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RESUMO  

 

DUARTE, M.C.S. Aplicação do modelo Calgary para avaliação de famílias de idosos 

hospitalizados sob cuidados paliativos. 2015. 142f. Tese (Doutorado) – Centro de Ciências 

da Saúde, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2015. 

 

Introdução: A presente tese é constituída por três artigos, um teórico, intitulado Produção 

científica sobre a pessoa idosa em cuidados paliativos: um estudo bibliométrico e dois 

originais: Avaliação estrutural, desenvolvimental e funcional de famílias de pacientes idosos 
com câncer em cuidados paliativos; e Avaliação familiar de pacientes idosos com acidente 

vascular encefálico em cuidados paliativos.  Objetivo: analisar a estrutura, o desenvolvimento 

e o funcionamento de famílias de pacientes idosos sem possibilidades terapêuticas de cura em 

cuidados paliativos à luz do Modelo Calgary de Avaliação Familiar (MCAF). Método: O 

trabalho proposto trata-se de uma pesquisa de campo, de natureza qualitativa. O estudo foi 

realizado em um hospital, localizado na cidade de João Pessoa, capital do Estado da Paraíba. 

A amostra da investigação foi composta por dez famílias, cada uma foi representada pelo 

paciente sob cuidados paliativos e um acompanhante familiar. O projeto foi apreciado e 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Lauro Wanderley, da 

Universidade Federal da Paraíba (CEP/HULW), conforme certidão de aprovação com registro 

CAAE, sob o número 33261114.1.0000.5183.  Os dados foram coletados no período de 

agosto e setembro de 2014. Para coleta dos dados foi utilizada a técnica de entrevista e os 

instrumentos genograma e do ecomapa, que são utilizados no MCAF.  O material empírico foi 

analisado qualitativamente à luz do Modelo. Resultados: Das dez famílias selecionadas para 

o estudo, cinco tinham um ponto comum, isto é, pacientes com diagnóstico de câncer, e cinco, 

com diagnóstico de acidente vascular encefálico (AVE). Para tanto, tal material possibilitou a 

construção de dois artigos. A aplicação do referido modelo permitiu identificar na pesquisa 

com a família de pacientes idosos com câncer que duas conservavam a estrutura nuclear. As 

famílias apresentaram baixa escolaridade e dificuldades financeiras. Quanto à rede de suporte 

social, a maioria mencionou familiares, amigos e igreja. Duas referiram ter relações familiares 

conflituosas e limitado contato social. Os cuidadores familiares são do sexo feminino.  O 

artigo com a família de paciente com AVE permitiu identificar que as cinco famílias 

conservavam a estrutura nuclear, apresentaram baixa escolaridade e dificuldades financeiras. 

Tinham como rede de suporte social familiares, amigos e igreja. Todas referiram ter relações 

familiares conflituosas. Conclusão: a avaliação estrutural, desenvolvimental e funcional das 

famílias inseridas do estudo, com a aplicação do Modelo propicia um espaço para a 

intervenção de enfermagem no contexto hospitalar para essas famílias. 
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ABSTRACT 

 

DUARTE, M.C.S. Application of Calgary Model for evaluation of families of elerly 

hospitalized under palliative care. 2015. 142f. Thesis (Doctorate) –Health Sciences Center, 

Federal University of Paraíba, João Pessoa, 2015. 

Introduction: This thesis is constituted by three articles, one theoretical, entitled Scientific 

Production about the elderly person in palliative care: a bibliometric study and two originals: 

Structural evaluation, developmental, and functional of families of elderly patients with 

cancer in palliative care; and Family Evaluation of elderly patients with Brain Vascular 

Accident in palliative care. Objective: to analyze the structure, the development and 

functionality of elderly patients family without therapeutic possibilities of cure in palliative 

care in the light of Calgary Model of Family Evaluation (CMFE). Method: The proposed 

search is a field research, of qualitative nature. The study was performed in a hospital, located 

in the city of João Pessoa, capital of the State of Paraíba. The investigation sample was 

composed by ten families, each one represented by the patient under palliative care and one 

family companion. The project was appreciated and approved by the Committee of Ethics in 

Research of the University Hospital Lauro Wanderley, from the Federal University of Paraíba 

(CER/UHLW), according to approval certificate with registration CAAE, number 

33261114.1.0000.5183. Data were collected in the period from August to September 2014. 

For data collection was utilized the interview technique and genogram and eco-map 

instruments, that are utilized in CMFE. Empirical material was analyzed qualitatively in the 

light of CMFE. Results: From the ten families selected for the study, five had a common 

point, in other words, patients with cancer diagnosis, and five, with Brain Vascular Accident 

(BVA) diagnosis. For that, this material enabled the construction of two articles. The 

application of the referred model allowed identifying in the search with the family of elderly 

patients with cancer that two of them preserved the nuclear structure. The families presented 

low education level and financial difficulties. Regarding the network of social support, most 

mentioned relatives, friends and church. Two referred to have family relation with conflicts 

and limited social contact. The family caregivers are female. The article with the patients’ 

family with BVA allowed identifying that the five families that preserved nuclear structure, 

presented low education level and financial difficulties. They had as social support network 

relatives, friends and church. All of them referred to have family relation with conflicts.  

Conclusion: Family system and social, cultural contexts where the elderly patients with 

cancer and BVA families in palliative care participants in the research are inserted, can 

influence the way to direct these care.  

Keywords: Palliative Care. Elderly. Family. Nursing. 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN 

 

DUARTE, M.C.S. Aplicación del modelo Calgary para evaluación de familias de 

ancianos hospitalizados bajo cuidados paliativos. 2015. 142f. Tesis (Doctorado) – Centro 

de Ciências da Saúde, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2015. 

 

Introducción: la presente tesis está constituida por tres artículos, uno teórico, titulado 

Producción científica sobre la persona anciana en cuidados paliativos; un estudio 

bibliométrico y dos originales: Evaluación estructural, funcional y de desarrollo de familias de 
pacientes ancianos con cáncer en cuidados paliativos; y Evaluación familiar de pacientes 

ancianos con accidente vascular encefálico en cuidados paliativos. Objetivo: analizar la 

estructura, desarrollo y funcionamiento de familias de pacientes ancianos sin posibilidades 

terapéuticas de cura en cuidados paliativos a la luz del Modelo Calgary de Evaluación 

Familiar (MCAF). Método: El trabajo propuesto se trata de una pesquisa de campo, de 

naturaleza cualitativa. El estudio fue realizado en un hospital, localizado en la ciudad de João 

Pessoa, capital del Estado de Paraíba. La muestra de investigación se compuso de diez 

familias, cada una fue representada por un paciente bajo cuidados paliativos y un 

acompañante familiar. El proyecto fue apreciado y aprobado por el Comité de Ética en 

