto desnecessário e desumano. 

Portanto, “O profissional deve ter sensibilidade para não querer curar o incurável nem tratar o 

intratável, mas deve perceber que, se há um limite para a cura e o tratamento, não o há para os 

cuidados” (Maciel et al, 2006,p.32).  

Ressalta-se que o movimento paliativista, também conhecido como “moderno 

movimento hospice”, trouxe uma contribuição fundamental no que tange aos CFV ao 

impulsionar a discussão a respeito da distanásia
10

 versus limites da intervenção médica, e ao 

contribuir para a reflexão acerca da humanização dos cuidados aos moribundos. Mas, ao 

mesmo tempo, impulsionou o surgimento de uma nova especialidade médica, a Medicina 

Paliativa, em 1987, na Inglaterra. 

A partir de então, no campo da Medicina, há uma corrente que defende que os CP 

devem ser prestados por esses especialistas e, portanto, busca-se ampliar o campo de atuação 

desses profissionais, especialmente através da implantação dos programas de Cuidados 

Paliativos nos hospitais. Esse fato suscita os seguintes questionamentos: Práticas integrais no 

campo da saúde não abrangeriam os CP? Os CP seriam um terreno para atuação específica de 

determinados profissionais especializados? Ou seria necessário a reorientação das práticas 

profissionais no campo da saúde pelo viés da integralidade? Em suma, na defesa dessa nova 

especialidade não estaria implícita, de fato, a defesa do domínio e hegemonia médica no 

                         
10

 O termo também pode ser empregado como sinônimo de tratamento fútil. Trata-se da atitude médica que, 

visando salvar a vida do paciente terminal, submete-o a grande sofrimento. Nesta conduta não se prolonga a 

vida propriamente dita, mas o processo de morrer. No mundo europeu fala-se de "obstinação terapêutica", nos 

Estados Unidos de "futilidade médica" (medical futility). Em termos mais populares a questão seria colocada 

da seguinte forma: até que ponto se deve prolongar o processo do morrer quando não há mais esperança de 

revertero quadro? Manter a pessoa "mortaviva" interessa a quem? (PESSINI, 1996). 



39 
 

campo da saúde? 

Entendemos os cuidados ao fim da vida enquanto práticas de integralidade nas quais o 

objetivo é atender às necessidades específicas dos sujeitos que estão em processo de morrer. 

Compreendemos, ainda, que esses cuidados não são terreno específico de atuação de 

determinadas categorias ou especialidades, mas, sim, um espaço no qual todos os 

profissionais de saúde envolvidos na atenção ao usuário devem atuar, visto que a essência do 

trabalho em saúde é o cuidado, o cuidado integral. 

Logo, essa atuação deve estar centrada nos usuários, respeitando sua autonomia, 

necessidades singulares e pautando-se no acolhimento, no vínculo/responsabilização e na 

qualidade da atenção enquanto parâmetros para a oferta de cuidado.  Assim, os cuidados ao 

fim da vida se configuram como práticas de afirmação da vida até o último minuto e, 

portanto, práticas de integralidade. 
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3 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

3.1 CENÁRIO DO ESTUDO 

O município no qual foi realizada a pesquisa tem uma população estimada em 2015 

em mais de 234 mil habitantes (IBGE,2016), dos quais, aproximadamente, 7% são idosos. 

Esse é um grupo prioritário no campo das políticas públicas brasileiras – isso está posto 

inclusive em âmbito constitucional – e também os mais atingidos pelo câncer. Em geral, no 

Brasil, essa doença é diagnosticada já em estágios avançados. Assim, os idosos têm grandes 

chances de serem diagnosticados com a doença já nesse estágio. Logo, oferecer cuidados 

integrais ao fim da vida é extremamente necessário para que se possa garantir a qualidade de 

vida, o alívio dos sintomas da doença e a dignidade dos idosos até o momento da morte. 

É importante enfatizar que, até o ano de 2013, os pacientes com câncer, residentes 

nessa cidade, realizavam um cadastro em uma central de regulação da secretaria de saúde 

municipal e eram direcionados para tratamento em outros municípios como Rio de Janeiro, 

Campos e Cabo Frio. Entretanto, em setembro de 2013, foi inaugurada uma UNACON 

(Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia).  

Cabe ressaltar que a Portaria MS 140/2014 (BRASIL, 2014) determina que os 

estabelecimentos de saúde serão habilitados na atenção especializada em oncologia como: 

I - CACON e sua subcategoria de habilitação (com Serviço de Oncologia 

Pediátrica);  

II - UNACON e suas subcategorias de habilitações (com Serviço de Radioterapia, 

Serviço de Hematologia e Serviço de Oncologia Pediátrica); 

III - UNACON (Exclusiva de Hematologia); 

IV - UNACON (Exclusiva de Oncologia Pediátrica); 

V - Serviço de Radioterapia de Complexo Hospitalar;  

VI - ou Hospital Geral com Cirurgia de Câncer de Complexo Hospitalar. 

 

De acordo com o artigo 1° da Portaria MS 741/2005,  

 

§1º Entende-se por Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia 

o hospital que possua condições técnicas, instalações físicas, equipamentos e 

recursos humanos adequados à prestação de assistência especializada de alta 

complexidade para o diagnóstico definitivo e tratamento dos cânceres mais 

prevalentes no Brasil. Estas unidades hospitalares, compostas pelos serviços 

discriminados no Art. 2º, cujas Normas de Classificação e Credenciamento 
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encontram-se no Anexo I desta Portaria, também devem, sob regulação do 

respectivo Gestor do SUS, guardar articulação e integração com a rede de saúde 

local e regional e disponibilizar, de forma complementar e por decisão do respectivo 

Gestor, consultas e exames de média complexidade para o diagnóstico diferencial do 

câncer. (grifos nossos) 
 

A criação da UNACON neste município foi resultado da pressão popular - através do 

Conselho Municipal de Saúde e das Conferências Municipais, onde foram apontadas as 

necessidades dos pacientes oncológicos que precisavam se deslocar para tratamento em outras 

cidades – e de iniciativas da Gestão Municipal. Elaborou-se um Plano Municipal de Atenção 

Oncológica junto à Fundação do Câncer
11

 e, em decorrência disso, o município ganhou 

destaque no cenário nacional por ser o primeiro a construir um plano municipal para 

atendimento a pacientes oncológicos junto a essa instituição e estruturando a sua UNACON 

com recursos próprios. Mas, antes da inauguração desta unidade, foram dados os primeiros 

passos para o andamento dos trâmites administrativos que viabilizariam o convênio com o 

Ministério da Saúde para o recebimento de verbas federais logo após o início da prestação dos 

serviços. 

A Fundação do Câncer fez o levantamento dos serviços disponíveis na cidade e 

organizou o desenho da rede de saúde e seus desdobramentos para a assistência oncológica 

integral com o objetivo de tornar a cidade uma referência em atendimento de alta 

complexidade em oncologia. No momento de construção do Plano Oncológico deste 

município, a Fundação já havia elaborado mais da metade do Plano do Estado do Rio de 

Janeiro.  

No Plano Municipal estava previsto: 

1. Criação de um centro de Pesquisa Clínica; 

2. Criação de uma rede de informação para o registro de câncer na região, 

abrangendo o Registro Hospitalar (RH) e o Registro de Câncer de Base 

Populacional (RCBP); 

3. Implantação de um sistema integral, compreendido como uma linha de 

cuidados abrangendo desde a atenção básica até a alta complexidade; 

4. Ações de educação, promoção e prevenção.  

 

 A UNACON foi implantada em um hospital particular de cunho filantrópico que: 

                         
11

 A Fundação do Câncer é uma instituição sem fins lucrativos, criada em 1991, e que presta consultoria para 

Estados e municípios no que tange a elaboração de Planos de Atenção Oncológica. Mais informações em 

<http://cancer.org.br>.  

http://cancer.org.br/
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 Possui convênio com o SUS e com vários planos de saúde privados; 

 Conta com 150 leitos, 422 funcionários, 74 médicos de todas as especialidades, 

Centros de Tratamento Intensivo (CTI) e Cirúrgico; 

 De acordo com o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, a unidade é uma 

associação privada que tem como atividade econômica principal as 

“atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para 

atendimento a urgências” e como secundária a “atividade médica ambulatorial 

com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos”.   

 Consta em seus documentos internos e disponíveis em seu site que o hospital é 

uma “entidade de direito privado, filantrópica, beneficente e sem fins 

lucrativos que foi constituída para prestar assistência gratuita e filantrópica na 

área de serviços médico-hospitalares, bem como apoio a toda e qualquer 

especialidade do segmento que seja ou possa ser possível atuar”. 

  É um hospital centenário, de referência e que atende aos pacientes do SUS em 

âmbito ambulatorial, nas internações hospitalares (quando o paciente é 

transferido de outras unidade spara esta) e por meio da UNACON.  

 

Os serviços oferecidos por essa UNACON estão destacados no fluxograma abaixo: 

 

 

Figura 03: Serviços oferecidos pela UNACON. Fonte: UNACON 
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No momento da implantação da UNACON, só eram atendidos pacientes que ainda não 

realizavam tratamento oncológico, ou seja, novos casos da doença. Posteriormente, aqueles 

que já estavam em tratamento em outras unidades e/ou cidades passariam por uma “migração 

organizada” que ainda estava sendo realizada nos meses em que aconteceu a pesquisa de 

campo. 

De acordo com uma Norma Administrativa do Hospital, os serviços inicialmente 

prestariam assistência apenas aos usuários residentes no município e que preenchessem aos 

seguintes critérios de matrícula (que permanecem em vigência  atualmente): 

 Original e Cópia do Laudo Histopatológico documentando a Neoplasia 

Maligna correspondente a algum dos CID da tabela a seguir (Figura 04); 

 Relatório Médico Especializado, descrevendo diagnóstico topográfico, CID, 

estágio e localização de metástases, tratamentos realizados, medicamentos em 

uso atual e carimbo com assinatura do médico; 

 Cópia do Comprovante de Residência comprovando moradia no município 

(conta de luz, água, gás, ou contrato de aluguel em nome próprio ou do 

familiar de 1° grau com declaração de moradia) juntamente com título de 

eleitor; 

 Cópia de RG, CPF e Cartão do SUS; 

 Possuir idade superior a 18 anos na data da triagem médica; 

 Comparecer acompanhado de Familiar ou Responsável, com endereço e 

telefones para contato. Este será identificado como Cuidador Responsável; 

 Avaliação Médica com prenchimento da Ficha Única de Cadastro. 

São atendidos pacientes com neoplasia nos seguintes órgãos: órgãos digestivos 

(estômago, intestino delgado, cólon, junção retossigmóide, reto, ânus e canal anal, pâncreas); 

aparelho respiratório (brônquios e pulmões); mama; órgãos genitais femininos (colo do útero, 

corpo do útero, ovário); órgãos genitais masculinos (próstata, testículos e bexiga), conforme 

quadro abaixo. 

 

TABELA DE CID PARA MATRÍCULA NA UNACON 

CID DESCRIÇÃO 

Neoplasias Malignas dos Órgãos Digestivos 

C16 Neoplasia Maligna do Estômago 

C17 Neoplasia Maligna do Intestino Delgado 

C18 Neoplasia Maligna do Cólon 
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C19 Neoplasia Maligna da Junção Retossigmoide 

C20 Neoplasia Maligna do Reto 

C21 Neoplasia Maligna do Anus e do Canal Anal 

C25 Neoplasia Maligna do Pâncreas 

Neoplasias Malignas do Aparelho Respiratório 

C34 Neoplasia Maligna dos Brônquios e dos Pulmões 

Neoplasias Malignas da Mama 

C50 Neoplasia Maligna da Mama 

Neoplasias Malignas dos Órgãos Genitais Femininos 

C53 Neoplasia Maligna de Cólo de Útero 

C54 Neoplasia Maligna do Corpo do Útero 

C56 Neoplasia Maligna do Ovário 

Neoplasias Malignas dos Órgãos Genitais Masculinos 

C61 Neoplasia Maligna da Próstata 

C62 Neoplasia Maligna dos Testículos 

Neoplasias Malignas da Bexiga 

C67 Neoplasia Maligna da Bexiga 

Quadro 02: CID para matrícula na UNACON. Fonte: UNACON 

 

 

 Todos os atendimentos eram regulados pela Regulação de Oncologia, localizada em 

uma unidade de saúde do município. Essa central foi criada com o objetivo de acolher os 

pacientes com suspeita de câncer e encaminhá-los para a realização de biopsias, triagem 

ambulatorial e tratamento com especialistas, acionando o sistema de saúde em todos os seus 

graus de complexidade, de acordo com as necessidades apresentadas, e acompanhando o 

paciente em todo o seu tratamento. Também eram oferecidos atendimentos com psicólogos, 

assistentes sociais e nutricionistas, além do apoio de um Núcleo Municipal de Atendimento ao 

Paciente Oncológico e de um Programa de Atenção Domiciliar. 

Em março de 2015, foi criado o Polo Municipal de Acolhimento ao Paciente 

Oncológico e Ostomizado que, através da Regulação de Oncologia, recebe pacientes com 

diagnóstico positivo e os encaminha para tratamento nas unidades de referência – a UNACON 

do município e/ou de outras cidades. No Polo há também fisioterapia (pré e pós-cirúrgico), 

atendimento médico, psicologia, serviço social, nutrição e entrega de bolsas de colostomia, 

entre outros serviços, conforme o fluxograma abaixo. 
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Figura 04: Fluxograma Polo de Oncologia. Fonte: site da prefeitura do município 

 

 

A inserção do paciente oncológico na Rede Especializada em Oncologia se dá 

conforme o fluxo descrito abaixo. 

 

 

 

 

 

  

 Figura 05: Fluxograma Rede Especializada em Oncologia. Fonte: site da prefeitura do município 

Atenção Básica/ Média 
Complexidade/Alta Complexidade 

(diagnóstico) 

Palestra com profissionais 
das diversas 

especialidades 

Serviço Social, Psicologia, 
Nutrição, Fisioterapia 
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Como pode ser visualizado no fluxograma acima, após a confirmação do diagnóstico 

(somente após essa confirmação por meio de biopsia)
12

, o paciente é encaminhado pelos 

diversos pontos da rede de saúde local para o Polo de Oncologia (no qual funciona a central 

de regulação em oncologia). No Polo de Oncologia, o paciente é acolhido e encaminhado para 

tratamento na UNACON da cidade e/ou é encaminhado para outros municípios. O seguimento 

do tratamento pode ser realizado na UNACON do município e/ou em outros municípios 

(dependendo da localização do tumor e ou necessidade de outros serviços como radioterapia, 

que não é oferecida no município onde foi realizada a pesquisa) e no Polo de Oncologia (onde 

ele pode usufruir de outros serviços, conforme destacado na figura 04. 

 

 

 

Quadro 03. 20 Tipos de cânceres mais prevalentes no mundo.   

 

Cabe destacar que ao compararmos os quadros 01 e 02 é possível notar que 11 dos 20 

tipos de câncer mais prevalentes no mundo podem ser tratados nesse município. 

                         
12

   A única exceção para entrada nessa Rede sem biópsia ocorre quando é necessário cirurgia diagnóstica. 

Nesses casos, os pacientes são encaminhados para o Polo, onde são atendidos e encaminhados para o 

hospital de referência no procedimento cirúrgico solicitado. 
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Portanto, nos últimos anos, o município tem avançado em termos de ofertas de 

serviços aos pacientes oncológicos, com destaque para investimentos importantes em termos 

de tecnologia de alta complexidade em oncologia. Isso é inquestionável! Entretanto, nessa 

pesquisa constatou-se que esses cuidados ainda não são produzidos sob a perspectiva da 

integralidade.  

 

3.2 ESTRATÉGIA METODOLÓGICA  

Para analisar a realidade dos cuidados ao fim da vida direcionados aos idosos com 

câncer avançado nesse município, optamos por uma pesquisa qualitativa com adoção do 

método de estudo de caso. Optou-se por essa abordagem por considerá-la a mais adequada 

para observação direta, análise das relações e elaboração de percepções sobre um fenômeno 

em determinado contexto específico (MARCONI e LAKATOS, 1999; YIN, 1989). Nesse 

caso específico, o objetivo foi apreender as particularidades dos Cuidados ao Fim da Vida 

direcionados aos idosos com câncer avançado em um município do Rio de Janeiro.  Essa 

estratégia metodológica possibilitou a efetivação da descrição e o esclarecimento da lógica 

interna do modelo de atenção vigente nessa cidade. 

  

3.3 TÉCNICAS DE PESQUISA 

Para a realização deste estudo, foram utilizadas múltiplas técnicas de pesquisa, com 

coleta de dados primários e secundários. Estes foram apreendidos com a utilização de: 

1. Pesquisa bibliográfica, por meio da qual analisamos as principais produções, Leis 

e Normativas brasileiras a respeito do tema; 

2. Pesquisa de campo, por meio da qual analisamos os documentos institucionais da 

UNACON e os prontuários dos idosos entrevistados; 

3. Análise de dados do Ministério da Saúde brasileiro, Organização Mundial da 

Saúde, Instituto Brasileiro de Geografia  e Estatística, e de outras instituições 

reconhecidas mundialmente. 

 
Já a coleta de dados primários foi realizada em uma UNACON do referido município 

do Rio de Janeiro por adoção da técnica de observação participante e entrevista com os idosos 

por meio de entrevista semiestruturada. Esse tipo de entrevista propicia certo grau de 
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liberdade tanto ao pesquisador quanto ao informante, combinando “perguntas fechadas e 

abertas, e possibilitando ao entrevistado discorrer livremente sobre um tema em questão sem 

se prender à indagação formulada (MINAYO, 2007, p.64). 

Com essa técnica, é possível estimular os entrevistados a falarem livremente sobre 

suas experiências nos serviços de saúde, ainda que haja um roteiro que oriente a condução 

dessa entrevista. Esse esquema assegura que os dados coletados serão adequados à indagação 

da pesquisa.  

Ressalta-se que, antes da realização das entrevistas, recordávamos algumas 

orientações de Britten (2009) como: fornecer orientação clara e adequada acerca dos objetivos 

da entrevista; começar por perguntas mais fáceis e evoluir aos poucos para àquelas mais 

complexas; adaptar a linguagem e ser flexível em relação à ordem das perguntas e 

fraseologias utilizada; estar aberta para a elaboração de indagações adicionais; e responder 

questões levantadas pelos informantes, durante a utilização da técnica, apenas ao fim da 

entrevista.  

Também criamos a seguinte rotina: reserva de, no mínimo, 15 minutos entre as 

entrevistas para a anotação das observações; transcrição dos áudios em, no máximo, 48h; e 

avaliação critica dos áudios das entrevistas.  

O roteiro das entrevistas
13

 foi construído e adaptado para essa pesquisa com base nas 

dimensões dos conceitos de acolhimento e vínculo/responsabilização propostos por SILVA 

JUNIOR & MASCARENHAS (2013) e que traduzem a integralidade nos termos aqui 

adotados (quadros 03 e 04).   

Os dados foram analisados com o método de análise de conteúdo temática adaptado a 

partir de Bardin (1995, p.105). Para ela, esse tipo de análise “consiste em descobrir os 

‘núcleos de sentido’ que compõem a comunicação e cuja presença, ou frequência de aparição 

pode significar alguma coisa para o objetivo escolhido”, sob a perspectiva do conceito de 

integralidade, a partir das dimensões da integralidade citadas acima. 

 

                         
13

 Disponível no Apêndice B. 
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Quadro 04 – Dimensão - Acolhimento 

Fonte: Adaptado de Silva Junior e Mascarenhas 

(2013). 

 

 

 

 

 

 

Quadro 05 – Dimensão - Vínculo/responsabilização 

Afetividade 

Interesse pela pessoa do 

paciente  

Vínculo profissional-

paciente 

Continuidade 

Expectativas e 

percepções do paciente 

Aceitação e 

relacionamento de 

confiança  

 

 

 

Relação terapêutica 

Singularidade do 

paciente  

Paciente como sujeito 

no processo de 

tratamento 

Confiança profissional-

paciente 

Atitude de cuidado  

Fonte: Adaptado de Silva Junior e Mascarenhas 

(2013). 

 

 

3.4 PARTICIPANTES DA PESQUISA 

Os participantes da pesquisa foram escolhidos conforme os critérios de inclusão, exclusão 

e amostra descritos abaixo: 

Quadro 06 – Participantes da pesquisa 

Critérios de inclusão Critérios de exclusão 

1. Idade igual ou superior a 60 anos, de ambos os sexos; 

2. Presença de diagnóstico de câncer; 

3. Estar ciente de que é portador de câncer; 

4. Estar em estágio avançado da doença, com pelo menos 

uma das seguintes anotações em prontuário/ficha de 

identificação, prescrição de quimioterapia ou laudo: 

 Cuidados paliativos 

 Tratamento paliativo 

 Estágio IV 

 Presença de metástases  

 Doença avançada 

 Fora de possibilidades terapêuticas ou fora de 

possibilidade de cura atual 

5. Estar em acompanhamento na UNACON do município 

onde está sendo realizada a pesquisa. 

6. Ter pelo menos um registro de consulta médica entre 2016 

e fevereiro de 2017; 

1. Idosos portadores de demência 

em qualquer fase; 

2. Dificuldade de comunicação 

(déficits auditivos e de fala). 

 

Amostra 

  Acesso 

Geográfico 

Organizacional 

Postura 

Escuta 

Atitude profissional-usuário  
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Após análise dos critérios de inclusão e exclusão, com base nas informações encontradas nos 

prontuários da UNACON, foram entrevistados 14 idosos. Eles foram escolhidos aleatoriamente, 

através de sorteio que foi realizado antes do convite para as entrevistas. Durante os convites, 

constatou-se que 9 idosos já tinham falecido, 1 era deficiente, 1 morava em outra cidade, 1 estava 

fazendo o tratamento em outro local, 1 recusou-se a participar, e 4 faltaram a entrevista.  Chegou-

se à saturação dos dados ao entrevistarmos o 14° idoso. 

3.5 ASPECTOS ÉTICOS  

As entrevistas semiestruturadas foram realizadas mediante assinatura de Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido.  

Considerando que é comum os idosos não estarem cientes de que estão em estágio 

avançado da doença e visando a minimização dos riscos aos voluntários, optamos por omitir o 

conteúdo integral do projeto. O idoso foi informado de que se tratava de uma pesquisa que 

tinha como objetivo avaliar a integralidade do cuidado direcionado a idosos com câncer, 

conforme registrado no TCLE. Entretanto, isso não acarretou em nenhum prejuízo a esta 

pesquisa. 

A pesquisa foi realizada de acordo com a Resolução nº 466 de 12 de dezembro de 

2012, do Conselho Nacional de Saúde – que dispõe sobre as diretrizes e normas reguladoras 

de pesquisa científicas que envolvem seres humanos; Resolução n° 510 de 07 de abril de 2016 

– que dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais cujos 

procedimentos metodológicos envolvam a utilização de dados diretamente obtidos com os 

participantes ou de informações identificáveis ou que possam acarretar riscos maiores do que 

os existentes na vida cotidiana; e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal Fluminense em seu parecer de n° 2.090.47.  

 

3.6 CONSIDERAÇÕES SOBRE O PERCURSO METODOLÓGICO 

Seguem algumas considerações sobre o trabalho de campo, com destaque para a 

análise dos prontuários e o contexto das entrevistas. 

 

3.6.1 Entrada em campo e análise dos prontuários 

 

Após escolher o local para a coleta de dados, a pesquisadora dirigiu-se a UNACON 

com um ano de antecedência para solicitar a Carta de Anuência e realizar as primeiras 

observações. Após a apresentação do pré-projeto de pesquisa à direção da unidade, permitiu-

se à pesquisadora o acesso aos documentos dos pacientes, uma vez que era necessário 
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familiarizar-se com as anotações médicas em prontuário. Só assim, seria possível eleger os 

critérios de inclusão e exclusão com maior rigor e qualidade, de forma que a pesquisa de 

campo a ser realizada posteriormente não ficasse comprometida. 

 O acesso aos prontuários com antecedência possibilitou a percepção de que seria 

necessário efetivar algumas alterações importantes nos critérios de inclusão. A primeira delas 

foi em relação aos documentos que seriam considerados para identificação dos idosos que 

poderiam participar da pesquisa. Em uma versão anterior do projeto, havíamos destacado 

apenas as anotações em prontuário como fonte de identificação dos idosos elegíveis. Após a 

análise prévia dos arquivos, percebeu-se que outros documentos anexados ao prontuário 

poderiam nos ajudar a identificar esses idosos em estágio avançado da doença oncológica: a 

Ficha de identificação (na qual há um espaço reservado para a anotação “Cuidados Paliativos 

Exclusivos”, embora seja pouco utilizada nesta UNACON), a Prescrição de quimioterapia e 

os Laudos médicos.  

Uma outra alteração importante foi realizada no que tange aos termos escolhidos para 

identificar esses idosos. Após a análise dos documentos dos pacientes, constatou-se que havia 

uma multiplicidade de termos utilizados pelos médicos e que estes indicavam que os idosos 

estavam em estágio avançado da doença: Cuidados paliativos, tratamento paliativo, estágio 

IV,  presença de metástases, doença avançada, fora de possibilidades terapêuticas ou fora de  

possibilidade de cura atual.  

Caso tivéssemos optado por analisar apenas as anotações médicas nos prontuários – sem 

considerar os demais documentos – e elegêssemos apenas um ou alguns dos termos que 

indicam que o paciente está em fase de cuidados ao fim da vida, certamente a identificação 

desses idosos ficaria comprometida. 

Ainda em relação a importância do acesso prévio à unidade de saúde como fator 

determinante para o desenvolvimento dessa pesquisa, vale ressaltar que logo após a 

apresentação, a pesquisadora esteve no campo para avaliar a possibilidade de extrair dados 

estatísticos do sistema utilizado pelos profissionais da UNACON e recebeu a informação de 

que seria necessário analisar cada prontuário, pois o sistema estava desatualizado. Não havia 

possibilidade de selecionar apenas os prontuários dos pacientes idosos em cuidados paliativos 

exclusivos e nem apenas só daqueles que eram idosos. Assim, foi preciso construir um 

cronograma de pesquisa que contemplasse o tempo necessário para análise de todos os 

prontuários dos pacientes cadastrados na UNACON. 

Após a aprovação do Projeto de Pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFF 

(parecer n° 2.090.470) iniciamos o trabalho de campo, que ocorreu entre os meses de junho e 
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agosto do ano de 2017. Para isso, foi necessário acordar previamente com as secretárias na 

UNACON em quais dias havia disponibilidade de sala para a pesquisadora realizar a análise 

dos prontuários. Esses acordos eram realizados permanentemente, uma vez que a 

disponibilidade de sala era limitada.  

Foram analisados 457 prontuários. Entretanto, esse número não expressa com 

fidedignidade a quantidade de pacientes cadastrados nessa unidade, pois nos dias nos quais a 

pesquisadora estava realizando o trabalho de campo também havia consultas médicas e 

aplicação de quimioterapia. Portanto, os prontuários dos pacientes em atendimento eram 

retirados do arquivo.  Como não havia a possibilidade de consultar em uma lista ou programa 

o nome de todos os pacientes cadastrados e/ou em tratamento, não é possível definir ao certo 

quantos prontuários não passaram pela pesquisa exploratória. Vale destacar que o número de 

pacientes cadastrados não equivale ao número de pacientes em tratamento. Esse último 

certamente é menor. 

Durante a sondagem dos prontuários, construiu-se uma base de dados com as seguintes 

informações dos pacientes: nome, sexo, data de nascimento, tumor primário, se estava em fase 

de cuidados paliativos exclusivos, qual a data da última consulta e o telefone. Após análise 

dos prontuários, constatou-se que 68 idosos cadastrados na UNACON atendiam aos critérios  

para participação na pesquisa, conforme o percurso destacado na figura a seguir: 
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Figura 06: Fluxograma Critérios para realização da pesquisa 
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É importante registrar que 16,8% dos idosos cadastrados foram excluídos da pesquisa. 

A maior parte porque os prontuários não tinham informações suficientes para análise dos 

critérios de inclusão e exclusão. 

De acordo com a Carta dos Direitos dos Usuários na Saúde (BRASIL, 2011), os 

usuários dos serviços públicos e privados que prestam assistência à saúde têm garantido o 

direito a:  

 

III. Registro em seu prontuário, entre outras, das seguintes informações, de modo 

legível e atualizado:  

a) motivo do atendimento e/ou internação, dados de observação clínica, evolução 

clínica, prescrição terapêutica, avaliações da equipe multiprofissional, 

procedimentos e cuidados de enfermagem e, quando for o caso, procedimentos 

cirúrgicos e anestésicos, odontológicos, resultados de exames complementares 

laboratoriais e radiológicos;  

b) registro da quantidade de sangue recebida e dados que permitam identificar sua 

origem, sorologias efetuadas e prazo de validade;  

c) identificação do responsável pelas anotações. 

 

Além disso, a própria Portaria 140/2014, em seu 18° artigo (BRASIL,2014c) também 

é clara em relação ao Registro em Prontuário, determinando que, para ser credenciado e 

habilitado como UNACON, o estabelecimento de saúde deverá obedecer a alguns critérios, 

entre eles:  

IV - possuir um único prontuário para cada usuário, que inclua todos os tipos de 

atendimento a ele referentes (ambulatorial e internação, de rotina e de urgência, 

estadiamento, planejamento terapêutico global, cirurgia, radioterapia e 

quimioterapia, dentre outros), contendo as informações completas do quadro clínico 

e sua evolução, todas devidamente escritas por todos os profissionais de saúde 

envolvidos, de forma clara e precisa, datadas e assinadas pelo profissional 

responsável pelo atendimento. 
 

Em relação ao perfil desses idosos em estágio avançado, além dos dados constantes no 

tabela da pesquisa (figura 09), 70% eram homens e apenas 30% eram mulheres. Entre eles 

destaca-se as neoplasias dos órgãos genitais masculinos (figura 08) e entre elas prevalece as 

neoplasias malignas da mama (figura 07):  
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10%

45%25%

20%

Neoplasias Malignas entre as idosas em estágio 
avançado

Neoplasias Malignas dos Bronquios e Pulmões

Neoplasias Malignas da Mama

Neoplasias Malignas dos Órgãos Digestivos

Neoplasias Malignas dos Órgãos Genitais Femininos

 
Figura 07: Gráfico Neoplasias malignas entre idosas 

 

4%

6%
13%

77%

Neoplasias Malignas entre os idosos em estágio 
avançado

Neoplasias Malignas dos Bronquios e Pulmões

Neoplasias Malignas do Trato Urinário

Neoplasias malignas dos Órgãos Digestivos

Neoplasias Malignas dos Órgãos Genitais Masculinos

 
Figura 08: Gráfico Neoplasias malignas entre idosos 

 

 
Em relação à faixa etária geral desses idosos (homens e mulheres) há uma certa 

proporcionalidade: 35,39% tem de 60 a 69 anos; 35,4%  de 70 a 79 anos; e 29,4%  de 80 anos 

ou mais. 

 
3.6.2 O Contexto das entrevistas 

O primeiro convite para a entrevista foi realizado a um idoso que estava internado no 
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Hospital onde está localizado a UNACON. Anteriormente, procedeu-se ao sorteio e 

constatou-se que este idoso já estava na unidade. A pesquisadora dirigiu-se à enfermaria, 

apresentou-se, explicou os objetivos da pesquisa e recebeu uma recusa.  

Essa recusa ocorreu após um tempo razoável de conversa livre, na qual o idoso falou 

um pouco sobre sua trajetória assistencial e, ao final, disse que não tinha mais nada a 

esclarecer. 

Nesse momento surgiram alguns questionamentos: A pesquisadora teria as habilidades 

necessárias para realizar uma entrevista? A linguagem utilizada no convite estava adaptada ao 

interlocutor? Seria necessário aprender a realizar os “cortes” necessários para o 

desenvolvimento da entrevista já no momento do convite? A pesquisadora conseguiu 

transmitir confiança ao entrevistado?  

Em suma, essa recusa foi muito importante, uma vez que a frustração surgida em um 

primeiro momento, permitiu à pesquisadora avaliar o seu grau de ansiedade diante dessas 

pessoas, rever as técnicas e habilidades comunicacionais e aceitar a possibilidade de os idosos 

não estarem dispostos a falar sobre o assunto.  Essa última possibilidade vinha de encontro à 

maioria das leituras realizadas.  

Adotou-se como estratégia para a realização dos convites, o contato prévio com os 

familiares, explicando-lhes o objetivo da pesquisa e construindo um ambiente de empatia que 

pudesse favorecer o contato posterior com os idosos. O vínculo com os familiares poderia 

diminuir as possibilidades de recusa.  

Contatar primeiro os familiares foi uma decisão acertada, uma vez que os idosos já 

chegavam para a entrevista com menos desconfiança e dispostos a contribuir. Entretanto, essa 

opção demandou muito tempo. Agendava-se um encontro com cada familiar. E esse encontro 

demorava em média uma hora, pois eles apresentavam uma necessidade explicita de falar 

sobre as suas angústias e não era possível esquivar-se de uma demanda tão humana. Como 

nos diz Boff (2014, p.118), “é preciso colocar cuidado em tudo. [...] obedecer mais à lógica do 

coração, da cordialidade e da gentileza do que à lógica da conquista e do uso utilitário das 

coisas”. Em alguns casos, os próprios idosos não foram entrevistados, uma vez que não 

atendiam aos critérios de inclusão estabelecidos. Mas os familiares foram, de certa forma, 

acolhidos em suas angústias. 