Pesquisa del Hospital Universitario Lauro Wanderley, de la Universidad Federal de Paraíba 

(CEP/HULW), según certificado de aprobación con registro CAAE, bajo registro nº 

33261114.1.0000.5183. Los datos fueron recogidos entre agosto y setiembre de 2014. Para 

recabar estos datos se utilizó la técnica de entrevista y los instrumentos genograma y 

ecomapa, empleados en el MCAF. El material empírico se analizó cualitativamente a la luz 

del MCAF. Resultados: De las diez familias seleccionadas para el estudio, cinco tenían un 

punto común, es decir, tener pacientes con diagnóstico de cáncer, y cinco con diagnóstico de 

accidente vascular encefálico (AVE). Para eso, tal material posibilitó la construcción de dos 

artículos. La aplicación del referido modelo permitió identificar en la pesquisa con la familia 

de pacientes ancianos con cáncer, que dos conservaban la estructura nuclear. Las familias 

presentaron baja escolaridad y dificultades financieras. Respecto a la red de apoyo social, la 

mayoría mencionó familiares, amigos e iglesia. Dos relataron tener relaciones familiares 

conflictivas y contacto social limitado. Los cuidadores familiares son del sexo femenino. El 

artículo basado en la familia de paciente con AVE, permitió identificar que las cinco familias 

conservaban la estructura nuclear, presentaron baja escolaridad y dificultades financieras. 

Tenían como red de soporte social familiares, amigos e iglesia. Todas refirieron tener 

relaciones familiares conflictivas. Conclusión: el sistema familiar y contexto sociocultural en 

el que se incluyen las familias de ancianos con cáncer y con AVE bajo cuidados paliativos 

participantes de la pesquisa, pueden influir sobre la forma de dirigir tales cuidados.  

 

Palabras clave: Cuidados paliativos. Anciano. Familia. Enfermería. 
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APRESENTAÇÃO 



 

 

 

O presente estudo é parte integrante do projeto de pesquisa intitulado ‘Cuidados 

paliativos ao paciente sem possibilidades terapêuticas de cura e em fase terminal: estudo à luz 

do Modelo Calgary.’ Um dos objetivos de seus subprojetos, que se refere a esta tese, foi de 

analisar a estrutura, o desenvolvimento e o funcionamento de famílias de pacientes idosos 

hospitalizados sob cuidados paliativos à luz do Modelo Calgary.  

Ao adotar o recente modelo indicado pelo Programa de Pós-graduação em 

Enfermagem, da Universidade Federal da Paraíba, para a apresentação de dissertação e tese na 

modalidade de artigo, o estudo proposto foi constituído de três artigos: um de revisão da 

literatura e dois relacionados aos resultados obtidos a partir do material empírico da pesquisa 

de campo, conforme descritos a seguir:  

Artigo 1: Produção científica sobre a pessoa idosa em cuidados paliativos: estudo 

bibliométrico. Tal trabalho está apresentado de acordo com as normas da Revista Cuidado é 

Fundamental. 

Artigo 2: Avaliação estrutural, desenvolvimental e funcional de famílias de pacientes idosos 

hospitalizados com câncer sob cuidados paliativos. Esse manuscrito foi elaborado de acordo 

com as normas da Revista Texto & Contexto Enfermagem. 

Artigo 3: Avaliação familiar de pacientes idosos hospitalizados com acidente vascular 

encefálico sob cuidados paliativos. O trabalho foi estruturado conforme as normas da Revista 

Brasileira de Enfermagem.  

Convém mencionar que os artigos 2 e 3 foram desenvolvidos mediante o 

desmembramento dos resultados obtidos para atender ao objetivo da tese:  analisar a estrutura, 

o desenvolvimento e o funcionamento de famílias de pacientes idosos hospitalizados sob 

cuidados paliativos, à luz do Modelo Calgary. 

Ressalte-se que as demais seções desta tese estão estruturadas em Introdução, 

Metodologia, Reflexões Finais e Referências e apresentadas de acordo com as normas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e direcionadas para a elaboração de 

trabalhos científicos.  
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A família representa o pilar da sociedade humana. É a primeira base em que a 

maioria dos seres humanos constrói sua personalidade. É a célula fundamental e valor 

inalienável da sociedade, reconhecida pela Declaração Universal dos Direitos do 

Homem, que atesta a importância que ela assume no desenvolvimento do ser humano 

(MARTINS; FERNANDES; GONÇALVES, 2012).  

A família também pode ser entendida como um sistema em que um conjunto de 

elementos se inter-relaciona. Assim, um sistema é considerado uma entidade composta 

de, no mínimo, dois elementos e uma relação estabelecida entre cada elemento e, pelo 

menos, um dos demais elementos do conjunto. Cada um dos elementos de um sistema é 

ligado a todos os outros direta ou indiretamente (WRIGHT; LEAHEY, 2012).  

É notório o aumento do número de pessoas idosas nas famílias, porquanto se 

trata de uma realidade que ocorre em todo o mundo, resultante da melhoria da qualidade 

de vida e da redução das taxas de fecundidade e de mortalidade. No Brasil, há 20,5 

milhões de idosos, cerca de 10% da população do país. Estimativas do cenário nacional 

mostram que, em 2050, o número de idosos deverá chegar a 56 milhões, o que 

representará 24% da população (IBGE, 2010).  

Com o aumento da proporção de idosos e de sua expectativa de vida, emergem 

as doenças crônicas não transmissíveis e degenerativas, como o câncer, e, 

consequentemente, incapacidades, dependência e morte (DUARTE et al., 2013).  Em 

alguns casos, a reabilitação tardia e os sinais de doença em fases avançadas 

comprometem, de forma geral, a funcionalidade e a qualidade de vida de idosos 

(SALMASO, 2014).  

No que concerne à assistência direcionada ao paciente idoso sem possibilidades 

terapêuticas de cura, os cuidados que lhes são prestados deixam de ser curativos e 

passam a ser paliativos. Isso se constitui uma atividade ou um modelo de atenção à 

saúde que vem sendo denominada de cuidados paliativos (SILVA; KRUSE, 2012). 

 A palavra ‘paliativo’ é originada do latim pallium, que significa manto, 

proteção, ou seja, proteger aqueles que a medicina curativa já não mais acolhe. O termo 

‘cuidados paliativos’ é empregado para designar a ação de uma equipe multiprofissional 

para os pacientes fora de possibilidades terapêuticas de cura (HERMES; LAMARCA, 

2013). 
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Os cuidados paliativos constituem um campo interdisciplinar de cuidados 

integrais e ativos propiciados ao paciente com doença progressiva e irreversível, ou seja, 

sem perspectiva de cura e em fase terminal. Esses cuidados têm como filosofia valorizar 

a vida e reconhecer a morte como um processo natural, e como princípios prevenir e 

aliviar o sofrimento desses pacientes e melhorar a qualidade de sua vida e a de 

familiares.  