Interpretar as falas e o percurso assistencial a partir dos conceitos que balizam esse 

estudo foi um desafio. Em diversos momentos ouviu-se “Não tenho o que falar da oncologia”, 

“os profissionais são maravilhosos”. Foi preciso de fato mergulhar nas entrelinhas e analisar 

com afinco as histórias narradas para perceber as lacunas existentes na forma de oferecer 
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cuidado a esses idosos: A “a assistência é maravilhosa”, “os profissionais são muito 

educados”, mas faltam analgésicos para aqueles que estão em fase avançada da doença, não 

há atendimento de emergência nesta UNACON e, por outro lado, há omissão de quadro 

clínico, entre outras questões que surgem ao avaliarmos o panorama desses cuidados à luz da 

literatura que utilizamos para este estudo. 

No que tange à amostragem, chegou-se à saturação no momento em que foi possível 

verificar a lógica dos cuidados oferecidos ao entrevistar sujeitos que representavam a 

heterogeneidade do grupo de idosos com câncer em fim de vida
14

 e que, através de suas falas, 

permitiram inferir certas generalidades. Generalidades estas, que revelam a realidade do 

conjunto e que possibilitam uma análise acerca da (não)existência da integralidade no cuidado 

oferecido aos idosos com câncer avançado no município (o será discutido no próximo 

capítulo). Além disso, o fato da pesquisadora ser servidora do município e exercer suas 

funções em âmbito hospitalar também foi determinante nesse processo. A experiência 

profissional no atendimento a pessoas nesse estágio da doença, em outro hospital da cidade, 

não foi negligenciada.  

No quadro abaixo (figura 09), é possível verificar o perfil dos idosos participantes da 

entrevista, que foram identificados com nomes de flores – adicionando o sexo e a idade – a 

fim de manter o sigilo e preservar a identidade dos mesmos. 

 

PERFIL DOS IDOSOS PARTICIPANTES 
 APELIDO SE-

XO 

IDA-

DE 

ESCOLARI-

DADE 

RENDA LOCALIZA-

ÇÃO DO 

TUMOR 

PRIMÁRIO 

LOCAL DA 

ENTREVIS-

TA 

1 CENTAUREA F 62 E.F.C. NÃO 

POSSUI 

MAMA HOSPITAL 

2 JACINTO M 63 E.F.I. 1 SM PRÓSTATA HOSPITAL 

3 CRISANTEMO M 85 E.F.I. 1 SM BEXIGA RESIDÊNCIA 

4 ESTRELÍCIA F 69 E.F.I. NÃO 

POSSUI 

ÚTERO RESIDÊNCIA 

5 GARDENIA F 66 E.M.C. 10 SM MAMA HOSPITAL 

6 TULIPA F 70 E.F.C. 3 SM INTESTINO RESIDÊNCIA 

7 LISIANTO M 85 ANALFABETO 1 SM PRÓSTATA HOSPITAL 

8 RANÚNCULO M 67 E.M.C. 3 SM PRÓSTATA HOSPITAL 

9 ÍRIS F 91 ANALFABETA 1 SM MAMA HOSPITAL 

10 FLOX M 72 E.M.C. 1 SM PRÓSTATA HOSPITAL 

11 LÍRIO M 68 ANALFABETO 2 SM PRÓSTATA HOSPITAL 

                         
14

   Entrevistamos um grupo que tinha em comum o fato de estar em estágio avançado da doença oncológica e 

que  representava adequadamente os idosos nessa condição por sua diversidade:  ambos os sexos, em 

diversas situações socioeconômicas, com capacidade funcional comprometida e/ou preservada, em ambiente 

hospitalar e/ou domiciliar.  
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12 GIRASOL M 89 E.F.C. 2 SM  PRÓSTATA RESIDÊNCIA 

13 ROSA F 74 E.F.I. 1 SM INTESTINO RESIDÊNCIA 

14 AMARÍLIS F 73 E.M.C. 2 SM MAMA RESIDÊNCIA 

Figura 09: Tabela Perfil dos Idosos Participantes da Entrevista 

 

Do ponto de vista das experiências e significações íntimas/pessoais de ser-cuidado, 

certamente surgiriam mais e outros conteúdos com os quais poderíamos trabalhar, tendo em 

vista que a experiência de envelhecimento é heterogênea e a forma de lidar com a 

proximidade da morte e com o fato de ser-cuidado nessa fase da vida tem suas generalidades e 

suas infinitas particularidades. Entretanto, como nos diz Minayo (2017, p. 10), “o que precisa 

prevalecer é a certeza do pesquisador de que, mesmo provisoriamente, encontrou a lógica 

interna do seu objeto de estudo –  que também é sujeito – em todas as suas conexões e 

interconexões”.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nas próximas sessões analisaremos o acolhimento e o vínculo como diretrizes 

operacionais que permitem a visibilidade da integralidade em ato no cotidiano dos serviços de 

saúde.  

4.1 COMPREENSÃO DO PROCESSO DE ACOLHIMENTO  

Nessa sessão analisaremos o acolhimento a partir da discussão do acesso aos serviços 

de saúde e da postura dos profissionais envolvidos nesse processo. 

 

4.1.1 Acesso aos serviços de saúde 

 

Acesso geográfico  

Constatou-se que geograficamente houve melhorias no acesso aos serviços 

oncológicos no município, uma vez que a partir do ano de 2013 foi inaugurada a UNACON 

em uma área central da cidade. Com isso, usuários com determinados tipos de câncer – 

Neoplasias dos Órgãos Digestivos, do Aparelho Respiratório, da Mama, dos Órgãos Genitais 

Femininos e dos Órgão Genitais Masculinos – não precisam realizar seu tratamento fora da 

cidade, como anteriormente. Essa afirmação também foi constatada em outros estudos 

(OLIVEIRA et al, 2014; Idem, 2016). 

Antes da instalação da UNACON, Oliveira e colaboradores (2014), construíram um 

fluxograma analisador para identificar a trajetória assistencial das usuárias portadoras de 

câncer de colo de útero residentes no município. Identificaram que havia oferta de todos os 

procedimentos necessários para o diagnóstico do CA de colo de útero pelos serviços próprios 

ou contratados pelo SUS do município. Já o acesso à terapêutica especializada, quimioterapia 

e radioterapia era realizado em outros municípios. Havia também uma descontinuidade dos 

fluxos assistenciais e uma fragilidade nos processos de comunicação em saúde entre os níveis 

de cuidado da rede municipal e desta com os serviços de oncologia, levando à fragmentação 

do cuidado, descumprindo o princípio de integralidade preconizado pelo SUS e os pactos 

estabelecidos para diminuição da morbimortalidade feminina por CA de colo. Outra 

dificuldade seria o alto tempo de espera para acesso aos serviços de diagnóstico. Em relação 

ao tratamento especializado, identificou-se uma demora no agendamento do serviço 

oncológico, problemas no transporte sanitário, na acolhida e na terapêutica domiciliar. 
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Concluiu-se que a dificuldade do acesso aos exames de diagnóstico e terapêutico da rede 

contribuía para um prognóstico ruim, que poderia ser revertido. 

Em trabalho posterior, os autores (Oliveira et al, 2016) analisaram a trajetória 

assistencial de uma usuária com câncer de colo do útero em busca de cuidado, no município. 

Os autores concluíram que houve uma diminuição de tempo de acesso ao tratamento após a 

implantação da UNACON neste município. Entretanto, apontam que a capacidade instalada é 

muito menor do que a demanda encaminhada pelo Controle e Avaliação. Com isso, mantém-

se ainda a desintegração da rede de assistência e as dificuldades de acesso aos principais 

exames de diagnóstico e a terapêutica. 

Acesso às consultas oncológicas de rotina  

De acordo com os entrevistados, não há dificuldades para agendamento das consultas 

oncológicas. Em geral, após uma consulta já é feito o agendamento da próxima. A marcação 

pode ser realizada, inclusive, por telefone. Entretanto, embora não haja dificuldades para 

agendamento de consultas oncológicas ambulatoriais, aqueles que têm a capacidade funcional 

comprometida – e que, por isso, não têm condições físicas para se dirigir à unidade – ficam 

desassistidos. 

  

A minha dificuldade é justamente essa. De sair para procurar um médico. Ali por 

exemplo, no São João Batista [Hospital onde está localizado a UNACON], o médico 

demora um pouquinho [...] E eu não tenho condições de chegar numa cadeira dessas 

e levar mais de vinte minutos. Trinta minutos no máximo. Eu fico lá. Caído lá. 

Perder a viagem é pior ainda, né?” (Crisântemo, masculino, 85 anos) 

 

Não existe equipe para atenção oncológica domiciliar. Alguns participantes alegam 

que não conseguem agendar o serviço de transporte oferecido pela secretaria de saúde do 

município e que, mesmo que houvesse facilidade no acesso ao transporte, as condições físicas 

seriam um empecilho para o translado até à unidade de saúde. 

 

Acesso às consultas e exames “não oncológicos” 
 

A regulação dos procedimentos que não estão relacionados diretamente ao tratamento 

oncológico é realizada no Centro de Controle e Avaliação (CCAA)  e segue os trâmites normais. Há 

muitos empecilhos, fragmentação e desarticulação dos serviços. O usuário transita sozinho pela rede 

sem suporte da equipe de referência. Na UNACON e no Polo de Oncologia os profissionais alegam 

que atendem apenas a “parte oncológica”! 

 
Aí demora um pouco. Lá, sem ser a oncologia, eu vou lá e é difícil. Marcar, eles 

marcam, mas demora. Também é muita gente. (Jacinto, masculino, 63 anos) 
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Marcar consulta comum assim demora, né. Você vai lá no 0800, aquela enrolação. 

(Tulipa, feminino, 70 anos) 

  

Só que quando é para marcar um médico, pra ir lá no Barracão, por exemplo, lá é 

que tem otorrino [...] então para marcar é aquele sacrifício. Aquela má vontade. Só 

mês que vem, só não sei que dia. Isso eu tenho dificuldade. Agora, aqui no hospital, 

eu operei a mama aqui. Fui bem cuidada. Tiveram muita atenção comigo. Até hoje. 

[...]. Não posso reclamar daqui do hospital em nada. Até hoje em nada eu posso 

reclamar. (Iris, feminino, 92 anos) 

 

Acesso aos exames e procedimentos médicos antes do diagnóstico 

Em nosso estudo, constatou-se que o tempo de espera para acesso aos 

procedimentos/exames para diagnóstico continua longo. Os idosos destacam uma trajetória 

marcada por diversas passagens em unidades de pronto atendimento nas quais houve pouco 

interesse investigativo e/ou incapacidade técnica para suspeitar a existência de um câncer e 

encaminhar os usuários para atendimento ambulatorial especializado.  

 

Eu fiquei ruim das pernas em casa. Eu ia para o pronto socorro e voltava. Eles 

falavam que era coluna. Ia, voltava. Aí vim parar aqui. Sem saber que era o câncer. 

Aí fez exames aqui [Hospital São João Batista] e falou que era o câncer.  

(Centáurea, feminino, 62 anos) 

 

Quando encaminhados para os especialistas antes do diagnóstico, houve dificuldade 

para acesso aos exames. Os que tinham condições financeiras ou apoio de familiares, 

pagavam para ter acesso aos procedimentos. Mas quem não tinha condições, precisou esperar.  

Devido ao longo tempo de espera, muito receberam o diagnóstico em âmbito 

hospitalar, quando a doença já estava avançada. 

 

Eles fizeram uma junta médica. Estava eu e ela no hospital [a filha]. E eles 

chegaram… eu já estava meio desconfiada. Porque eu fazia um exame aqui, eles não 

me falavam nada. Fazia outro... [...] me internaram e eu fiquei internada um mês e 

pouco. Eles me levavam para o HPM e me traziam para o hospital de novo. Aí 

precisava fazer um exame não sei aonde, me tiravam dali e me levavam pra fazer. Aí 

fui fazer a ressonância. Fiz a ressonância, quando cheguei no hospital entreguei a ele 

e eles não falaram nada. Aí eu fiquei desconfiada. Por quê? Aí, quando eles vieram 

dar essa notícia... quando eles falaram que eu tinha que colocar um catéter, eu ‘Por 

que esse catéter, Meu Deus?’. Mas não falavam o que era. O que que eu tinha. Aí, 

quando eu estava deitada lá, assim, de repente eu olhei a cama rodada de médico, aí 

eu perguntei: “Meus Deus, o que é isso?”. Aí, Dr. Rubens que veio dar a notícia: ‘A 

senhora já deve estar desconfiando mais ou menos... nós encontramos uma massa. 

Essa massa está atrás do colo do útero. [...] E a senhora está com essa massa... nós 

temos que colocar um cateter da bexiga aos rins’. E eu tenho esse cateter aí. 

(Estrelícia, feminino, 62 anos) 

 

Lá no hospital falaram que era câncer no esôfago. Lá no HPM. Lá também eu fiz os 

exames. [...] Tirei duas vezes pra fazer biópsia. Não deu nada. Mas ele me disse. 

Não tive condições de fazer o da agulha [...] Pegou fora um pouquinho. E eu fiquei. 

Daí, daí, fiquei, fiquei. Aí senti aqui também. Quer dizer? Nesse rola-rola deles 

[pausa para expelir secreções da garganta.] Ele devia estar procurando o melhor 
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pra mim. [mais uma pausa]. Passei muito tempo. E final da história...” 

(Crisântemo, masculino, 85 anos)  

 

Acesso aos exames e procedimentos médicos após o diagnóstico 

O cenário muda depois do diagnóstico, quando esses exames são autorizados e 

agendados pelo Polo de Oncologia. Em geral, os idosos estão satisfeitos. Afirmam que todos 

os procedimentos são agendados em caráter de urgência. Ou seja, não seguem os mesmos 

trâmites definidos para autorização de procedimentos para pacientes não oncológicos. Nesse 

caso, a autorização de exames é realizada no Centro de Controle e Avaliação da Secretaria de 

saúde do Município. 

“Ia levar uns oito meses. Eu fiz com uma semana porque o marido da minha prima 

tem um convênio lá em Campos e ele me levou. E eu fiz com uma semana, eu fiz o 

exame. [...] Ia demorar. Porque tinha muita gente também esperando. Mas agora, por 

exemplo, quando eu faço os exames, tem uma assistente social, lá na Oncologia 

[Polo de Oncologia], [...] Ela me ajuda pra caramba. Às vezes não só a mim. Várias 

pessoas. Eu chego lá, às vezes o exame vai levar 15 dias, 10 dias pra entregar. E eles 

me entregam com 3, 4 dias. Porque vai pra urgência. Entendeu? Nesse ponto, eu, no 

caso, meu, a minha parte eu tenho algumas dificuldades. Mas é mínima.  (Jacinto, 

masculino, 62 anos) 

 

Portanto, a criação do Polo de Oncologia se configura como um avanço no que tange a 

regulação dos procedimentos solicitados pelos oncologistas aos seus pacientes. Todos os 

idosos elogiam o atendimento recebido nesse local e destacam a agilidade no agendamento 

dos procedimentos.  

Entretanto, como pode ser visto anteriormente, ainda falta articulação com a rede de 

saúde para atendimento às demais necessidades dos usuários. Os participantes alegam que 

quando se trata de acesso à consultas especializadas e autorização de exames não relacionados 

diretamente ao seu tratamento oncológico, há muitos empecilhos. Nesses casos, eles precisam 

fazer um outro percurso na rede de saúde sem o suporte de uma equipe de referência. 

 

Acesso às medicações 

Em relação ao acesso às medicações, não há nenhuma queixa no que tange aos 

medicamentos de controle da doença – os chamados “medicamentos oncológicos” ou 

quimioterápicos. Entretanto, àqueles que necessitam de analgésicos potentes, reclamam da 

dificuldade para adquirir esses remédios. Esse se configura como um dos maiores dramas 

vivenciados por esses idosos.  

Quem tem condições financeiras para comprar, consegue fazer uso adequadamente.   

O que eu queria falar é que eles melhorassem um pouco esse negócio de remédio. 

Assim como esse Tramal. Remédio de dor! Esses remédios controlados. Que eles 

melhorassem. Assim como eu, estou tomando porque estou comprando. Se não 



63 

 
tivesse dinheiro pra comprar, tava na bica.” (Crisântemo, masculino, 85 anos) 

 

Para quem não tem condições de comprar, há algumas “opções”: solicitar auxílio a 

rede de apoio social/comunitária, tentar uma internação para alívio momentâneo ou morrer 

sentindo a temida e intensa dor oncológica. Há inclusive relatos de economia na utilização do 

analgésico para não ficar sem a medicação. Ou seja, o médico prescreve um analgésico para 

tomar a cada quatro horas e o idoso faz uso a cada seis ou oito horas porque sabe que ficará 

sem remédios quando aquela cartela acabar. 

A medicação está muito difícil. [...] Medicação que não está tendo. Na unidade não 

tem esse remédio. E é esse remédio que eu preciso. Tramal. Tramal, eu preciso 

muito dele. Se eu não tomo ele, eu passo muito mal. Muito mal. E ele que me alivia 

um pouco a dor. Ele e dipirona, que eu tomo junto. (Estrelícia, feminino, 69 anos) 

 

Intercorrências clínicas e o acesso às emergências 

Uma outra questão central no quesito “acesso”, é o atendimento das intercorrências 

clínicas. Os idosos alegam que são orientados a buscar atendimento emergencial nos prontos-

socorros, Unidades de Pronto Atendimento (UPAS) ou no outro hospital da cidade (HPM). Na 

UNACON não há atendimento de emergência oncológica. Nessas situações, os idosos ficam 

desassistidos pela equipe de referência.  