Para tanto, é necessário avaliar corretamente as necessidades de cuidados e de 

tratamento adequado para aliviar a dor e outros sintomas decorrentes da fase avançada 

de determinada doença e inserir na estratégia do cuidado os aspectos psicológicos e 

espirituais, a fim de propiciar um suporte de apoio para o paciente e sua família, para 

que possam enfrentar uma doença incurável, desde o diagnóstico até o período de luto 

da família (OMS, 2010; HALL et al., 2011; CORREIA; CARLO, 2012).  Essa 

modalidade de cuidar, inicialmente, foi desenvolvida e prestada nos chamados hospices.  

O termo hospice derivou do latim hospes, que significa estrangeiro e anfitrião, e 

hospitalis, hospitalidade.  Na língua portuguesa, a palavra foi incorporada como 

hospício, isto é, lugar para tratar pessoas com doenças mentais. Atualmente, hospice 

designa o local em que se acolhem pessoas com doenças incuráveis e avançadas para 

cuidar delas.  

O movimento hospice contemporâneo foi introduzido na Inglaterra em 1967, a 

partir da iniciativa de Cicely Mary Strode Saunders, assistente social, enfermeira e 

médica que disseminou essa nova maneira de cuidar dos pacientes que vivenciavam a 

terminalidade, com a fundação do Saint Christopher Hospice no Reino Unido 

(SANTOS, 2011), que é considerado o maior disseminador para o mundo dessa nova 

filosofia de cuidar de pacientes terminais. É uma instituição de caridade que presta 

assistência integral ao paciente, desde o controle dos sintomas até o alívio da dor e do 

sofrimento psicológico e assiste os familiares. Oferta os seguintes serviços: enfermaria, 

hospital-dia, ambulatório, home care, biblioteca, centro de artes e criatividade e apoio à 

família enlutada (HERMES; LAMARCA, 2013).  

Essa nova proposta de assistência tem como finalidade basilar humanizar o 

cuidado no fim da vida para o paciente e sua família (ANDRADE, 2014; SANTOS, 

2011). Logo, diante de um paciente que recebe assistência paliativa, é fundamental a 

participação ativa da família no processo. Além disso, promove a continuidade do 

suporte técnico, adicionado à segurança, à companhia, aos cuidados, ao carinho e ao 



 

19 

  

afeto oferecidos pela família (FRATEZI, GUTIERREZ, 2011), especialmente quando se 

trata da pessoa idosa sem possibilidades terapêuticas de cura.  

Há que se ressaltar que a família é valorizada no campo dos Cuidados 

Paliativos, porquanto sua presença é considerada fonte de apoio e de estímulo para o 

paciente durante todo o enfrentamento da doença até a morte (ARAÚJO, 2011). Assim, 

se a família for orientada de modo satisfatório, poderá ser considerada, também, como 

um agente terapêutico eficaz, porque se configura como um elo entre o paciente e a 

equipe de saúde. Em caso contrário, poderá influenciar de forma negativa na evolução 

da pessoa doente (YONI, 2011).  

Portanto, é sobremaneira importante o suporte da equipe que o assiste para 

ajudá-lo nesse momento difícil (HERMES, LAMARCA, 2013). O trabalho da equipe 

multiprofissional é indispensável para a promoção de cuidados paliativos, porque 

nenhuma profissão consegue abranger todos os aspectos envolvidos no tratamento do 

paciente sem possibilidades terapêuticas e em fase de terminalidade e para dar suporte à 

família (ANCP, 2012).  

Nesse contexto, a interdisciplinaridade é indispensável na prática dos cuidados 

paliativos. A equipe paliativista deve ser constituída por, no mínimo, profissionais de 

Medicina, de Enfermagem, de Serviço Social, de Farmácia, de Fisioterapia, de 

Fonoaudiologia, de Terapia Ocupacional, de Psicologia, de Nutrição, de Odontologia, 

entre outros (TOLEDO; PRIOLLI, 2012).  

Como membro da equipe paliativista, o enfermeiro, ao assistir um paciente sem 

possibilidades terapêuticas de cura, deve propiciar uma assistência direcionada para que 

ele possa conseguir ter mais autonomia, na perspectiva de preservar sua dignidade até a 

morte, apoiá-lo e ouvir a ele e a sua família, a fim de planejar os cuidados mediante uma 

relação permeada de compreensão, tolerância, respeito, confiança, entre outras 

(POLASTRINI; YAMASHITA; KURASHIMA, 2011). 

 Nesse sentido, é de fundamental importância a participação do enfermeiro para 

dar conforto ao paciente idoso e à sua família, para melhorar a qualidade de sua vida, 

com base em referenciais teóricos específicos do campo da Enfermagem, como, por 

exemplo, o Modelo Calgary de Avaliação Familiar (MCAF).  

O MCAF baseia-se em um fundamento teórico que não envolve somente o 

conceito de sistemas (SILVA; BOUSSO, GALERA, 2009). Esse é uma estrutura 

multidimensional, com três categorias principais: estrutural (estrutura interna - 
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composição da família, gênero, orientação sexual, ordem de nascimento, subsistemas e 

limites; estrutura externa - a família extensa e sistemas mais amplos; e contexto, quer 

dizer, etnia, raça, classe social, religião, espiritualidade e ambiente), de 

desenvolvimento (estágios, tarefas e vínculos) e funcional (instrumental, que envolve as 

atividades de vida diária, e expressiva, que abrange comunicação, solução de 

problemas, papéis, influência, poder, crenças, alianças e uniões) (WRIGHT; LEAHEY, 

2012). 

No Brasil, ao utilizar esse modelo, o enfermeiro poderá conhecer a família em 

seu contexto e identificar suas necessidades, bem como alternativas de cuidado 

específicas a sua condição (RADOVANOVIC; CECILIO; MARCON, 2013). Para 

conhecer e avaliar cada família, ele deve decidir quais as subcategorias que considera 

relevantes e oportunas, porque nem todas precisam ser avaliadas numa primeira 

entrevista com a família, e algumas nunca precisarão (WRIGHT; LEAHEY, 2012). 

Portanto, o cuidado de enfermagem, com ênfase na família, vem ganhando mais 

espaços no contexto mundial e brasileiro, desde a década de 1980, quando a família foi 

reconhecida como uma unidade de cuidado (SOARES; KLERING; SCHWARTZ, 

2009) e a principal cuidadora dos seus membros tanto em situações de saúde quanto de 

doença (SQUARCINI et al., 2011), razão por que é importante empregar o Modelo 

Calgary para subsidiar estudos com famílias de pacientes idosos sem possibilidades 

terapêuticas de cura sob cuidados paliativos.       

Ante as considerações apresentadas, emergiu o meu interesse em realizar um 

estudo com pacientes idosos hospitalizados, no campo dos cuidados paliativos, à luz do 

Modelo Calgary de Avaliação Familiar. Nesse sentido, considero importante mencionar 

minha aproximação com a temática proposta. Inicialmente, ressalto a experiência como 

bolsista de iniciação científica, vivenciada durante três anos, como aluna do Curso de 

Graduação em Enfermagem da Universidade Federal da Paraíba – Campus I.  

Nesse período, desenvolvi projetos de pesquisa com idosos usuários da 

Estratégia Saúde da Família. Como discente do Curso de Graduação em Enfermagem, 

também tive a oportunidade de cursar a disciplina ‘Enfermagem em Saúde do Idoso’, 

por meio da qual pude aprofundar meus conhecimentos no campo do envelhecimento 

humano, principalmente sobre doenças relacionadas à pessoa idosa, entre elas, o câncer, 

o acidente vascular cerebral, a doença de Alzheimer, entre outras.  
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Em nível de Pós-graduação, participei do Curso de Especialização em 

Gerontologia e direcionei meus estudos para temas fundamentais do processo de 

envelhecimento humano. Posteriormente, ao ingressar no Programa de Pós-graduação 

em Enfermagem da UFPB, em nível de Mestrado, cursei disciplinas como 

‘Fundamentos Teórico-filosóficos do Cuidar em Enfermagem’ e ‘Processo de Cuidar 

em Enfermagem’, que reforçaram meu interesse em desenvolver estudos relativos a 

questões específicas do cuidado com os idosos.  

Nessa ocasião, fui inserida no Programa Nacional de Cooperação Acadêmica 

(PROCAD), da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), para participar do estudo ‘Condições de vida e de saúde de idosos de 

Ribeirão Preto-SP e de João Pessoa-PB: um estudo comparado’ entre a UFPB e a 

Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto (EERP), da Universidade de São Paulo (USP), 

em que trabalhei com o tema objeto da dissertação de Mestrado: ‘Fragilidade e fatores 

associados em mulheres idosas residentes no município de João Pessoa – PB’. 

Como integrante do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Bioética (NEPB) do 

Grupo de Estudos e Pesquisas em Saúde do Adulto e do Idoso (GEPSAI), da 

Universidade Federal da Paraíba, e do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre 

Envelhecimento e Representações Sociais (GEPERS), do Centro Universitário de João 

Pessoa, tenho adquirido conhecimentos no campo do envelhecimento e dos cuidados 

paliativos por meio de produções científicas, participações em eventos e cursos de 

capacitação nas referidas áreas.  

Essa vivência também tem contribuído para meu crescimento profissional 

como docente de instituição de ensino de natureza privada, onde exerço atividades em 

sala de aula e acompanho alunos em campos de prática em uma Instituição de Longa 

Permanência para Idosos. Na maioria das instituições hospitalares, é frequente a 

presença de pacientes idosos sem possibilidades terapêuticas de cura que, em estágio 

avançado e irreversível da doença, não raras vezes, vivenciam medos e angústias 

inerentes à doença e à proximidade da morte. 

 Por isso, considerando que os cuidados paliativos são estratégias necessárias 

no contexto da prática do cuidado em enfermagem e saúde para esses pacientes, este 

estudo é considerado relevante para ele, para a família, para as instituições de saúde e 

para a Enfermagem.  
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Assim, devido à relevância dos cuidados paliativos voltados para o paciente 

idoso, considerei oportuno desenvolver um estudo direcionado à pessoa idosa sem 

possibilidades terapêuticas de cura e à sua família, visto que a literatura brasileira, no 

campo da Enfermagem, é escassa em relação à produção científica direcionada a esse 

assunto, na perspectiva do paciente, dos profissionais, dos familiares e dos cuidadores 

respaldados no referido Modelo. Isso reforça a ideia da importância de estudos que 

contribuam para fortalecer a prática de enfermagem em cuidados paliativos, no contexto 

hospitalar, norteados pelo MCAF.  

Ante o exposto, o estudo em tela teve como fio condutor a seguinte questão 

norteadora: Como é a estrutura, o desenvolvimento e o funcionamento de famílias de 

pacientes idosos hospitalizados sob cuidados paliativos?  

Para responder a esse questionamento, foi elencado o seguinte objetivo: analisar 

a estrutura, o desenvolvimento e o funcionamento de famílias de pacientes idosos 

hospitalizados sob cuidados paliativos à luz do Modelo Calgary de Avaliação Familiar.  
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2. REVISÃO DA LITERATURA 



 

24 

  

Convém mencionar que a revisão da literatura encontra-se contemplada em um 

artigo oriundo de um estudo de revisão bibliométrica sobre a pessoa idosa em Cuidados 

Paliativos, apresentado a seguir, elaborado de acordo com as normas da Revista de 

Pesquisa Cuidado é Fundamental (Anexo D).  

2.1 Artigo 01: PRODUÇÃO CIENTÍFICA SOBRE A PESSOA IDOSA EM CUIDADOS 

PALIATIVOS: ESTUDO BIBLIOMÉTRICO 

 

RESUMO   

Objetivo: Caracterizar a produção científica divulgada em periódicos online sobre a 

pessoa idosa em cuidados paliativos. Método: Estudo bibliométrico, constituído de 46 

artigos, publicados nas bases de dados LILACS, MEDLINE, IBECS e nas Bibliotecas 

Digitais SciELO e COCHRANE, no período de 2004 à 2014. Resultados: Identificou-se 

uma concentração de títulos em revistas especializadas em cuidados paliativos, com 

procedência do Brasil, Estados Unidos e Reino Unido, em qualis A1, A2 e B1. As áreas 

de Enfermagem e Medicina obtiveram maior quantitativo de publicações. Houve 

predominância de autores com o título de Doutor. Quanto ao enfoque da doença 90% 

dos estudos estavam relacionados ao câncer. Conclusão: As publicações acerca da 

temática investigada apresentam um quantitativo pouco expressivo considerando o 

período pesquisado. Sugere-se a realização de novos estudos tendo como método a 

pesquisa bibliométrica, para que outros indicadores possam emergir e suscitar a 

ampliação do conhecimento sobre o tema. 