Só há atendimento de emergência nessa unidade e encaminhamento para internação no 

próprio hospital onde está localizada a UNACON quando a intercorrência acontece durante a 

quimioterapia ou o médico avalia – durante consulta ambulatorial previamente marcada – que 

é necessário cuidado em unidade hospitalar. Nesses casos, os pacientes podem ser admitidos 

no HSJB tendo a UNACON como porta de entrada para acesso à internação.  

Com isso, podemos inferir que o acesso aos serviços oncológicos oferecidos no 

município é determinado por pelo menos dois fatores: capacidade funcional do idoso, e a 

disponibilidade de recursos financeiros próprios ou da rede de apoio social/comunitária para 

dirigir-se até à unidade. 

 

4.1.2 Postura dos profissionais 

Analisamos a postura dos profissionais de saúde do município a partir das dimensões 

escuta e relação profissional-paciente.  

 

Relação profissional - paciente 

Nas falas dos idosos repetem-se diversas vezes os termos “carinho”, “respeito”, 

“amizade” e “família” (em suas variações) para expressar a forma como são tratados e os 
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relacionamentos existentes entre eles e os profissionais dessa unidade. Não há reclamações 

em relação à postura desses últimos. Pelo contrário, os idosos elogiam a polidez e cortesia dos 

profissionais. Alguns dizem até que não esperavam receber tanto apoio e afeto em uma 

unidade de saúde pública.  

 Há destaque especial para o carinho recebido pela equipe da secretaria/recepção, com 

a qual há um contato maior e o estabelecimento de um vínculo mais forte e solidário. Há 

também menções à equipe de enfermagem, por idosos que passaram por tratamento 

quimioterápico. Esses elogiam especialmente o cuidado na realização de procedimentos 

técnicos, a preocupação com o bem-estar do paciente e com o cumprimento dos ciclos 

quimioterápicos.  

Eu sinto assim, um carinho. É um carinho incrível. Aqui você não tem que escolher 

a dedo não. Todo mundo tem sido atencioso e bom. [...] Graças a Deus sou muito 

bem atendida. [...] Eu não vejo ninguém reclamar de ninguém. Eu vejo as pessoas 

falando dos médicos aqui com muito carinho. Do tratamento das meninas da 

oncologia. Todo mundo fala com muito carinho e isso traz mais confiança. 

(Gardênia, feminino, 66 anos) 

 

Muitos idosos destacam que não só eles – em particular – são tratados com “amor”, 

mas todos as pessoas que estão em tratamento naquela unidade. Alegam que nunca ouviram 

reclamação. Que só escutam elogios. A afirmação de que os profissionais “tratam todo mundo 

bem”, foi ouvida diversas vezes durante as entrevistas. Alguns dizem que consideram o 

hospital como uma extensão das suas casas, o que expressa a satisfação com os cuidados 

recebidos nesse ambiente. 

 
No São João Batista eu sou até da casa já. As enfermeiras, muito boas. [...]. São 

umas profissionais excelentes. [...] Graças a Deus todo mundo me trata muito bem. 

[...]. Não só a mim, né. Tratam todo mundo bem. Graças a Deus! Dedicadas mesmo 

aquelas meninas. [...] Eu estou ruim de acesso as minhas veias, aí elas não gostam de 

furar muito a gente. Ficam procurando direitinho onde dá pra colocar o cateter. 

(Tulipa, feminino, 70 anos)  

 

Já em relação aos médicos, a maioria dos idosos aponta a forma acolhedora com que 

são tratados, mas destacam a postura mais contida e reservada desses profissionais, atribuindo 

esse fato ao componente técnico dessa profissão.  

 

Escuta: o cenário da revelação e  o processo de comunicação entre profissional e 

paciente 

Descortinar o cenário de descoberta da doença foi uma estratégia para entender a 

escuta e o estabelecimento da relação profissional-paciente a partir desse momento e ao longo 

de todo o tratamento.  
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Constatou-se que, em geral, aqueles que receberam a notícia de que estavam com 

câncer por intermédio dos médicos que os acompanhavam em nível ambulatorial ou por 

médicos da UNACON, expressaram satisfação a respeito do processo de comunicação.  

Mas há aqueles que tiveram conhecimento de sua doença em âmbito hospitalar, após 

uma longa trajetória nos serviços de emergência, que resultou em internações e cirurgias 

prévias à comunicação. Nesses casos, há relatos de ocultamento do quadro clínico para o 

próprio paciente – com assentimento da família – que só após realizar procedimentos 

invasivos nos hospitais foi informado da existência doença.  

Há ainda aqueles que só foram informados muito tempo depois do diagnóstico já estar 

definido, como no caso abaixo, em que a paciente só soube que tinha um câncer em estágio 

avançado um ano após o diagnóstico. 

 

Eu fiquei muito inchada. Ele desenganou mesmo. Que eu ia morrer. Eu não sei o que  

houve. Sei lá. Foi tudo assim... Foi mão de Deus, né? Aí me deu alta. Quando pegou 

uns 45 dias, mandaram pra casa. Disse que era para eu morrer. [...] Eu não sabia que 

me desenganou mesmo. [...] Eles lá em casa sabiam. Mas ninguém falou. Dizem que 

já era o câncer. Mas até aí eu não sabia. Eu vim saber agora, em 2015. (Centaurea, 

feminino, 62 anos) 

 

Alguns idosos reclamam da dificuldade dos médicos em falar “a verdade” e descrevem 

verdadeiras cenas de protagonismo nas quais encorajaram um processo de comunicação claro 

e objetivo. 

Eu gosto do cara positivo. "Você está com isso. Não tem cura". Pode falar que eu até 

eu saio feliz da vida. Mas não gosto de rodeio comigo não. Esse lá de [cita o nome 

do local], por exemplo, não gostei nenhum cadinho do que ele falou comigo. Eu não 

me senti homem pra receber dele a verdade. Qual fosse ela. Boa. Ruim. Mas que ele 

falasse comigo positivamente. Não ficasse puxando rodeio. Porque eu percebi, de 

qualquer maneira. De qualquer maneira eu percebi. Então, se ele me falasse a 

verdade "O senhor está assim. Está assim, está assado", eu vinha embora feliz. 

Porque não tem coisa melhor que você saber a verdade sobre você. Você está 

tranquilo. Não é? Mas eu não gostei dele”. (Crisântemo, masculino, 85 anos) [grifos 

nossos] 

 

Eu falei: “Doutor, não esconde nada. Eu não gosto. Se eu tenho um problema. Se 

tenho esse problema. E eu gosto que fala em um estalo. Não gosto de quem fica 

rodeando. Eu gosto que fala. Você tem um câncer e acabou. [...] Se eu tenho um 

problema, eu quero que o senhor fala pra mim a verdade. Porque depois, se eu 

descobrir com outro, eu vou ficar chateado com isso. Que eu acho que tem que falar 

pra pessoa. Aá falei pra ele. “Pode deixar que eu não vou me matar, não. Eu vou me 

cuidar.” [risos]  Aí ele falou: “Você vai ter que procurar na oncologia”. (Jacinto, 

masculino, 62 anos) 

 

 Entretanto, vale destacar que durante as entrevistas a pesquisadora constatou que 

muitos não têm consciência de que estão em estágio avançado da doença. Acreditam que os 

sintomas emergentes estão relacionados a outros problemas de saúde, como pode ser 
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constatado no relato abaixo. Flox é um senhor de 72 anos, com câncer de próstata e metástase 

óssea e pulmonar desconhecidas por ele. 

Então, eu estou mais preocupado com esse cansaço do que com a doença, no caso. 

Sinceramente. Porque com a doença eu não sentia nada. A única coisa que eu sentia 

era problema para urinar de manhã e mais nada. Aí levantei, acabou. O cansaço. Se 

eu tenho que ir na rua, eu sento um pouquinho, descanso. Aí vou de novo. Estou me 

achando um cara inútil. Não aguento mais nada. Aí quero conversar com ele. Se não 

for o caso dele, ele me encaminhar pra quem eu tenho que ir. Me virar. Pra poder ver 

se tem como me tirar isso. [...] O tratamento que eu faço é pra melhorar. Eu estou em 

uma situação que eu acho que é... Que eu acho que é da perna. [...] Tudo dói. Que é 

muita dor. Eu tenho que andar devagarzinho. Eu estou cismado que eu estou com 

problema de hérnia de disco. Eu estou sem firmeza. Eu caio na rua. Eu venho 

andando devagarzinho. Agora estou andando devagarzinho. Se eu tropeçar um 

pouquinho... parece que eu bebo. Então. Aí eu ando um pouquinho, aqui dói tudo. 

Eu estou achando que eu tenho um problema. (Flox, masculino, 72 anos) 

 

Situações como essa são mais comuns entre aqueles que após o diagnóstico do câncer 

experimentaram uma melhora nos sintomas  – com a realização de procedimentos paliativos 

(cirurgia, radioterapia e quimioterapia paliativa) – acreditam que essa melhora se configura 

como um sinal de cura da doença. Portanto, afirmam que há espaços para falas e dúvidas 

durante os atendimentos, mas é possível perceber nas entrelinhas que muitos têm 

questionamentos acerca de sua situação de saúde. Quando interrogados acerca da relação com 

seus médicos, se há confiança nas informações recebidas e no tratamento adotado, a maioria 

assegura que confia nos profissionais. Porém, essa confiança está mais relacionada ao fato de 

acreditarem que o médico ocupa uma posição hieráquica superior a eles – e que, por isso, sabe 

o melhor –, do que resultado de um vínculo de confiança construído através do diálogo aberto 

e horizontal.  

 

4.2 COMPREENSÃO DO PROCESSO DE VÍNCULO/RESPONSABILIZAÇÃO 

 

Nessa seção, analisaremos o vínculo – que também implica a responsabilização – a 

partir da discussão a respeito da afetividade, da continuidade e da relação terapêutica. 

Buscou-se responder estas e outras perguntas: O vínculo entre profissional e usuário é 

estável? Os usuários sabem em que estágio da doença oncológica se encontram? Nessa 

relação (profissional-usuário) aposta-se na produção de sujeitos autônomos? Ou produz-se 

relações de assujeitamento nas quais predomina o saber-poder técnico? Há um ambiente de 

liberdade no qual o usuário sinta-se confortável para opinar, julgar, aceitar ou rejeitar 

tratamentos/orientações sem que isso comprometa a oferta de cuidado? Há responsabilização 

dos profissionais pelo caminhar do usuário nos serviços de saúde? Há uma relação de 
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confiança e respeito? Há reconhecimento da autonomia e singularidade do usuário? Os 

usuários estão satisfeitos com os cuidados oferecidos? O cuidado corresponde às expectativas 

desses últimos?  

 

4.2.1 Afetividade 

 

Perguntou-se aos idosos se eles percebiam interesse dos profissionais envolvidos em 

seu processo de cuidado. A maioria deles afirma que sim e justifica isso por meio de 

depoimentos que exaltam os gestos de carinho (verbais e não verbais), assim como a 

importância do contato físico nesse processo (seja para realização de exames físicos ou para a 

oferta de um abraço) e a habilidade comunicativa. Mais uma vez há destaque para a relação 

idosos-profissionais da secretaria/enfermagem. Os idosos destacam que esses últimos são 

carinhosos e buscam resolver suas questões da melhor forma possível, o que seria uma 

demonstração de interesse. 

 

Eu sinto assim, um carinho. É um carinho incrível. Aqui você não tem que escolher 

a dedo não. Todo mundo tem sido atencioso e bom. (Gardênia, feminino, 62 anos) 

 

Ah, assim. Não só por mim. Mas por todos. Aquelas meninas lá são um anjo. Né, 

Mônica? São boas mesmo. Dão a máxima atenção pra gente. Dão mesmo a acolhida 

pra gente. Recebem a gente até como se fosse uma filha, uma mãe. Tratam todo 

mundo bem elas. ( Tulipa, feminino, 70 anos) 

 

Tudo! Tudo! Eles brincam com a gente. Têm a gente como se não fosse nem doente. 

Fosse um amigo. Eles são muito eficientes. Os funcionários de lá. (Rosa, feminino, 

74 anos) 

 

Um outro questionamento feito aos idosos foi: Você se sente confortável para 

conversar com os profissionais? Todos eles afirmaram que sim. Entretanto, alguns apresentam 

dúvidas em relação ao tratamento e ao estágio da doença (o que será discutido adiante) e 

outros delegam a “função” de conversar com os médicos aos filhos e/ou cônjuges, já que não 

conseguem se expressar livremente. Entre os que não conseguem se expressar, há aqueles que 

justificam o fato dizendo que não conseguem ouvir bem, que os filhos e/ou cônjuges estão 

mais informados em relação ao tratamento/doença ou que não entendem o que médico diz.  

 

Eu acho que sim, porque me tratam bem. Ainda agora eu estava olhando pro médico 

e pensando. Pensando. Não falei pra ninguém. Ele já chega brincando comigo: “A 

meninazinha. Como você tá, meninazinha?” Brincando. E continua brincando. Ele 

vai perguntando as coisas, mas sempre com um tipo de brincadeira. Sabe? Acho que 

pra gente não ficar nervoso, nervosa. Porque vai conversar com o médico, fica 

nervosa. Aí eles fazem aquele tipo de brincadeira e a gente vai falando o que está 

sentindo. (Iris, feminino, 91 anos) 

Não consigo, não. [...] Eu nunca tentei me aproximar. (Centáurea, feminino, 62 
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anos). 

 

Sinto! Sinto à vontade. [inaudível]. Mas eu falo assim: fala, Fabiana[filha]! O 

médico pergunta as coisas pra mim e eu digo: fala, Fabiana! [risos]. (Tulipa, 

feminino, 70 anos) 

  

 

4.2.2 Continuidade 

 

Analisamos também as expectativas dos idosos em relação aos cuidados oferecidos. 

Há um grupo que afirma que suas expectativas estão sendo atendidas uma vez que os seus 

sintomas foram aliviados, estão conseguindo fazer o “tratamento”/ter acesso aos 

procedimentos solicitados pelos médicos, e/ou porque a relação profissionais de saúde-idosos 

é considerada aceitável. Entretanto, há um outro grupo que apresenta frustração em relação às 

expectativas iniciais. Entre eles, estão aqueles que não teriam recebido prescrição de “remédio 

para câncer” e outros que esperavam a estabilização da doença, prometida pelo médico, e isso 

não ocorreu. 

 Em relação a satisfação com os cuidados oferecidos, a maioria deles diz estar 

satisfeita e aponta a boa relação entre profissionais-idosos como o principal fator 

determinante. 

 

Não estou satisfeita com a doença, né. [risos] Mas estou satisfeita com o 

procedimento deles. Que eles cuidam direitinho da gente. (Tulipa, feminino, 70 

anos) 

 

Muito. Muito satisfeita. Graças a Deus! Eu tenho um carinho, mas um carinho! [..] 

Das meninas, de todo mundo aqui. Eu fiz uma amizade aqui, que eu recebi tanto 

carinho, que eu fiz uma família. Eu nem pensava ter tanta gente que gostava da 

gente assim. [...] Então, eu acho que está todo mundo feliz com os tratamentos. 

Acho, não. Está. Porque a gente conversa todos os dias. Eu não vejo ninguém 

reclamar de ninguém. Eu vejo as pessoas falando dos médicos aqui com muito 

carinho. Do tratamento das meninas da oncologia. Todo mundo fala com muito 

carinho e isso traz mais confiança. Eu nunca sai daqui para ir em médico nenhum 

fora. (Gardenia, feminino, 66 anos) 

 

 Apenas um idoso diz não ter satisfeito porque os resultados que ele vem obtendo com 

o tratamento não são os prometidos pelos médicos e esperado por ele (conforme apontado), 

embora afirme que a relação supramencionada é muito satisfatória.  

 
Não, porque não é satisfeito de dizer, assim, porque eu estou zangado com eles, 

porque eles não estão me tratando direito. A gente vai, ele trata a gente bem. Aceita 

as ponderações. Mas o resultado com referência ao diagnóstico não está 

acontecendo. (Girasol, masculino, 89 anos) 
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Um dos aspectos importantes em relação à análise da continuidade do cuidado diz 

respeito às mudanças na equipe. A maioria dos idosos afirma que continua sendo cuidada 

pelos mesmos médicos desde o início do tratamento.  Entre aqueles que alegam ter ocorrido 

alterações, há os que afirmam ter recebido informações sobre essas mudanças (geralmente os 

médicos estavam se desligando da unidade e sendo substituídos por outros) e há aqueles que 

se sentem incomodados já que não sabem o porquê dessas alterações, como o Ranúnculo 

(masculino, 68 anos) que diz: “Será que é por que não tenho mais jeito? Não sei se existe uma 

linha do hospital, um protocolo, e eu não sei”. 