Descritores: Cuidados Paliativos, Idoso, Bibliometria 

 

ABSTRACT 

Objective: To characterize the scientific production disseminated in online journals 

on the elderly person undergoing palliative care. Method: This is a bibliometric study 

composed of 46 papers published in the databases LILACS, MEDLINE and IBECS, and in 

the digital libraries SciELO and COCHRANE, in the period from 2004 to 2014. Results: 

A concentration of titles in specialized journals in palliative care has been identified, 

with origin of Brazil, United States and United Kingdom, in Qualis A1, A2 and B1. The 

areas of Nursing and Medicine have obtained a greater amount of publications. There 

was a predominance of authors with the titration of PhD. As for the focus of the 

disease, 90% of the studies were related to cancer. Conclusion: The publications 

about the investigated issue have shown a little expressive amount, taking into 

account the surveyed period. It is suggested to perform new studies using 
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bibliometric research as investigation method, so that other indicators can emerge 

and stimulate the expansion of knowledge about the theme. 

Descriptors: Palliative Care; Elderly; Bibliometrics.  

 

RESUMEN 

Objetivo: Caracterizar la producción científica divulgada en periódicos online acerca 

de la persona anciana bajo cuidados paliativos. Método: Estudio bibliométrico 

compuesto por 46 artículos publicados en las bases de datos LILACS, MEDLINE y 

IBECS, y en las bibliotecas virtuales SciELO y COCHRANE, en el período de 2004 a 

2014. Resultados: Se identificó una concentración de títulos en revistas 

especializadas en cuidados paliativos, con procedencia de Brasil, Estados Unidos y 

Reino Unido, en Qualis A1, A2 y B1. Las áreas de Enfermería y Medicina han obtenido 

una mayor cantidad de publicaciones. Hubo un predominio de autores con titulación 

de Doctor. En lo que respecta al enfoque de la enfermedad, 90% de los estudios 

estaban relacionados con el cáncer. Conclusión: Las publicaciones acerca de la 

temática investigada presentan una cantidad poco significativa, teniendo en cuenta 

el período investigado. Se sugiere la realización de nuevos estudios teniendo como 

método investigativo la investigación bibliométrica, para que otros indicadores 

pueden despuntar y suscitar la expansión del conocimiento sobre el tema. 

Descriptores: Cuidados Paliativos; Anciano; Bibliometría. 

 

INTRODUÇÃO 

O envelhecimento populacional tem sido tema bastante difundido em nossa 

sociedade entre pesquisadores, gestores sociais e profissionais da 

saúde, especialmente no campo da Enfermagem, uma vez que trata-

se de um processo inexorável que ocorre no cenário mundial. Com o aumento da 

população idosa, despontam-se as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) e 

consequentemente as incapacidades que podem limitar o desempenho funcional e 

gerar dependência.1 

As DCNT e degenerativas, como o câncer, e os agravos à saúde provocados por 

fatores externos, como o ambiente e o estilo de vida, são responsáveis por cerca de 

dois terços da proporção de doenças no Brasil.2 

No paciente idoso com doença incurável, a evolução para a morte ocorre 

quando ele se encontra em um estado de fragilidade, com declínio das funções 

orgânicas e da qualidade de vida (3).  Salienta-se que os doentes sem possibilidade de 

cura muitas vezes sofrem restrições em suas vidas diárias, com fases de baixa 



 

26 

  

capacidade funcional, psíquica, social e espiritual. E essas implicações que a doença 

impõe, como por exemplo, o câncer necessita de cuidados ativos e totais que 

melhoram a qualidade de vida, ou seja, de cuidados paliativos. 

Por conseguinte, vivenciar essa realidade implica repensar os cuidados e 

implementar novas estratégias que visem a melhora do atendimento a esse segmento 

da população, sendo de fundamental relevância a promoção de cuidados paliativos 

para melhorar sua qualidade de vida.4 

A palavra “paliativo” é originada do latim pallium que significa manto, 

proteção, ou seja, proteger aqueles em que a medicina curativa já não mais acolhe.5 

Os cuidados paliativos constituem um campo interdisciplinar de cuidados totais, 

ativos e integrais, destinados a melhorar a qualidade de vida do paciente sem 

possibilidades de cura e de seus familiares, por meio de avaliação correta e de 

tratamento adequados para o alívio da dor e dos sintomas decorrentes da fase 

avançada de uma doença, além de proporcionar suporte psicossocial e espiritual, em 

todos os estágios, desde o diagnóstico de uma doença incurável até o período de luto 

da família.6 

Estudos 7 asseveram que essa modalidade paliativa de cuidar, na dimensão 

biopsicossocial, é indicada para o paciente cuja doença é irreversível, ou seja, 

quando se esgotam as possibilidades de resgate das condições de saúde do paciente. 

Assim, considerando que as necessidades biopsicossociais progridem com o agravo da 

patologia, os cuidados paliativos são direcionados para o processo de morte e morrer, 

ou seja, o cuidado ao final da vida.8 

Cumpre assinalar que os cuidados paliativos, por se fundamentarem em uma 

visão holística do ser humano, têm como filosofia valorizar a vida e encarar a morte 

como um processo natural.9 Dessa forma, não adia e nem prolonga a morte, mas 

ampara o ser em suas angústias e medos provendo o alívio da dor e de outros 

sintomas, oferecendo suporte para que possa viver o mais ativamente possível; essa 

modalidade assistencial, também ajuda a família e os cuidadores no processo de 

luto.10 

Nessa perspectiva, os cuidados paliativos são implementados no sentido de 

promover o alívio da dor, a diminuição do desconforto e, sobretudo a minimização de 

outros sintomas no paciente, decorrentes da própria enfermidade e/ou de 

tratamentos em fase avançada de doenças incuráveis, para que ele possa vivenciar 

essa realidade com qualidade de vida.11 Por essa razão, é inegável a valorização dos 

cuidados paliativos, como abordagem importante e diferenciada do cuidado que deve 

essencialmente ser direcionada à pessoa idosa, devido alterações sistêmicas que 



 

27 

  

ocorrem durante o processo de uma doença sem possibilidade de cura, e  com da 

proximidade da morte. 

Assim, diante da relevância dos cuidados paliativos voltados à pessoa idosa, 

considerou-se oportuno explorar o assunto, a partir do método da bibliometria, na 

literatura nacional e internacional. A pesquisa bibliométrica permite a difusão do 

conhecimento científico da área estudada, como também avaliação da produtividade 

e da qualidade da pesquisa dos atores (autores/pesquisadores).12 Isto posto, buscou-

se nesta investigação responder a seguinte questão norteadora: Quais as 

características das produções científicas disseminadas em periódicos online que 

versam sobre a pessoa idosa sob cuidados paliativos? 

Face às considerações apresentadas, a investigação teve como 

objetivo caracterizar a produção científica disponibilizada em periódicos online sobre 

a pessoa idosa em cuidados paliativos. 