Outro paciente queixa-se bastante, pois afirma que o contato direto com o médico 

responsável por seu “caso” é raro. Em geral, os seus filhos deixam os exames na  UNACON e 

retornam posteriormente para saber se haverá alguma mudança no tratamento. Quando há 

agendamento de atendimento, é recebido por um médico diferente a cada consulta e não sabe 

o porquê dessas alterações. Esse mesmo idoso alega que está há meses esperando uma 

resposta em relação à possibilidade de mudanças na condução do tratamento e não recebe 

resposta. O fato é confirmado por seus dois filhos. 

 
IDOSO: [...] Porque dentro do proposto, a gente tem que conversar olhando no olho 

dele pra ver o que ele diz. Porque o outro não pode decidir sem ele. E aí? Aí é que 

está o caso. 

FILHO 1: Quer dizer... um pede o exame. Aí, quando você vai na consulta, é outro 

que vai olhar.  

IDOSO: Já é outro que vai olhar o exame. Então, aí, fica um negócio esquisito. Você 

não está tendo aquele tratamento específico. Direto com a pessoa que está na causa. 

Entendeu? [...] Porque se a causa sou eu, a pessoa tem que vir a mim. Bom, é o que 

eu entendo. Porque aquele outro lá não pode decidir por mim. Porque ele não sabe o 

que eu penso e o que eu vejo. Isso é o que eu entendo. Eles não sabem o que eu 

penso, nem o que eu vejo. [...] Escrito no papel, ele escreve o que ele entendeu 

daquilo. É isso que eu sinto falta. Porque eu não vejo ele. Mas... Deus está vendo 

tudo. (Girasol, masculino, 89 anos) 

 

Uma idosa, também de idade bem avançada, diz que essas mudanças “dificultam, né. 

Mas tem que ser assim. Uma andorinha só não faz verão.  Precisa ter mais médicos, né.” (Iris, 

feminino, 91 anos). 

Ainda é importante enfatizar as narrativas de violência nas unidades de 

emergência/urgência, que são mais comuns em idosos com idade avançada e/ou com 

limitações funcionais.  

 

 
No HPM eu passei, sim. Eu não queria tomar uma injeção. Uma enfermeira lá fez 

isso aqui em mim [sinaliza para marca no braço]. Nos dois braços! Ela deu uma 

injeção com tanta raiva que quase pegou meu nervo. Porque eu falei com ela que eu 

não queria tomar aquela injeção aqui. “Não quero tomar aqui essa injeção! Está 
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doendo!”. Falei com ela: “Está doendo!”. Mas ela segurou meu braço e deu. 

(Estrelícia, feminino, 69 anos)  

 
 

4.2.3 Relação terapêutica 

 

O primeiro quesito que analisamos na relação terapêutica entre profissionais e idosos 

foi a existência ou não de respeito quando os usuários emitiam suas opiniões sobre o 

tratamento/procedimentos. Todos dizem que se sentem respeitados, entretanto, poucos emitem 

suas opiniões durante os momentos de interação entre profissionais e idosos.  

Em geral, há a afirmação de que os profissionais apresentam interesse pelos idosos, 

tratando-os de forma afetuosa. Contudo, poucos demonstram sinais de vínculos mais 

solidários. Há um espaço aparentemente intransponível entre médicos e pacientes no qual há 

determinadas regras socialmente aceitas, como, por exemplo, de que os médicos não precisam 

ou devem explicar o porquê da necessidade de determinados tratamentos/procedimentos. Os 

que dizem emitir opinião sobre seu tratamento, afirmam que são ouvidos. Mas poucos o 

fazem. Acreditam que o médico sabe o que é melhor.  

Um outro quesito, relacionado diretamente ao primeiro, foi a apreciação da 

participação dos idosos nas decisões acerca dos tratamentos direcionados a eles mesmos. 

Apenas três dos quatorze idosos entrevistados afirmaram ser ativos nesses processos. Um fato 

a destacar é que dois deles ainda não tem lucidez sobre o estágio atual da doença. 

 

Só quem não tem visão que não se sente participante. Porque quando eles vão mudar 

alguma coisa no remédio, cortar ou aumentar, ou outro tipo de remédio, eles 

chegam, eu faço uma conversa com eles. Às vezes não está um médico, só. Está 

dois. Aquilo eles conversam, eles trocam ideias comigo: “Nós vamos ter que 

aumentar a dose, ou diminuir a dose. Ou cortar esse remédio e colocar outro. O 

organismo vai se adaptando a um tipo de remédio e daqui a pouco a doença se 

acostuma com aquilo lá”. A gente sempre conversa quando eu venho. Sobre isso eles 

sempre me orientando naquilo ali. (Jacinto, masculino, 63 anos) 

 

 Os demais não participam dessas decisões, sendo que 50% deles atribui essa “função” 

aos familiares. 

 
Eu não participo, assim, de nada não. Só marca. Eu venho aqui. Mas pros exames. 

Não converso assim... não bato papo, não. (Centaúrea, feminino, 62 anos) 

 

Entra a questão que meu irmão falou. Ele propõe um tratamento: “Vamos fazer isso. 

Nós podemos fazer isso.” E nós que decidimos até um certo ponto. Foi o que meu 

irmão falou. Até ele nos convencer de que aquilo é o correto. [...] É discutido. A 

gente, até o pouquíssimo conhecimento que a gente tem, a gente vai questionando 

pra saber. Porque a gente quer o melhor pra ele. (Filho de Girasol, masculino, 89 

anos) 

 

Não. Não falaram se eu queria fazer aquilo não.  Eles falaram que eu tinha que fazer, 
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né? Tudo que mandaram fazer, eu estou fazendo.  Na segunda que eu fiz, eu fiz até 

deitada. Que eu não aguentava. Eu estava muito ruim. E o médico entra rindo com a 

gente. Brincando. Isso tudo me dá forças. Aí até ali, eu não posso falar nada. Me 

trata bem. (Iris, feminino, 91 anos) 
 

O último depoimento nos permite inferir que, mesmo não participando das decisões, 

alguns sentem-se satisfeitos e não questionam esse fato porque são bem recebidos por seus 

médicos e essa é uma questão muito importante para alguns dos entrevistados. 

O terceiro e último quesito analisado na relação terapêutica foi a relação de confiança 

entre idosos e profissionais. Um traço marcante nessa relação é a confiança baseada mais no 

saber médico do que o resultado de um processo de vinculação entre esses sujeitos. Os 

médicos são concebidos como aqueles que detém “o saber”, que tem “o conhecimento” e que, 

mesmo havendo dúvidas, não se deve perguntar ou questionar. É preciso obedecer e acreditar 

que eles estão fazendo o melhor possível. 

  

Bom. A gente confia porque a gente está nas mãos de um oficial da doença, da 

causa. A gente tem que confiar porque se a gente não confiar no médico... aí é que 

piora tudo. (Girasol, masculino, 89 anos) 

 

Ah, eu tenho que confiar, né. Se eu não confiar neles, vou confiar em quem? Tem 

que ser a palavra deles. Se é pelo bem da gente, tem que falar as coisas certas 

(Tulipa, feminino, 70 anos) 

 

Ah, confio! Confio! Algum não, né? Mas alguns eu confio. Esse que me atendeu lá 

no hospital pela primeira vez, eu aprendi a confiar nesse médico. Ele me deu tudo, 

né. Oportunidades. Você via mesmo que ele estava a fim de me atender, de fazer 

alguma coisa por mim. (Crisântemo, masculino, 85 anos) 

 

 

Um ponto chave para compreender a relação terapêutica e as possibilidades de 

protagonismo dos idosos que estão em fase avançada da doença oncológica foi questioná-los 

acerca do atual estágio da doença. A partir disso, foi possível descortinar alguns pontos 

categóricos para o debate acerca do processo de vínculo/responsabilização, dividindo esses 

idosos em quatro grupos: 

 

1. Apresentam dúvidas. Há falhas no processo comunicativo, com utilização de termos 

técnicos indecifráveis/incompreensíveis e omissão de informações. Alguns desses 

idosos apresentam sinais incontestáveis de doença oncológica avançada (com anotação 

em prontuário), mas imaginam que sejam sintomas de outros “problemas” de saúde. 

Por isso, procuram outros especialistas, como cardiologistas (queixas de cansaço 

decorrente de metástase pulmonar) e ortopedista (queixas relacionadas aos ossos, 

decorrente das metástases ósseas). 
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Agora me apresentou falta de ar. Cansaço. Não aguento mais nada. Uma escadinha 

de 5 degraus, eu subo aquela escadinha e tenho que parar. Tem que beber água. 

Então, eu estou mais preocupado com esse cansaço do que com a doença, no caso. 

Sinceramente. Porque com a doença eu não sentia nada. A única coisa que eu sentia 

era problema para urinar de manhã e mais nada. Ai levantei, acabou. O cansaço. Se 

eu tenho que ir na rua, eu sento um pouquinho, descanso. Aí vou de novo. Estou me 

achando um cara inútil. Não aguento mais nada. Ai quero conversar com ele. Se não 

for o caso dele me encaminhar pra quem eu tenho que ir. Me virar. Pra poder vê se 

tem como me tirar isso. [..] Tudo dói. Que é muita dor. Eu tenho que andar 

devagarzinho. Eu estou cismado que eu estou com problema de hérnia de disco. Eu 

estou sem firmeza. Eu caio na rua. [..] Eu estou achando que eu tenho um problema. 

(Flox, masculino, 72 anos)
 15

 

 

[...] eu estou querendo saber – que eles não me explicam – se ele [o câncer] está em 

um lugar só ou se ele está saindo do lugar onde ele tá. Por que essa dor tanto assim? 

Eu fico com isso na mente. (Estrelícia, feminino, 69 anos)
 16

 

 

2. Dão sinais de que preferem não saber. Tentam demonstrar uma felicidade extrema, 

parecem querer reforçar o tempo inteiro de que tudo está muito bem. Entretanto, 

ficaram desconcertados com a pergunta e tentaram conter a emoção. Fatos anotados no 

diário de campo da pesquisadora. 

 

Eu apareci com uns nódulos no pulmão. Mas a doutora disse que eles não cresceram. 

Que eles estabilizaram. Desde que eu fiz a... que eu operei. Eles não aumentaram. 

[...] Aí eu não sei ainda o que vai acontecer daqui pra frente. Mas sei que esses 

nódulos no pulmão, que foram localizados, ainda existem. Eu peço a Deus que não 

existam mais. Eu posso dizer que eu tenho muita fé em Deus que eles vão 

desaparecer. Ela falou que às vezes esses nódulos não desenvolvem. Que a tendência 

é deles sumirem. [...] Mas eu estou confiante. Eu estou confiante. Porque eles não 

viram alteração. Então eu não estou preocupada com isso não. (Gardenia, feminino, 

66 anos)
17

  

 

 

3. Estão confusos. Em algum momento do tratamento foram comunicados que se tratava 

do estágio mais avançado da doença. Entretanto, após procedimentos cirúrgicos, 

sessões de quimioterapia e/ou radioterapia paliativa, experimentaram um alívio dos 

sintomas, assim como recuperaram a independência momentaneamente. Esse fatos os 

deixam confusos. Não compreendem que a doença está relativamente controlada 

apenas por um período. 

Eu sei que é o IV... [...] quando eu operei, Maria perguntou: “Doutor, e como é isso 

                         
15

 Idoso com câncer de próstata avançado e metástases nos ossos e pulmão. 
16

 Idosa com câncer de útero avançado, faleceu em menos de duas semanas após a entrevista. Encontrava-se 

muito debilitada, emagrecida e sentindo fortes dores no momento da abordagem, que foi realizada em sua 

residência. A entrevista foi mantida a pedido da própria que, posteriormente, em seu leito de morte, agradeceu 

por aquele momento em que pode falar sobre o que sentia. A entrevistadora pode estar com ela nos dois dias que 

antecederam seu falecimento, que ocorreu em âmbito hospitalar. 
17

 Entrevistada muito eufórica, apresentava nervosismo durante essa fala, assim como tentava conter a emoção.     

Era visível seu esforço para demonstrar que estava tudo bem e reafirmar a possibilidade de reversão de um 

quadro avançado de doença oncológica. 

file://Mas
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aqui?” Ele falou: “Oh, Maria, isso aqui pode pular igual uma folha de papel, assim. 

De um lado pra outro.” Ele volta. E lá na radio também o médico falou, quando ele 

começou vendo a folha. Eu falei: “Doutor, como é isso aí? A gente fica curada?”. Ele 

falou: “Eu não vou falar pra você, porque eu não estou gostando de nada que 

aconteceu com você”. Porque ele achou que está avançado, né? Mas aí eu fiz a 

radio. Depois que terminou a radio ele me deu os parabéns. Me deu a carta, né. Que 

deu tudo certo. E eu só estou sabendo que volta... que pode voltar. (Centaúrea, 

feminino, 62 anos)
 18

 

 

4. Sabem o estágio da doença. Em geral são os idosos com a faixa etária mais avançada e 

que já apresentam sinais de doença muito avançada e de difícil manejo. Esses idosos 

protagonizaram o processo de comunicação médico-idoso, exigindo “a verdade” sobre 

o quadro clínico. 

Tem médico ali que eu não... pode ser até pessoa boa. [...] esse que me atendeu 

agora por último. Não é dizer que não gosto dele. Mas o que ele falava comigo... sei 

lá... não sentia... [...] Não sentia... então... eu gosto do cara positivo [que fala a 

verdade]. "Você está com isso. Não tem cura". Pode  falar. Que eu até eu saio feliz 

da vida. Mas não gosto de rodeio comigo, não. Esse lá de Campos, por exemplo, não 

gostei nenhum cadinho do que ele falou comigo. Eu não me senti homem pra 

receber dele a verdade. Qual fosse ela. Boa. Ruim. Mas que ele falasse comigo 

positivamente. Não ficasse puxando rodeio. Porque eu percebi, de qualquer maneira. 

De qualquer maneira eu percebi. Então, se ele me falasse a verdade, "o senhor está 

assim. Está assim, está assado", eu vinha embora feliz. Porque não tem coisa melhor 

que você saber a verdade sobre você. Você está tranquilo. Não é? Mas eu não gostei 

dele. (Crisântemo, masculino, 85 anos)
 19

 

 

5. Não sabem o estágio da doença. Esses realmente acreditam que estão curados, mesmo 

diante da evidência de que a doença já estava localizada em várias partes do corpo. 

Talvez isso ocorra por desconhecimento acerca do caminho evolutivo da doença. Essa 

certeza de cura é reforçada pelo que foi dito a eles por seus médicos. 

 

Primeiro, quando ele me deu o pedido desses exames, eu falei com ele: “Doutor, eu 

não tenho que fazer todos os exames que eu fiz quando tive que operar? Esse 

negócio de pelvia, útero, ovário. Esses troços todos. Todos os exames. Não tem que 

fazer isso outra vez, não? Pra saber se não tem nada. Se não ficou resíduo nenhum lá 

dentro?”. Ele falou: “Não! Eu operei a senhora muito bem operada. Raspei tudo que 

podia. Eu fiquei 10 horas nessa mesa de cirurgia”. A cirurgia foi pra tirar tudo! Tirou 

pedaço do intestino, pedaço da bexiga, útero. É, útero, ovário, trompas, pedaço da 

bexiga e pedaço do intestino. (Rosa, feminino, 74 anos) 

Ainda analisando aspectos da relação terapêutica, constatou-se que caso os idosos 

necessitem se comunicar com os médicos fora do dia marcado para as consultas, as 

                         
18

 Idosa com câncer de mama avançado. O nome da filha foi alterado. 
19

 Idoso com câncer de bexiga e esôfago primários e apresentando metástases pulmonares. Emagrecido, com 

dificuldades de locomoção e queixando-se de dores. Precisou interromper várias vezes devido a necessidade 

constante de expelir secreções. Entretanto, demonstrou-se muito solícito e não quis cancelar ou remarcar a 

entrevista. Disse que na última consulta o médico passou um remédio para anemia que o deixou com diarreia. 

Que ele já está fraco e não quer piorar; que já sabe que está em estágio avançado da doença e não vai ficar 

tomando remédios que o deixem mais limitado. Que o tal remédio seria o responsável por ele estar de cama; 

que ele só quer ficar sem dor; que ficando sem dor, já se sente aliviado. 
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oportunidades são limitadas. Não há disponibilização de outra forma de contato que não seja o 

telefone da própria UNACON, que só funciona de segunda a sexta, das 8h às 17h. Entretanto, 

eles alegam que ao sair de uma consulta, a próxima já é agendada. Destacam também que, 

dentro das possibilidades, as recepcionistas fazem o possível para realizar os chamados 

“encaixes”, exceto em casos de emergência clínica, pois como já foi dito anteriormente, a 

unidade não faz esse tipo de atendimento. 

 
 

4.3 DISCUSSÃO: APONTAMENTOS ACERCA DO ACOLHIMENTO E 

VÍNCULO/RESPONSABILIZAÇÃO  

 

É preciso pensar o acolhimento como uma das dimensões do cuidado integral. 

Cuidado que se expressa por meio da escuta, da compreensão e também da atitude. É 

necessária responsabilidade ética para agir em prol desse sujeito que demanda cuidado. Não 

podemos ser indiferentes, pois a indiferença é a morte do amor e do cuidado, como afirma 

Boff (2014). 

Para esse mesmo autor, há dois modos-de-ser no mundo – o modo-de-ser-trabalho e o 

modo-de-ser-cuidado – que são constitutivos do ser humano. Se compõem e se 

complementam. Desse modo, não há oposição entre eles. É preciso libertar-se do 

mecanicismo e da apatia, associando trabalho e cuidado, É preciso permitir-se ser humano, 

pois 

há algo no ser humano que não se encontra nas máquinas [...]: o sentimento, a 

capacidade de emocionar-se, de envolver-se, de afetar e sentir-se afetado; [...]. É o 

sentimento que nos faz sensíveis ao que está a nossa volta, que nos faz gostar ou 

desgostar. É o sentimento que nos une às coisas e nos envolve com as pessoas. 

(Ibidem, p. 114-115). 

 

 

Prover cuidado integral é deixar o que há de essencial em mim – a capacidade de 

sentir – fluir em prol do outro. É sentir. E sentindo, indignar-se com o sofrimento alheio, 

oferecendo-lhe o alívio necessário. Ou, ao menos, estando disposto a aliviar suas dores, ainda 

que elas sejam a expressão de aspectos múltiplos para os quais os meus recursos são 

limitados. E, percebendo a minha limitação profissional e pessoal, estar aberto a buscar outros 

recursos, outros profissionais, outros caminhos. E isso é acolher: escutar, estar atento ao outro, 

compreender a individualidade de cada sujeito e agir em prol do seu bem-estar. Não basta 

ouvir. É preciso agir. 

A partir deste estudo é possível inferir que o modelo tecno-assistencial vigente, no 
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qual a rede básica é concebida como a porta de entrada para acesso universal aos serviços de 

saúde, apresenta muitas limitações. Grande parte dos idosos entrevistados recebeu o 

diagnóstico da doença em âmbito hospitalar, reforçando o que Cecílio (1997, p. 472) já havia 

afirmado: a rede de urgência/emergência tem sido o lócus privilegiado dos usuários para 

acesso aos serviços de saúde, pois “as pessoas acessam o sistema por onde é mais fácil ou 

possível”. Como não há clareza sobre o verdadeiro papel das unidades básicas de saúde e elas 

não funcionam da forma idealizada, a porta de entrada principal do Sistema Único de Saúde 

acaba sendo os hospitais. 

[...]é possível dizer que a pirâmide
20

, a despeito da justeza dos princípios que 

representa, tem sido muito mais um desejo dos técnicos e gerentes do sistema, do 

que uma realidade com a qual a população usuária possa contar. Na prática, aqueles 

que dependem exclusivamente do SUS – algo em torno de 80% da população – têm 

que montar o seu “menu” de serviços, por sua conta e risco, buscando onde for 

possível o atendimento de que necessita. (Ibid. p.472) 

 

 

Coerente com a tese defendida por Cecílio de que o modelo tecno-assistencial deveria 

ser concebido como um círculo (com seus múltiplos pontos de entrada e saída) e não como 

uma pirâmide, pode-se afirmar a necessidade de qualificar todas as “portas de entrada” para 

garantir o acolhimento a esses idosos, pois: 

 
A porta de entrada do sistema de saúde é aquela em que o usuário se apresenta e o 

acolhimento deve estar em todas elas, não para apresentar-lhe uma pirâmide 

assistencial, mas para proporcionar-lhe inclusividade na rede de cuidados do sistema 

de saúde. (CECCIM; CARVALHO, 2011, p. 89)  

 

 

Como foi apontado anteriormente, os idosos, em especial aqueles em situação de 

maior fragilidade devido à idade avançada e/ou estágio mais avançado da doença, relataram 

situações nas quais foram vítimas de violência nas unidades de urgência/emergência. Além 

disso, muitos já haviam passado por esses locais diversas vezes sem que houvesse interesse 

investigativo ou capacidade técnica para suspeitar a existência de uma doença oncológica. 

Sabe-se que o número de idosos vem aumentando gradativamente, assim como o percentual 

de pessoas acometidas pelo câncer. Diante desse fato, a afirmativa acima se torna 

inquestionável. A população idosa precisa ser acolhida em todas as portas de entrada por 

profissionais que se responsabilizem por sua inclusão e seu caminhar na rede de saúde. 

A garantia de acesso aos serviços tecnológicos adequados durante as intercorrências 

clínicas e ao manejo da dor oncológica por meio das drogas adequadas são questões cruciais 

                         
20

   O autor se refere à figura clássica da pirâmide que representa o modelo tecno-assistencial idealizado para o 

Sistema Único de Saúde Brasileiro, na qual em sua base estariam os serviços ditos da atenção primária; no 

nível intermediário, os serviços da atenção secundária; e em seu topo, os serviços da atenção terciária. 
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nesse debate. Os idosos que experimentavam um nível de fragilidade maior, devido ao estágio 

mais avançado da doença, contribuíram para o levantamento de questões que precisam ser 

resolvidas no âmbito da organização dos serviços.  

Eles relatam que precisam percorrer outros caminhos para conseguir atendimento 

durante as intercorrências clínicas sem quaisquer participação e orientação técnica da equipe 

responsável por seus cuidados. Também fica claro que não há compartilhamento de plano de 

cuidados em rede, mesmo sabendo-se que a existência desse instrumento está estabelecida em 

Lei, conforme destaca-se abaixo. 

A Portaria n°741/2005, advoga que os cuidados paliativos em oncologia se dão em 

forma de: 

• Assistência ambulatorial (incluindo fornecimento de opiácios); 

• Internações por intercorrências (incluindo procedimentos de controle da dor); 

• Internações de longa permanência; 

• Assistência Domiciliar 

Ainda de acordo com as Portarias n°741/2005 (BRASIL, 2005) e nº140/2014 

(BRASIL, 2014c), para fins de credenciamento/habilitação de hospitais como Unidades ou 

Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia,  

• Os cuidados paliativos são obrigatórios e devem estar escritos em plano de 

cuidados registrado em prontuário. 

• Podem ser ofertados na própria estrutura hospitalar ou, de forma integrada, em 

outros estabelecimentos da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com 

Doenças Crônicas de que trata a Portaria nº 252/GM/MS, de 19 de fevereiro de 

2013, desde que: 

 O vínculo entre UNACON/CACON e os serviços seja constituído por 

documento formal que explicite as responsabilidades de cada um dos entes; 

 Os doentes sejam encaminhados com seus respectivos planos de cuidados; 

 As Unidades e CACON ofereçam suporte à distância e assumam a 

responsabilidade pelo atendimento de doentes contrarreferidos para cuidados 

oncológicos paliativos (cirúrgicos, radioterápicos e quimioterápicos) inclusive 

de urgência;  

 

 As Unidades e CACON ofereçam, em conjunto com o respectivo Gestor do 

SUS, treinamento específico para os profissionais da rede. 

Além disso,  as legislações supramencionadas definem que a estrutura física e 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt0252_19_02_2013.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt0252_19_02_2013.html
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funcional mínima para serviços hospitalares gerais em Unidades de Assistência de Alta 

Complexidade em Oncologia (UNACON) deve contar com Pronto-Atendimento “que 

funcione nas 24h, para os casos de urgência oncológica dos doentes matriculados no hospital” 

e que faz parte rol de informações mínimas e indispensáveis do prontuário, devidamente 

assinado pelo(s) profissional(ais) responsável(eis), o plano de cuidados paliativos, que deve 

ser repassado, quando do encaminhamento de doentes para esses cuidados em outros 

estabelecimentos de saúde e as orientações técnicas dadas à distância. 

Pôde-se verificar também que o manejo da dor, a distribuição da medicação analgésica 

adequada e em quantidade suficiente, assim como a inexistência de um plano de cuidados 

compartilhado em rede são problemas a serem enfrentados no município.  

 A dor foi definida pela Associação Internacional para o Estudos da Dor (International 

Association for the Study of Pain), como uma sensação ou experiência emocional 

desagradável, associada com dano tecidual real ou potencial, ou descrito nos termos de tal 

dano, em 1986, como a “experiência sensorial e emocional desagradável, associada a lesões 

reais ou potenciais, ou descrita em termos de tais lesões”
21

.  A experiência da dor é algo 

pessoal – que abrange conteúdos biológicos, psicológicos, sociais e culturais. A manifestação 

dolorosa acontece de formas diversificadas e a intensidade desse sofrimento é de difícil 

mensuração.  

Na década de 1960, Cicely Saunders (SAUNDERS; SIKES, 1993) introduziu o 

conceito de Dor Total considerando que o manejo adequado da dor só seria alcançado se os 

cuidados paliativos fossem oferecidos por uma equipe multidisciplinar que estivesse atenta às 

dimensões indissociáveis que estão envolvidas nessa experiência, quais sejam 

• Dimensão física: Desconforto físico, ocasionado por ferimento ou desgaste do 

corpo acometido pela doença. Um quadro intenso não manejado pode 

ocasionar diversos prejuízos ao paciente como inviabilidade de 

relacionamentos sociais, incapacidades e até solicitação para por fim a própria 

vida. 

• Dimensão psíquica: Ocasionada por diversos fatores de ordem emocional, 

como a sensação de descontrole diante da morte, pode causar sofrimento 

psíquico e alterações de humor, desesperança e depressão. 

• Dimensão social: Geralmente decorrente da perda de papéis familiares e sociais 

aliado a um processo de dependência progressiva e dificuldade de 

                         
21

 J. A. FIGUERÓ.  A dor, São Paulo, Publifolha, 2000, 12. 
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comunicação, tendo como resultado um processo de isolamento permanente. 

• Dimensão espiritual: Relacionada a perda de sentido diante do sofrimento, da 

vida e da morte, caracteriza-se por um sentimento de desamparo, de 

desproteção. 

 

Todavia, embora a natureza da dor seja pluridimensional, conforme destacado acima, o 

controle dos sintomas físicos é um fator essencial para que as “outras dores” possam ser 

também manejadas. Assim, Costa e Othero (2014) afirmam que a prevenção e o controle de 

sintomas, entre eles a dor, faz parte de um “núcleo duro” dos cuidados paliativos e que todos 

os profissionais que atuam nos CFV devem saber identificar os sintomas e manejar e/ou saber 

fazer os encaminhamentos necessários. 

Existem várias classificações para essa dor física (temporal e/ou de acordo com a sua 

natureza), e algumas escalas para avaliação da intensidade em que ela se manifesta. O 

tratamento deve combinar identificação e tratamento da causa, medidas farmacológicas e 

medidas não farmacológicas.  

Para o manejo desse sintoma em pacientes com doença oncológica avançada, há uma 

variedade de drogas que podem ser utilizadas, as pessoas podem apresentar respostas 

diferentes e a escolha deve ser baseada em critérios clínicos, acessibilidade, custo e 

disponibilidade de formulação parenteral (WERLE, 2012). É preciso observar as respostas 

terapêuticas, os efeitos colaterais e, sempre que necessário, rever o esquema analgésico. Para 

isso, a disponibilidade das drogas adequadas na rede de saúde é essencial. 

As observações realizadas pela pesquisadora durante anos de trabalho em unidades de 

urgência/emergência nesse município no qual foi realizada a pesquisa, permite inferir que o 

manejo da dor oncológica é um problema a ser pensado com urgência. Pôde-se ouvir diversas 

vezes relatos de médicos que temiam aumentar a dose de opioides e “provocar” a morte de 

idosos com câncer avançado ou que diziam que nada mais poderia ser feito diante desses 

quadros álgicos. Assim, como já foi possível presenciar a liberação de pacientes em pronto-

socorro por alegação de que não foi possível conseguir transferência para o UNACON de 

referência, aquele tipo de dor não poderia ser tratado nessas unidades e/ou por falta de 

analgesia adequada. 

O desconhecimento da hierarquia analgésica proposta pela OMS (2009) e de outras 

diretrizes similares como a publicada pelo INCA (BRASIL, 2001) propicia a permanência de 

alguns mitos acerca dos opióides entre os profissionais de saúde.   
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As dores oncológicas representam 5% das dores crônicas [...]. Os estudos têm 

apontado que a dor oncológica não tem sido adequadamente controlada, não por 

falta de recurso terapêuticos, mas por avaliação imprecisa do quadro de dor e 

utilização inadequada do arsenal antiálgico disponível. (PESSINI, 2014, p. 16) 

 

 

A capacitação técnica dos profissionais médicos para esse manejo é extremamente 

relevante e propiciar, no âmbito da organização dos serviços, possibilidades para que eles e os 

demais profissionais da saúde possam adquirir conhecimentos que favoreçam essa prática é 

fundamental, pois: 

 

A dor é uma das mais freqüentes razões de incapacidade e sofrimento para pacientes 

com câncer em progressão. Em algum momento da evolução da doença, 80% dos 

pacientes experimentarão dor. [...] É condição imprescindível que os profissionais de 

saúde saibam como controlar a dor de pacientes com câncer avançado, que reajam 

contra mitos e preconceitos, principalmente sobre as drogas disponíveis, e que se 

mantenham atualizados. (BRASIL, 2001, p.6) 

 

Além das questões apontadas acima, ressalta-se que a Aliança Mundial de Cuidados 

Paliativos afirma que a disponibilidade de drogas para a dor de fato é inadequada na maior 

parte do mundo e que isso ocorre principalmente porque há uma preocupação com o uso 

ilícito desses remédios e com o tráfico de drogas (WPCA, 2014). 

O debate bioético
22

 é muito incipiente ou ausente – apesar de ser fundamental no 

campo da saúde –, devendo sua prática ser estimulada entre os profissionais dessa área. Há 

uma certa confusão entre o que seria eutanásia, distanásia, suicídio assistido, ortotanásia, 

mistánasia
23

 e kalotanásia
24

, e/ou desconhecimento acerca desses conceitos que definem as 

várias formas de morte. Há também desconhecimento a respeito dos aspectos legais que 

envolvem o processo de morrer no Brasil, inclusive no que tange as possibilidades amparadas 

em Leis e Resoluções para que se possa proporcionar uma morte menos sofrida aos pacientes 

em fim de vida. Cabe ressaltar que “a dor oncológica não é de difícil controle, algo que deva 

ser passivamente tolerado ou um castigo. Seu alívio é um direito da pessoa, que deve ser 

atendido pelos profissionais” (PIMENTA, 2014, p. 242). 

O conhecimento acerca do que pode ser oferecido em termos de cuidados paliativos 

ainda é muito limitado. Os cuidados paliativos ainda são concebidos por muitos profissionais 

                         
22

Para conhecer o debate acerca do que é Bioética, sua história e conceitos, sugere-se a leitura de REGO, S. 

Bioética para profissionais da saúde. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2009. 160p. (Coleção temas em 

Saúde). 
23

Para conhecer o debate acerca desses conceitos, sugere-se a leitura de SIQUEIRA-BATISTA, R. 

SCHARAMM, F. R. Conversações sobre a “boa morte”: o debate bioético acerca da eutanásia. Cad. Saúde 

Pública, Rio de Janeiro, jan-fev, 2005, p. 111-119. 

 
24

 Para conhecer o debate acerca desse conceito, sugere-se a leitura de FLORIANI, C. A (Org). Nos umbrais da 

morte: antroposofia e os cuidados no fim da vida. 1.ed. São Paulo: Antroposófica, 2014.  
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da saúde como fazer pouco ou nada diante das pessoas em processo de morte inevitável, 

embora a verdadeira essência dessa prática esteja na oferta de cuidados mais intensos e 

progressivos na medida em que as necessidades vão aumentando com o avançar da doença 

ameaçadora da vida. Como afirma a OMS (1990), cuidado paliativo é “o cuidado total e ativo 

de pacientes cuja doença não é mais responsiva ao tratamento curativo” (grifos nossos). Ou 

seja, a passividade e o conformismo diante dos seres que sofrem não condiz com a paliação. 

Esta última deve promover melhoras nos níveis de qualidade de vida restante desses sujeitos 

moribundos. 

O Conselho Federal de Medicina, em sua Resolução de nº 1.805/2006 já determina 

que  

Art. 1º É permitido ao médico limitar ou suspender procedimentos e tratamentos que 

prolonguem a vida do doente em fase terminal, de enfermidade grave e incurável, 

respeitada a vontade da pessoa ou de seu representante legal. 

Art. 2º O doente continuará a receber todos os cuidados necessários para aliviar os 

sintomas que levam ao sofrimento, assegurada a assistência integral, o conforto 

físico, psíquico, social e espiritual, inclusive assegurando-lhe o direito da alta 

hospitalar. 

 

Além da Resolução supramencionada, vale a pena destacar que também há alusão aos 

cuidados paliativos no novo Código de Ética Médica (Resolução CFM 1.931/12), que a 

Medicina Paliativa já foi definida como área de atuação médica (Resolução CFM 1.973/12) e 

que o Conselho de Medicina já definiu orientações acerca das Diretivas Antecipadas de 

Vontade (Resolução CFM 1.995/12). Portanto, essas resoluções precisam ser conhecidas e 

debatidas por médicos e demais profissionais de saúde implicados no CFV. 