 

MÉTODO 

Esta investigação trata-se de um estudo bibliométrico. Convém mencionar 

que, uma das possibilidades de se fazerem avaliações da produção científica é a 

utilização de métodos que permitam medir a produção intelectual dos pesquisadores, 

grupos ou instituições de pesquisas. Para tanto, torna-se fundamental o uso de 

técnicas quantitativas que permitam apontar indicadores que representem o estado 

da arte da produção científica acerca de um determinado tema, como por exemplo, 

a bibliometria.13 

Vale ressaltar que a definição de bibliometria não se remete a uma área 

específica do conhecimento. Na Enfermagem, estudos dessa natureza vêm sendo 

utilizados para indicar as características da produção científica da área.14   Na 

Enfermagem, estudos dessa natureza vêm sendo utilizados para indicar as 

características da produção científica da área (15).    

Para realizar este estudo, foram consideradas três etapas operacionais, 

norteadas pelas orientações propostas por Vanz e Stumpf,16 mencionadas a seguir. 

Na primeira etapa foi realizado o levantamento bibliográfico a respeito de 

produções científicas sobre os cuidados paliativos direcionados a pessoa idosa com 

doença crônica e seleção da amostra. Para tanto, procedeu-se a uma busca na 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), administrada pelo Centro Latino-Americano e do 

Caribe de Informação em Ciências da Saúde, também conhecido por seu nome 

original Biblioteca Regional de Medicina (BIREME), que consiste em um centro 
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especializado da Organização Pan-Americana da Saúde / Organização Mundial da 

Saúde (OPAS/OMS), orientado para a cooperação técnica em informação científica 

em saúde.17 

Quanto às bases de dados, foram selecionadas as seguintes: Literatura Latino-

americana e do Caribe – LILACS, National Library of Medicine (MEDLINE), Indice 

Bibliográfico Español de Ciencias de la Salud - IBECS e as Biblioteca Digitais, 

Scientific Electronic Library Online (SciELO) e The Cochrane Library – COCHRANE. 

Ressalte-se que para efetivação da busca dos artigos nas referidas fontes de 

dados utilizou-se a terminologia em saúde a partir dos Descritores em Ciências da 

Saúde (DeCS), que consiste em um vocabulário estruturado e trilíngue dinâmico com 

31.865 descritores, dos quais 27.232 do MeSH e 4633 exclusivamente do DeCS, 

desenvolvido a partir do Medical Subject Headings - MeSH  da U.S. National Library 

of Medicine (NLM) com a finalidade de permitir o uso de terminologia comum para 

pesquisa em três idiomas. Esse é um meio consistente e único para a recuperação da 

informação independentemente do idioma, criado pela BIREME. 17 

Em seguida, os descritores “cuidados paliativos” ou “palliative care” e 

“idoso” ou “elderly” foram identificados e combinados com o operador booleano 

AND, tendo sido a sua apresentação condicionada ao título do trabalho, com vistas a 

refinar os estudos que abordassem apenas a temática selecionada. Desse modo, 

possibilitou-se a identificação de 63 publicações. 

Para selecionar a amostra, foram adotados os seguintes critérios de inclusão: 

publicações na modalidade de artigos, em texto completo, que abordassem os 

cuidados paliativos direcionados ao idoso com doença crônica, publicados no recorte 

temporal de janeiro de 2004 a julho de 2014. Desse modo, foram excluídos dezoito 

estudos, por não atenderem aos critérios propostos. Portanto, a amostra do estudo 

compôs-se de 46 trabalhos que foram organizados e agrupados em pastas e 

denominados de acordo com as bases de dados e a biblioteca digital em que foram 

localizados. 

Na segunda etapa realizou-se a coleta e organização dos dados. Procedeu-se à 

coleta dos dados no período de agosto a setembro de 2014 que consistiu no processo 

de levantamento de dados, mediado por um roteiro elaborado pelas pesquisadoras, 

composto das seguintes informações: nome da revista, qualis do periódico, ano e 

país, base de dados ou biblioteca virtual, formação acadêmica e titulação dos 

autores, procedência geográfica, procedência institucional, número de autores por 

artigo, idioma em que foi escrito o artigo, modalidade do estudo, local da pesquisa, 

grupo participante e palavras-chave. Contudo, visando a facilitar a coleta das 

http://cochrane.bireme.br/cochrane/user_validation.php?lib=COC&lang=pt
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informações necessárias para conduzir esta pesquisa, elaborou-se uma tabela, 

subsidiada pelo referido roteiro. Assim sendo, os dados foram obtidos mediante 

leitura minuciosa dos artigos selecionados. 

A terceira etapa consistiu na apresentação e análise dos dados.  Inicialmente, 

realizou-se o tratamento dos dados, por meio de cálculo da frequência simples e 

relativa, com distribuição de frequência em números absolutos e porcentagem, 

utilizando-se como ferramenta o programa Microsoft Office Excel® 2010. Após esse 

procedimento, os dados foram analisados à luz da literatura pertinente ao tema 

investigado. 

Para organizar as palavras-chave, buscando relações entre conceitos 

temáticos ligados por essas palavras, utilizou-se uma estratégia de ensino utilizada 

para desenvolver habilidades de pensamento crítico, qual seja, o mapa conceitual, 

por ser considerada uma representação gráfica que estimula a organização de 

conceitos e a união entre a teoria e a prática.18 No campo da Enfermagem, os mapas 

conceituais são utilizados com o escopo de  promover o pensamento crítico, e o 

reflexivo, auxiliar na resolução de problemas e na síntese de conceitos, possibilitar o 

planejamento do cuidado, sintetizar e avaliar ações de enfermagem.19 

Com base nesse entendimento, considerou-se o mapa conceitual como uma 

estratégia sobremaneira relevante para retratar as palavras-chave citadas nos artigos 

selecionados para o estudo. Identificadas por afinidade temática conceitual, as 

palavras-chave foram agrupadas a partir da principal – cuidados paliativos - por ser o 

tema do estudo, e organizadas sistematicamente em classes temáticas, mas não de 

forma hierárquica. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Este tópico trata dos resultados e da discussão do estudo, relacionados aos 

indicadores bibliométricos, selecionados para esta pesquisa. 

Dados referentes aos periódicos 

A amostra do presente estudo foi composta por estudos disseminados entre os 

anos de 2004 e 2014, totalizando 46 artigos científicos. Desses, 23 (50%) estudos 

foram selecionados a partir da base de dados National Library of Medicine 

(MEDLINE), 11 (24%) publicações estavam presentes na Literatura Latino-americana e 

do Caribe (LILACS), 10 (22%) na Scientific Electronic Library Online (SciELO),  um 

(2%) na The Cochrane Library - COCHRANE e um (2%) no Índice Bibliográfico Español 

de Ciencias de la Salud - IBECS. 
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Em relação ao fator de impacto, destacaram-se a BMC Medicine (7,27), um  

periódico que publica pesquisas originais, comentários e opiniões de interesse 

significativo para todas as áreas da Medicina e prática clínica, a Cochrane Database 

Syst Rev (5,94) e o Journal of the American Geriátrics Society (4,216), cujo principal 

objetivo é o de publicar artigos que são relevantes para o cuidado clínico em 

geriatria e abrange uma variedade de disciplinas e campos se revelado em benefício 

imediato, intermediário ou de longo prazo para a prática clínica. 