Outra questão que merece destaque é a ausência de atendimento domiciliar (AD). Não 

é possível saber de quem é essa responsabilidade uma vez que o Plano de Atenção Oncológica 

do município não foi disponibilizado. Entretanto, é válido destacar que, de acordo o artigo 2° 

da  Portaria MS 140/2014,  a rede de atenção às pessoas com doenças crônicas no eixo 

temático do câncer é constituída pelos seguintes componentes: Atenção Básica, Atenção 

Domiciliar, Atenção Especializada Ambulatorial, Atenção Especializada Hospitalar – 

CACON (Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia), UNACON (Unidade 

de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia) e Complexos – Hospital Geral com 

Cirurgia de Câncer de Complexo Hospitalar, Serviço de Radioterapia de Complexo 

Hospitalar, Sistemas de Apoio, Regulação, dos Sistemas Logísticos e Governança, em 

concordância com a Portaria MS n°874/2013 ( BRASIL, 2013a ) que dispõe que: 



81 

 

 O Componente Atenção Básica deve realizar atendimento domiciliar e 

participar no cuidado paliativo às pessoas com câncer, de forma integrada com 

as equipes de atenção domiciliar e com as UNACON e os CACON, articulada 

com hospitais locais e com demais pontos de atenção, conforme proposta 

definida para a região de saúde; 

 O Componente Atenção Domiciliar deve realizar o cuidado paliativo de acordo 

com as linhas de cuidado locais, compartilhando e apoiando o cuidado com as 

equipes de atenção básica e articulando com os pontos de atenção 

especializados de cuidado da pessoa com câncer, assim como deve 

instrumentalizar cuidadores e familiares para o cuidado paliativo domiciliar; 

 O Componente Atenção Especializada deve oferecer apoio técnico às equipes 

de Atenção Básica e de Atenção Domiciliar com o objetivo de ampliar a 

resolubilidade destes; 

 Os hospitais habilitados como UNACON tem a obrigação de ofertar e orientar 

tecnicamente os cuidados paliativos com assistência ambulatorial, internação e 

assistência domiciliar, incluindo o controle da dor e o fornecimento de 

opiáceos, pelo próprio hospital ou articulados e organizados na rede de atenção 

à saúde a que se integra; 

Cabe destacar que, para além da Legislação Oncológica, o Estatuto do Idoso (Lei 

10.741/2003), em seu 15º artigo, assegura a atenção integral à saúde do idoso e garante o 

“atendimento domiciliar, incluindo a internação, para a população que dele necessitar, e a  

Portaria n°963/2013 (Brasil, 2013a) determina que a AD é um dos componentes da Rede de 

Atenção às Urgências.  

No caso dos idosos com doença oncológica avançada, o AD poderia evitar 

deslocamentos desnecessários e dificultosos para aqueles que já estão em um contexto de 

vulnerabilidade acentuado, assim como seria uma possibilidade de ampliar os vínculos e as 

possibilidade de proteção à família e/ou aos cuidadores, compreender o contexto no qual se 

encontra o idoso e, a partir disso, entender melhor seus desejos nessa fase final de vida. 

 

Sendo o AD um modelo de prestação de serviços estruturado no contexto das 

políticas de saúde, destinado a uma população com especificidades bem definidas 

como, por exemplo, os doentes crônicos idosos e, devido ao fato de encerrar em seu 

desenvolvimento uma série de implicações éticas e sociais , fruto das inter-relações 

entre seus diversos atores, pode-se acreditar que este campo constitui, de modo 

enfático, um âmbito privilegiado de políticas de proteção, que devem ser pensadas e 

realizadas, contemplando os grupos de maior “vulnerabilidade”, isto é, os de fato 
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mais desamparados. No caso específico do AD, entendemos que este caráter protetor 

deva ser voltado para o paciente e sua família, onde freqüentemente é “gestado” o 

cuidador. Isto parece ser especialmente relevante quando se está diante de pacientes 

idosos com doenças terminais, muitas vezes envoltos em um ambiente de frieza, 

sofrimento e abandono. (FLORIANI; SCHRAMM, 2004, p. 991) 

 

 

A ausência do Plano supramencionado também não nos permite entender como foram 

pactuados os mecanismos de referência e contra referência para atendimento das necessidades 

desses idosos nos espaços tecnológicos adequados. Com isso, eles percorrem de forma 

solitária os diversos pontos da rede em busca de resolução dos “problemas não relacionados 

ao câncer” ou que eles imaginam que não seja decorrente dessa doença, o que configura um 

dos fatores de fragmentação do cuidado oferecido. Entretanto, um dos princípios da Rede de 

Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito do Sistema Único de Saúde é 

a “articulação entre os diversos serviços e ações de saúde, constituindo redes de saúde com 

integração e conectividade entre os diferentes pontos de atenção”, e um dos objetivos 

específicos dessa Rede é justamente “propiciar o acesso aos recursos diagnósticos e 

terapêuticos adequados em tempo oportuno, garantindo-se a integralidade do cuidado, 

conforme a necessidade de saúde do usuário”. (BRASIL, 2014a) 

Em estudo realizado por Mendes e Vasconcelos (2015) chegou-se à conclusão de que 

“a estruturação da rede de cuidados paliativos carece de eficácia para seu desenvolvimento 

enquanto política coerente com a doutrina do SUS”. Os autores apontam algumas 

possibilidades para resolução da questão: capacitação dos profissionais da rede, 

estabelecimento de parcerias com países já em patamar mais avançado dessa discussão, 

estímulo ao controle social e intersetorialidade das instâncias políticas considerando que:  

 

Uma efetiva mudança do modelo desfocado e fragmentado de assistência em 

cuidados paliativos encontrados no Brasil depende de uma atenção integral, digna e 

resolutiva, onde os princípios implementados pelo SUS sejam respeitados e 

realizados de forma a garantir o modelo integral, universal, igualitário e equânime 

do portador de câncer avançado. (Ibidem, p.2015) [grifos nossos] 

 

Logo, o resultado desse estudo vem ao encontro do que afirma a OMS acerca do nível 

de desenvolvimento dos Cuidados Paliativos oferecidos no Brasil. Esse órgão preconiza que 

existem seis níveis desse tipo de cuidados (conforme classificação abaixo) e que o Brasil 

estaria ainda no Nível 3 (WPCA, 2014): 

Nível 1: Nenhuma atividade detectada 

Nível 2: Em capacitação 

Nível 3 a: Provisão isolada 
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Nível 3 b: Provisão generalizada 

Nível 4 a: Integração preliminar 

Nível 4 b: Integração avançada 

 

Uma outra questão importante é a destituição da autonomia do usuário em seu 

processo saúde-doença-morte. Como foi destacado anteriormente, há idosos com dores e/ou 

outros sintomas incapacitantes que decorrem da doença avançada, mas desconhecem o fato. 

Imaginam que são consequência de outros problemas de saúde.     

A falta de informações e a comunicação inadequada resultam no desconhecimento 

acerca do quadro clínico. Diante disso, não é possível ao idoso optar, decidir acerca das 

questões relacionadas à sua própria vida e, por que não dizer, da sua própria morte que se 

aproxima. A tomada de decisões deixa de ser compartilhada, o projeto terapêutico não se 

fundamenta no diálogo das partes envolvidas. O principal sujeito nesse processo, o idoso que 

caminha para a morte, está excluído do processo. Assim, há um decréscimo no grau de 

autonomia desses idosos na medida em que não há informações suficientemente claras e 

relações de confiança e apoio irrestrito. 

A importância do processo comunicativo que se estabelece no espaço relacional  

profissional-usuário e a defesa do desenvolvimento dessas habilidades comunicativas durante 

o processo formativo do ensino em saúde é um aspecto das práticas cuidadoras muito 

enfatizado por aqueles que tem  a integralidade como uma bandeira de lutas para uma atenção 

à saúde usuário-centrada, em alteridade e mediada pelas tecnologias leves (PONTES et al, 

2011; SILVA JUNIOR et al, 2011; SILVA JUNIOR et al, 2013; CECCIM; CARVALHO, 

2011; ARAÚJO; CARDOSO, 2013; MERHY, 1998, entre outros).   

Para esses autores, a interação entre os sujeitos deve se dar por meio de novas 

concepções e práticas comunicativas que: valorizem a participação do usuário (promovendo a 

desconcentração do poder e a democratização desse espaço-relacional), aproximem e 

valorizem seus saberes (em uma atitude de respeito às suas opiniões) e abram espaços de 

negociação e construção de projetos terapêuticos compartilhados. Logo, apreende-se que a 

comunicação exige técnica e sensibilidade. 

A observação dos aspectos legais é outro ponto a ser discutido nesse sentido. Destaca-

se nesse cenário o Código de Ética Médica, a Carta dos Direitos dos Usuário da Saúde e o 

Estatuto do Idoso. 

De acordo com o Código de Ética Médica (Resolução CFM n° 1.931/09), em seu 

Capítulo V, é vedado ao médico:   



84 

 
Art. 31. Desrespeitar o direito do paciente ou de seu representante legal de decidir 

livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo em caso 

de iminente risco de morte. 

Art. 34. Deixar de informar ao paciente o diagnóstico, o prognóstico, os riscos e os 

objetivos do tratamento, salvo quando a comunicação direta possa lhe provocar 

dano, devendo, nesse caso, fazer a comunicação a seu representante legal. [grifos 

nossos] 

 

            A Carta dos Direitos dos Usuários de Saúde (BRASIL, 2011, p. 8), em seu segundo 

Princípio, também garante aos usuários dos serviços públicos e privados de saúde o direto à: 

 

II – informações sobre o seu estado de saúde, de maneira clara, objetiva, respeitosa e 

compreensível quanto a:  

a) possíveis diagnósticos; 

b) diagnósticos confirmados;  

c) tipos, justificativas e riscos dos exames solicitados;  

d) resultados dos exames realizados;  

e) objetivos, riscos e benefícios de procedimentos diagnósticos, cirúrgicos,  

preventivos ou de tratamento;  

f) duração prevista do tratamento proposto;  

g) procedimentos diagnósticos e tratamentos invasivos ou cirúrgicos;  

h) necessidade ou não de anestesia e seu tipo e duração;  

i) partes do corpo afetadas pelos procedimentos, instrumental a ser utilizado, efeitos 

colaterais, riscos ou consequências indesejáveis;  

j) duração prevista dos procedimentos e tempo de recuperação;  

k) evolução provável do problema de saúde;  

l) informações sobre o custo das intervenções das quais a pessoa se beneficiou;  

m) outras informações que forem necessárias. 

 

          Citamos ainda o Estatuto do Idoso (Lei 10741/2003), que garante: 

 
Art. 17. Ao idoso que esteja no domínio de suas faculdades mentais é assegurado o 

direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável. 

Parágrafo único. Não estando o idoso em condições de proceder à opção, esta será 

feita: 

  I – pelo curador, quando o idoso for interditado; 

  II – pelos familiares, quando o idoso não tiver curador ou este não puder ser 

contactado em tempo hábil; 

  III – pelo médico, quando ocorrer iminente risco de vida e não houver tempo hábil 

para consulta a curador ou familiar; 

  IV – pelo próprio médico, quando não houver curador ou familiar conhecido, caso 

em que deverá comunicar o fato ao Ministério Público. [grifos nossos] 
 

 

Embora receber informações acerca de seu estado de saúde seja um direito do usuário 

assegurado por diversas legislações, existem várias questões do ponto de vista bioético que se 

colocam em discussão no cotidiano dos serviços de saúde no que diz respeito a comunicação 

de más notícias.  

 

Entende-se por má notícia qualquer informação que possa alterar de forma adversa a 

expectativa para o futuro, também podendo ser definida como sendo má na medida 

em que possa levar a uma piora emocional, cognitiva ou comportamental daquele 
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que a recebe, persistindo esse efeito por certo tempo. (COSTA; COSTA, 2012, p. 41) 

 

 

O paciente em estágio final da doença oncológica deve conhecer o seu diagnóstico? 

Esse conhecimento poderia levar essas pessoas à depressão? Essas questões são colocadas 

cotidianamente nas discussões entre equipe de saúde e familiares dos pacientes oncológicos 

para os quais já não há possibilidade de cura. Entretanto, em geral, as concepções derivadas 

do senso comum vêm sendo utilizadas como parâmetro para as decisões que são tomadas 

pelos atores envolvidos no processo de cuidado. Acredita-se que se o paciente em estágio final 

da doença for informado sobre sua condição, seus riscos de desenvolver depressão serão 

maiores. Por esse motivo, opta-se por um pacto de silêncio e/ou omissão a respeito do quadro 

clínico. Associado a essa crença está a inabilidade dos profissionais de saúde em lidar com a 

morte, o que contribui para um afastamento em relação ao paciente quando esse já se encontra 

sem possibilidades terapêuticas de cura. 

Nesse sentido, o estudo realizado por Diniz e colaboradores (2006) traz importantes 

contribuições para a reflexão acerca desse tema tão presente no cotidiano dos serviços 

oncológicos. O objetivo do trabalho – realizado pelo Serviço de Oncologia da Faculdade de 

Medicina do ABC – foi traçar o perfil e identificar a prevalência de depressão nos pacientes 

sob cuidados paliativos vinculados àquele serviço. Concluiu-se que há falta de comunicação 

entre médico e paciente em estágio terminal da doença e que a taxa de depressão é alta entre 

esses pacientes.  

Entretanto, um dos achados mais instigantes se refere à análise entre conhecimento do 

diagnóstico e depressão. De acordo com esse estudo, estar ciente do diagnóstico e ter recebido 

tratamento oncológico são condições que se correlacionam inversamente à presença de 

depressão em pacientes sob cuidados paliativos. Logo, esse estudo ratifica a importância de 

investir na compreensão dos cuidados ao fim de vida, apontando para a necessidade de 

discutir com maior profundidade a relação e o processo comunicacional entre médico e 

pacientes. 

Estudos anteriores, como àqueles realizados por Kluber-Ross (2008) – médica 

psiquiatra, pioneira no trabalho com moribundos –, já destacavam a dificuldade dos 

profissionais de saúde em lidar com a morte e discutiam a necessidade de mudança no 

paradigma do cuidado àqueles que estão em “processo de morrer”. Para a autora, o sujeito em 

fase terminal tem necessidades muito especiais que precisam ser atendidas e entre elas estaria 

o conhecimento do diagnóstico e uma relação transparente, respeitosa e mais próxima com o 

seu médico e os outros profissionais de saúde responsáveis pelo seu cuidado. Esses fatores 
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poderiam contribuir para uma “boa morte”, na medida em que, ciente de sua condição, o 

moribundo poderia tomar decisões importantes a respeito dos seus últimos dias de vida, 

assim como ter possibilidade de resolver questões pendentes.  

Além disso, Kluber-Ross (2008) também elaborou orientações para que esses 

profissionais possam lidar da melhor forma com as pessoas em estágio final de vida. Seria 

necessário a esse profissional conhecer as cinco fases pelas quais passa o paciente moribundo 

(negação, raiva, barganha, depressão e aceitação) e aprender a auxiliar o paciente a passar por 

elas por meio de práticas de cuidado adequadas às necessidades específicas de cada estágio. 

Ela destaca, ainda, que essas fases não são estanques e que o paciente pode transitar entre 

essas várias fases até que consiga aceitar a morte com serenidade.  

Há consenso em diversos estudos acerca da necessidade de desenvolvimento e 

aprimoramento das habilidades para comunicação de más notícias e de alguns aspectos que 

podem garantir a qualidade desta comunicação (SILVA, 2014; COSTA; COSTA, 2012; 

KAMASAKI et al, 2016; RIBA & JUVER, 2014). Entre eles estão: conhecer o paciente (o 

que ele quer saber/se quer saber), construir uma relação de confiança entre profissionais e 

pacientes, ter escuta empática com preparação do cenário e tempo disponível, utilizar 

linguagem adaptada (evitando termos técnicos), utilizar técnicas vocais e não vocais, 

minimização de dúvidas através do estabelecimento de um diálogo aberto, entre outros.   

Além disso, já existem algumas orientações/estratégias bem estabelecidas como os 

“Sete Passos para a Comunicação” (Von Gunten et al; JAMA, 2000), as recomendações de 

Barclay e colaboradores (2007) – que fizeram uma revisão de literatura a respeito do tema –  e 

um protocolo considerado padrão para treinamento em más notícias, o Protocolo SPIKES 

(BAILE et al, 2000; INCA, 2010). 

Cabe destacar que neste estudo pôde-se constatar que alguns idosos demonstravam um 

desinteresse em conhecer informações acerca do seu quadro clínico. Essa desinformação é um 

direito do paciente (KOVÁCS, 2014; ROSELLÓ, 2009), e o desenvolvimento das habilidades 

supramencionadas também possibilita ao profissional assimilar alguns sinais indicativos de 

que o sujeito não quer obter informações adicionais sobre a evolução de sua doença.  