A predominância da base de dados MEDLINE, com maior número de estudos 

quando equiparada com outras bases, advém do fato de estar publicando desde de 

1996 um grande número de referências, razão por que é considerada uma das bases 

mais antigas, como também da ênfase a artigos advindos de vários países em 

destaque como os de idioma inglês. Enquanto que as demais bases são mais recentes, 

e algumas abrangem um número menor de países. 

A MEDLINE é a principal base de dados da National Library of Medicine (NLM). 

Contém mais de 17 milhões de referências de periódicos biomédicos, a partir de 

1948, publicados nos Estados Unidos da América e em mais de 80 países. Vale 

salientar que há uma predominância de estudos oriundos da língua inglesa.17 

No tocante à base de dados LILACS, abrange publicações dos países da 

América Latina e do Caribe,20 e compreende a produção científica relativa às 

Ciências da Saúde, publicada nos países dessa Região, desde 1982. Contém artigos de 

cerca de 670 revistas, consideradas as mais conceituadas da área da saúde, com mais 

de 350 mil registros, e outros documentos tais como: teses, capítulos de teses, livros, 

capítulos de livros, anais de congressos ou conferências, relatórios técnico-científicos 

e publicações governamentais. Está disponível em três idiomas: português, espanhol 

e inglês.21 

A Biblioteca Virtual SciELO caracteriza-se por disponibilizar acesso aberto 

online a textos completos de periódicos científicos, nos idiomas português, espanhol 

e inglês e visam a contribuir para o desenvolvimento da pesquisa científica, como 

também procura melhorar a visibilidade, a acessibilidade, a qualidade, a 

credibilidade e o uso e impacto nacional e internacional da publicação científica dos 

países em desenvolvimento, de maneira sistemática e sustentável. Exibem 1.195 

periódicos, 35.011 fascículos, 511.335  artigos  e 11.423.065  citações.22, 23 

Quanto à Biblioteca Cochrane é uma rede global independente de profissionais 

de saúde, sem fins lucrativos com colaboradores de mais de 120 países, que 

trabalham em conjunto para produzir, informações de saúde acessível credível livre 

de patrocínio comercial e de outros conflitos de interesse. Objetivam promover a 
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tomada de decisões de saúde baseadas em evidências por produção de alta 

qualidade, revisões sistemáticas relevantes e outras evidências de pesquisa 

sintetizada.24 

No que concerne ao Índice Bibliográfico Espanhol de Ciências da Saúde 

(IBECS), este é produzido pela Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud del 

Instituto de Salud Carlos III del Ministerio de Sanidad y Consumo de España, o que 

abrange além da Enfermagem as áreas de Medicina, Farmácia, Veterinária, Psicologia 

e Odontologia. Disponibilizam referências bibliográficas de artigos científicos 

publicados em revistas de Ciências da Saúde editadas na Espanha.25 

Quanto ao recorte temporal dos estudos, constatou-se que os anos de 2011 e 

2012 apresentaram o maior número de estudos sete (15%), cada, envolvendo os 

cuidados paliativos e a pessoa idosa com doença incurável, seguidos dos anos de 2005 

com seis (13%), 2007 com cinco produções (11%), 2006 e 2013 com quatro (9%), cada 

ano, 2009 com três manuscritos (7%), 2004 com dois artigos (4%) e os anos de 2008 e 

2014 obtiveram apenas um estudo publicado anualmente (2%) cada, conforme o 

Gráfico 2. Vale salientar que o ano de 2014 só foi pesquisado até o mês de julho. 

 

Gráfico 1 – Distribuição dos estudos sobre idosos em cuidados paliativos, quanto ao ano de 
publicação (n = 46). 

Quanto aos periódicos, destacaram-se revistas nacionais, dentre as quais 

merecem evidência a Kairós, com três (6,5%) publicações, periódico publicado 

mensalmente no seguimento farmacêutico há mais de 20 anos; Ciência e Saúde 

Coletiva, com dois (4,2%) artigos, periódico criado em 1996 com o propósito de 

publicar discussões, debates, apresentação de pesquisas, além de expor de novas 

ideias e controvérsias sobre a área; as Revistas Mundo da Saúde e Geriatria e 
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Gerontologia com duas publicações (4,2%), cada uma. A primeira, com caráter 

interdisciplinar direcionado ao enfoque das questões relevantes da área da saúde, 

especialmente quando relacionadas à qualidade de vida, à cidadania e à ética, e a 

segunda objetiva disseminar a produção científica no campo da geriatria e 

gerontologia e contribuir com a publicação nas questões concernentes ao 

envelhecimento humano. 

Considerando os periódicos internacionais em que houve a predominância de 

estudos referentes aos cuidados paliativos e à pessoa idosa, constatou-se que a 

Revista Age and Aging destacou-se com quatro (8,6%), tendo suas publicações 

voltadas para pesquisas sobre o envelhecimento, pesquisas clínicas e 

epidemiológicas, além de aspectos psicológicos da vida adulta. 

No que se refere ao qualis dos periódicos têm-se: A1 – com seis (13,1%), A2 – 

sete (15,3%)%, B1 – onze (24%), B2 – seis (13,1%), B3 – nove (19,6%) e B4 – cinco 

(10,9%). Vale salientar que não houve nenhum estudo cujo periódico tinha avaliação 

de qualidade B5. Além disso, ressalta-se que dois (4,3%) das revistas não estão 

classificadas no qualis/Capes. 

O Qualis é definido como uma lista de veículos que divulgam a produção 

intelectual resultante de investigações científicas classificadas em estratos de 

qualidade.26,27 Nesse sentido destaca-se que vinte e quatro (52,4%), considerada a 

maioria dos periódicos usados nesta pesquisa, está classificada no estrato superior 

A1, A2 e B1; e vinte (43,3%) deles encontrou-se entre os estágios intermediários B2, 

B3 e B4.  

No que diz respeito ao país de origem da publicação, o maior número de 

estudos produzidos concentrou-se no Brasil, com 19 (41,3%), seguido de Estados 

Unidos da América (EUA) com 16 (34,8%), Reino Unido com cinco (10,9%), Canadá e 

Espanha com duas (4,3%), cada, e Peru e China com apenas uma (2,2%) publicação 

cada. 