Emerge, nesse cenário, a importância das reflexões acerca da formação médica e o 

ensino dos Cuidados ao Fim da Vida (CFV). Um importante estudo publicado em 2012 

(TOLEDO; PRIOLLI, 2012) e que teve como objetivo “descrever atitudes e práticas do 

ensino dos cuidados no fim da vida conforme relatado pelos coordenadores de curso nas 

escolas de Medicina no Brasil”, constatou inúmeras limitações. Apontou-se que a maioria dos 

coordenadores entrevistados considerava importante o ensino dos CFV. Entretanto, 
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apontavam que o tempo para investimento nesse ensino durante a graduação era insuficiente, 

havendo pouco espaço para inclusão dessa discussão nos currículos ou inexistência da 

discussão durante a graduação. Logo, evidenciou-se que esse tipo de ensino não é priorizado 

na formação em medicina no Brasil. 

Outro estudo publicado recentemente (POLLETO; BETTINELLI; SANTIN; 2016), 

que teve como objetivo conhecer as vivências da morte de pacientes idosos na prática médica 

e a dignidade humana em ambiente hospitalar, concluiu que é imperativo incluir a discussão e 

o estudo sobre o enfrentamento da morte na formação médica uma vez que isso poderia 

reduzir os dilemas éticos enfrentados no cotidiano de trabalho dos futuros profissionais de 

medicina. 

Importante destacar que a dificuldade de acesso a determinados serviços pôs em 

evidência outra categoria de relevância para compreensão da construção do cuidado no 

cotidiano desses idosos: as redes de apoio social, que “são justamente dispositivos que 

funcionam minimizando esse confronto entre a ação estatal planejada, regulamentada, e a 

ação e as redes espontâneas da sociedade civil, como as familiares e associações” 

(PINHEIRO; MARTINS, 2013, p.10). 

Os discursos desses idosos enfatizavam a importância da família e de outros atores 

(vizinhos, associação de moradores, igrejas, entre outros) na mediação de construção de 

cuidado. Em alguns relatos evidenciou-se o quanto esses mediadores foram importantes para a 

garantia do acesso às unidades de saúde, às medicações analgésicas (por meio de doações) e 

ao transporte casa-UNACON.  

 Grande parte desses relatos foi desenvolvida após o encerramento das entrevistas. 

Alguns idosos afirmaram que: 

 O acesso à UNACON, ao Polo de Oncologia e a outros serviços de saúde do 

município era facilitado por essas redes sociais, em especial por amigos 

servidores públicos e associações de moradores; 

 Para ter acesso as medicações analgésicas, precisavam contar com o apoio 

dessas redes sociais que, por sua vez, realizavam a doação da medicação que 

não era encontrada na rede de saúde do município;  

 Devido a dificuldade para acesso ao transporte oferecido pelo município, 

alguns contavam com o apoio de vizinhos para realizar o percurso casa-

UNACON e doação de passagens para o trajeto entre esse município e 

municípios vizinhos (no caso daqueles que precisaram fazer radioterapia). 
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Logo, constata-se que as redes de apoio social exercem importante papel na 

construção da integralidade no cotidiano desses idosos, em especial no que tange aqueles em 

situação de maior fragilidade física/econômica. 

Cabe destacar que durante esse árduo percurso, encontramos alguns limites para a 

realização da  pesquisa. O primeiro deles foi a negação, por parte da coordenação do Polo de 

Oncologia, em disponibilizar o Plano de Atenção Oncológica do Município. Esse foi um dos 

empecilhos que inviabilizou a análise da pactuação dos fluxos de referência e 

contrarreferência. Não foi possível entender o que foi acordado em relação aos papéis de cada 

componente da rede e, portanto, essas responsabilidades. 

Um outro fator limitante foi a escolha dos participantes. Optou-se por contemplar 

apenas os idosos em fase avançada de doença oncológica, o que foi uma decisão acertada, 

uma vez que a pesquisa de campo demandou muito tempo devido aos fatores emocionais e 

físicos que eram expressos por esses idosos. Entretanto, para uma análise o mais próxima 

possível do panorama de cuidados paliativos ofertados por esse município, pressupõe-se que 

seja necessário contemplar também os profissionais envolvidos no cuidado a esses idosos e os 

gestores. Esses sujeitos certamente podem auxiliar o pesquisador na tarefa de entender as 

intenções e limites do aparato organizacional (modelo assistencial), possibilitando a obtenção 

de um resultado mais abrangente e fidedigno.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

 

Em nosso estudo realizamos o exercício de pensar a integralidade a partir de questões 

que perpassam a organização dos serviços e as práticas dos profissionais de saúde apostando 

na possibilidade de visibilizar como a materialização desse conceito – que também é um 

princípio do SUS – se dá no cotidiano dos serviços de saúde, a partir da experiência de idosos 

em fase avançada da doença oncológica.  

Durante a análise, optou-se por utilizar não somente os conceitos que balizam nosso 

estudo, mas, também, adicionalmente, os aspectos legais e normativos que envolvem a 

implantação e funcionamento da rede especializada em serviços oncológicos no Brasil. A 

compreensão desses aspectos permitiu reafirmar os limites existentes no cuidado a esses 

idosos em fim de vida. Esses limites são evidenciados quando se faz a análise desses cuidados 

a partir dos marcos teóricos que fundamentam este estudo, mas podem ser constatados 

também quando se faz a interpretação dos relatos obtidos à luz das Leis em vigência no país.  

Neste estudo, foi possível constatar que o grupo dos idosos em situação de maior 

fragilidade (idade mais avançada e/ou com mais limitações funcionais) é aquele que também 

tem muitas dificuldades para acesso aos serviços e sofre violência frequentemente nas 

unidades de saúde. Quando não há mais possibilidade de uso das tecnologias duras, a situação 

de vulnerabilidade dos idosos torna-se pior: diminui-se o número de consultas e, portanto, o 

vínculo profissional-usuário se enfraquece. A oferta de cuidado é desproporcional à 

necessidade apresentada. Na medida em que a idade e/ou a doença avançam 

progressivamente, os cuidados deveriam evoluir de forma proporcional e adequada às 

demandas dessas fases. Mas a análise das narrativas demonstra que não é isso o que ocorre.  

Esse mesmo grupo de idosos contribuiu para o levantamento de questões cruciais que 

precisam ser resolvidas no âmbito da organização dos serviços, da formação profissional e das 

práticas como: a garantia de acesso aos serviços tecnológicos adequados durante as 

intercorrências clínicas e ao manejo da dor oncológica; a atenção domiciliar; e o 

desenvolvimento de habilidades para comunicação de más notícias entre profissionais de 

saúde. 

Conclui-se, então, que a análise das falas à luz dos conceitos que embasam este estudo 

aponta para a existência de limites no processo de acolhimento e de 

vínculo/responsabilização, inclusive com implicações do ponto de vista ético. Portanto, as 

práticas dos profissionais e a organização dos serviços de saúde neste município do Rio de 

Janeiro devem ser repensadas e reconstruídas com vistas à integralidade do cuidado 
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direcionado aos idosos com câncer avançado. 

A integralidade não pode ser apenas uma palavra bonita, uma retórica do meio 

acadêmico. Ela precisa ser construída em ato no cotidiano e na organização dos serviços de 

saúde. O conceito deve ser materializado no cuidado aos usuários por meio da democratização 

das portas de entrada do SUS; na melhoria do acesso; na adequação de tecnologias; nas 

respostas qualificadas às necessidades apresentadas; no diálogo; no estabelecimento de 

relações horizontais e de laços afetivos entre profissionais e usuários; e na implicação deste 

último em seu projeto terapêutico individualizado, investindo-se, então, em sua autonomia e 

protagonismo. 
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APÊNDICE A – Resumo do Projeto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO 

Integralidade nos Cuidados ao Fim da Vida 

 

Objetivo 

Geral 

Objetivos específicos Metodologia Marco teórico 

conceitual 

 

 

 

 

 

 

Analisar a 

produção dos 

cuidados ao 

fim da vida 

direcionados 

aos idosos 

com câncer 

avançado em 

um município 

do Rio de 

Janeiro a 

partir da 

perspectiva da 

integralidade. 

 

 Compreender o processo 

de produção dos cuidados ao 

fim da vida direcionados aos 

idosos com câncer avançado  

a partir da dimensão 

acolhimento; 

 

 

 

 Entrevista 

semiestruturada junto aos 

idosos com câncer em 

estágio avançado, 

vinculados a UNACON 

do município; 

 

Categorias: 

 

Cuidado integral 

 

(SILVA JUNIOR; 

PONTES; 

HENRIQUES; 

2011, p. 93) 

 

 

Integralidade nas 

práticas dos 

profissionais de 

saúde 

 

(SILVA JUNIOR; 

MASCARENHAS, 

2013, p. 245) 

 

 

Cuidados ao fim da 

vida 

 

(SBGG, 2015a, 

p. 39) 

 

 Compreender o processo 

de produção dos cuidados ao 

fim da vida direcionados aos 

idosos com câncer avançado  

a partir da dimensão 

vínculo/responsabilização; 

 

 

 

 

 Contribuir para a 

ampliação da produção 

científica acerca dos cuidados 

ao fim da vida no campo da 

saúde coletiva. 

 

 Análise dos dados por 

meio do método de 

análise de conteúdo 

temática, sob a 

perspectiva do conceito de 

integralidade, a partir das 

seguintes dimensões: 

acolhimento e 

vínculo/responsabilização;   

 

 Divulgação e discussão 

dos resultados junto aos 

demais atores 

interessados, incluindo 

gestores, profissionais da 

saúde e usuários. 
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APÊNDICE B – Roteiro de Entrevista - Idosos 

 

Projeto de Pesquisa: “Integralidade nos cuidados ao fim da vida” 

Objetivo Geral 

Analisar a produção dos cuidados ao fim da vida direcionados aos idosos com câncer 

avançado em um município do Rio de Janeiro a partir da perspectiva da integralidade. 

Objetivos específicos 

 Compreender o processo de produção dos cuidados ao fim da vida direcionados aos 

idosos com câncer avançado a partir da dimensão acolhimento; 

 Compreender o processo de produção dos cuidados ao fim da vida direcionados aos 

idosos com câncer avançado a partir da dimensão vínculo/responsabilização; 

        Contribuir para a ampliação da produção científica acerca dos cuidados ao fim da vida 

no campo da saúde coletiva. 

 

1 INFORMAÇÕES SOBRE A ENTREVISTA: 

 

Entrevistador:_______________________________________________ 

Código da entrevista: ____________ Data da entrevista:_____________ 

Início:_____________ Final: _______________ Duração:____________ 

 

2 IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO: 

 

Nome:_______________________________________________________                                                                                    

Idade:_____ Escolaridade:__________________Telefone:______________ 

Renda pessoal:________________________ 

Em que ano foi diagnosticado: _______________________________  

Há quanto tempo faz tratamento no CO: 

________________________________________________________ 

Antes de iniciar o tratamento no CO, já fez tratamento oncológico em outro 

local/município?_________________ Qual?______________________ 
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3 COMPREENSÃO DO PROCESSO DE ACOLHIMENTO AOS IDOSOS: 

 

3.1 Acesso 

 

 Você enfrenta alguma dificuldade para acessar os serviços de saúde do município? 

Em quais situações?   

(   ) serviços de urgência  

(   ) marcação de consultas oncológicas  

(   ) marcação e realização de exames 

(   ) marcação de outras consultas especializadas 

      (   ) distância/transporte 

 

3.2 Postura dos profissionais  

 

 Como você recebeu a notícia de que estava com câncer?  

(Quando? Por qual profissional? Como se sentiu? Como foi o processo de 

comunicação dos profissionais? As dúvidas foram sanadas? Você se sentiu 

seguro?) 

 Atualmente há espaços para as suas falas, dúvidas e questionamentos em sua 

relação com os profissionais de saúde?  

 Você se sente compreendido por esses profissionais?  

 

4 COMPREENSÃO DO PROCESSO DE VÍNCULO/RESPONSABILIZAÇÃO 

4.1  Afetividade  

 Você percebe interesse dos profissionais de saúde por você? Por quê? 

 Você se sente confortável para conversar com esses profissionais sobre o que você 

sente?  

4.2  Continuidade  

 Quais as suas expectativas em relação aos cuidados oferecidos pelos profissionais 

responsáveis pelo seu tratamento? 

 Você está satisfeito com esses cuidados? Por quê? 

 A equipe responsável pelos seus cuidados é a mesma desde o início do tratamento 

ou houve alteração? Se houve alguma alteração na composição da equipe, você 

sabe o porquê? Quando isso aconteceu? Como se sentiu com essas mudanças? 

 Durante o seu tratamento você já experimentou ou experimenta  

negligência/violência ou falta de cuidado por parte dos profissionais de saúde do 

município? Em quais situações? Quando isso ocorreu? 

 

4.3  Relação terapêutica  
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 Você se sente respeitado pelos profissionais de saúde quando emite as suas 

opiniões acerca do seu tratamento? 

 Você participa das decisões acerca do seu tratamento? Se não, por quê? 

 Você confia nas informações que recebe dos profissionais de saúde acerca da sua 

situação de saúde? Se não, por quê? 

 Qual a sua situação de saúde atual? (Estágio da doença) 

 Quando você precisa se comunicar com os profissionais responsáveis pelo seu 

cuidado fora dos dias marcados, você consegue?  

 Há dificuldades ou você consegue com facilidade? Em caso de dificuldades, quais 

são elas? 

 O que precisa fazer para conseguir esse acesso? (contato telefônico, agendamento 

eletrônico, presença física no serviço, etc).  

 

 

5 CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS 

 Você tem mais algum comentário que possa contribuir com o nosso estudo? 

6 OBSERVAÇÕES DA PESQUISADORA: 
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APÊNDICE C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

     TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Título do Projeto: Integralidade no Cuidado em Saúde 

Pesquisador Responsável: Juliana Aguiar Santana Benevides 

Instituição a que pertence a Pesquisadora Responsável: Universidade Federal Fluminense 

Telefones para contato do Pesquisador: (22)997603386 

Nome do voluntário: _____________________________________________________ 

Idade: _____________ anos                                 R.G. _________________________ 

 

            O(A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “Integralidade 

no Cuidado em Saúde”, de responsabilidade da pesquisadora Juliana Aguiar Santana 

Benevides. 

O objetivo desse projeto é analisar de que forma vem sendo produzido o cuidado em 

saúde voltado aos idosos com câncer neste município. O motivo que nos leva a estudar esse 

problema são as queixas informais dos idosos em relação à forma como são atendidos nos 

serviços de saúde do município. Sendo assim, a pesquisa se justifica na medida em que 

pretende contribuir para a tomada de decisões e o planejamento de ações voltadas à população 

idosa com câncer em âmbito municipal. 

A coleta de dados será realizada através de entrevista com idosos em tratamento na 

UNACON do Hospital determinado. Essas entrevistas serão realizadas na própria unidade de 

saúde citada acima, terão duração de, no máximo, uma hora e serão gravadas. Caso o 

pesquisador precise esclarecer alguma questão, o voluntário poderá ser requisitado apenas 

mais uma vez.  

Existe um desconforto e risco mínimo para o voluntário que se submeter à entrevista, 

uma vez que ele precisará falar sobre a sua trajetória assistencial, se dirigir à UNACON por 

conta própria e outras pessoas presentes na unidade no momento da coleta de dados poderão 

ver quem são os participantes. Entretanto, optamos por realizar a entrevista no hospital por ser 

esse um local mais seguro para o voluntário, que poderá ter assistência médica imediata em 

caso de necessidade. Além disso, serão respeitados os critérios de confidencialidade, o que 

minimizará os riscos de identificação do entrevistado após a análise do conteúdo. O material 

coletado será transcrito, codificado e posteriormente destruído. 

O benefício será a possibilidade de melhoria no cuidado oferecido pelos profissionais 



110 

 

de saúde aos idosos submetidos ao tratamento oncológico no município. 

É importante ressaltar que: 

 Você será esclarecido(a) sobre a pesquisa em qualquer aspecto que desejar; 

 Você é livre para recusar-se a participar, retirar seu consentimento ou interromper a 

participação a qualquer momento; 

 A sua participação é voluntária e a recusa em participar não irá acarretar qualquer 

penalidade ou perda de benefícios; 

 A pesquisadora irá tratar a sua identidade com padrões profissionais de sigilo;  

 Seu nome ou o material que indique a sua participação não será liberado sem a sua 

permissão; 

 Você não será identificado(a) em nenhuma publicação que possa resultar deste estudo. 

 A participação no estudo não acarretará custos para você. Não será disponível 

nenhuma compensação financeira adicional e não há previsão de indenização por 

danos. 

Os participantes de pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em contato com 

o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário Antônio 

Pedro, para obter informações específicas sobre a aprovação deste projeto ou demais 

informações. E.mail: etica@vm.uff.br             Tel/fax: (21) 26299189 

 

Eu,__________________________________________________________________, 

RG nº _____________________ declaro ter sido informado e concordo em participar, como 

voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

    Declaro ainda que recebi uma cópia deste termo de consentimento livre e esclarecido e 

me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

 

 Assinatura do Participante Data 

 Assinatura da Pesquisadora Data 

 Assinatura da Testemunha Data 

mailto:etica@vm.uff.br