Dados referentes aos autores  

Considerando a área dos autores das pesquisas selecionadas para este estudo, 

destacam-se as publicações de autores com formação na área da saúde, com 

predomínio de profissionais de Medicina, representado por 18 (39,1%), e de 16 

(34,8%) por enfermeiros. Além disso, identificou-se também que oito (17,4%) estudos 

foram produzidos por uma equipe multiprofissional, isto é, teve participação de, pelo 

menos, três profissionais de diferentes áreas do conhecimento na elaboração da 

publicação, quais sejam, médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, 

psicólogos e teólogos, conforme Gráfico 2 a seguir. 
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Gráfico 2 – Distribuição dos estudos sobre idosos em cuidados paliativos, quanto à área 
de formação dos autores (n = 46). 

Esse resultado sugere que o impacto do envelhecimento da população com a 

presença de doença crônica ampliou a demanda de indivíduos por serviços de saúde e 

modificou o panorama sobre o uso desses serviços, o que requer esforços dos 

profissionais da área de saúde, sobretudo médicos e enfermeiros, com relação a 

busca por conhecimento acerca do problema através de estudos científicos bem 

como  o desenvolvimento de pesquisas afim de prevenir, melhorar a qualidade de 

vida e reduzir de custos relacionados ao internamento desse grupo populacional.28 

Quanto aos resultados a respeito da titulação dos pesquisadores, tem-se a 

distribuição de dezenove (41,3%) doutores, treze (28,3%) são PhD, seis (13%) 

especialistas e quatro (8,7%) mestres. Constatou-se também que quatro (8,7%) 

autores informaram apenas graduação. O número expressivo de pesquisadores com a 

titulação de doutores demonstra o crescimento e a consolidação de programas de 

pós-graduação ao mesmo tempo em que evidencia o aumento da produtividade 

científica brasileira decorrente de transformações realizadas nos sistemas de 

fomento e classificação dos programas de pós-graduação. 29 

Analisando a procedência geográfica nacional dos referidos pesquisadores, é 

relevante mencionar que o estado de São Paulo concentra o maior número de estudos 

produzidos, contribuindo com doze (26,1%) estudos divulgados acerca da temática 

investigada, seguido do estado do Rio de Janeiro, com quatro (8,7%). Vale destacar 

que Minas Gerais, Paraíba e Brasília, cada um apresentou, apenas um (2,2%) autor 
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procedente destes estados, respectivamente. No âmbito internacional, houve 

destaque para estudiosos norte-americanos, 10 (21,8%), e do Reino Unido, com seis 

(10%) autores dos artigos, seguidos do Canadá, com dois (4,3%). Salienta-se que a 

Holanda, a Colômbia, o Peru, a Suécia, a Austrália, a Alemanha, a Coréia do Sul, a 

Nova Zelândia e a Espanha, cada um desses países apresentou somente um (2,2%) dos 

pesquisadores. (Gráfico 3). 

 

Gráfico 3 – Distribuição dos estudos sobre a pessoa idosa em Cuidados Paliativos, 
quanto à procedência geográfica (n = 46). 

 

É possível relacionar essa proporção maior de estudos acerca dos cuidados 

paliativos direcionado ao idoso com doença sem possibilidades de cura na 

disseminação de estudos nacionais, à transição demográfica pela qual o país está 

sofrendo e que tem resultado no envelhecimento acelerado da população nas suas 

diferentes regiões, bem como maior vulnerabilidade para doenças crônicas não 

transmissíveis.30  

Segundo o indicador demográfico referente à proporção de idosos na 

população brasileira, publicado pelo Observatório sobre Iniquidades em Saúde da 

Fiocruz, com base na Pesquisa Nacional de Domicílios (PNAD), as macrorregiões com 

maior proporção de pessoas com 60 anos ou mais são a Região Sudeste (58,8%) e a Sul 

(55,9%), respectivamente, o que justifica a concentração de pesquisas sobre a 

referida temática no estado de São Paulo. 31 

Diante dessa nova realidade demográfica e considerando que o Sudeste é a 

região do Brasil que aglutina o maior número de grupos de pesquisa, observa-se uma 

dedicação maior dos pesquisadores desse território brasileiro na produção de 
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conhecimento relacionado ao estudo à pessoa idosa com doença incurável sob 

cuidados paliativos. Desse modo, observa-se que a produção de conhecimento sobre 

o envelhecimento humano estabelece um processo influenciado recentemente pela 

população acadêmica.31 

No que concerne ao número de autores por estudo, observa-se a 

predominância de publicações com dois autores (39,1%) dos trabalhos, seguidos de 

publicações com quatro autores, representando (13%) dos estudos, com três e seis 

autores (10,9%), cada, pesquisas com cinco autores totalizam (8,7%) da amostra, com 

sete autores e de única autoria perfazem um total de (6,5%) da amostra, cada. Vale 

salientar que artigos com oito e doze pesquisadores abrangem 2,2% das produções 

científicas.  

Os resultados acima descritos apontam indícios de que a atual tendência dos 

autores, em publicações periódicas, é a de trabalharem e publicarem em coautoria, 

especialmente pelo fato de os pesquisadores precisarem atender às exigências dos 

órgãos de fomento para o desenvolvimento de projetos de pesquisa que demandam 

deles um número cada vez mais expressivo de publicações. Trata-se de um 

mecanismo eficiente a partir do qual cada autor pode aumentar a sua produtividade 

aparente a partir das mesmas contribuições da pesquisa subjacente.32 

Atrelado a esta realidade, tornou-se indispensável o aprimoramento dos 

veículos de divulgação científica, incorporando novos formatos e mecanismos de 

avaliação que tornaram o processo de publicação oneroso e exigiram a participação 

de dois ou mais autores. 

Dados referentes às publicações 

Em relação aos dados referentes aos artigos, houve prevalência de estudos no 

idioma inglês, com vinte e quatro (52,2%) dos trabalhos, seguidos pelos escritos em 

língua portuguesa, com dezoito (39,1%) e apenas quatro (8,7%) da amostra composta 

por publicações em espanhol. Esse dado está relacionado ao aumento vertiginoso, no 

mundo inteiro, de pessoas com 65 anos de idade ou mais, o que é mais prevalente 

entre os países desenvolvidos, em que se inserem os Estados Unidos. 

Além disso, observou-se a predominância de artigos disponíveis em inglês, 

tendo em vista que, no referido país, a prática de Cuidados Paliativos já é 

normatizada e que entre os idosos o fim da vida está geralmente relacionado uma 

enfermidade longa, sem resposta a tratamentos curativos, por uma falência geral de 

todos os órgãos, em que o idoso fica cada vez mais fragilizado, requerendo um 
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tratamento no sentido de aliviar sintomas garantindo, na medida do possível, bem-

estar e conforto em conformidade com a filosofia da prática paliativa. 

Quanto ao enfoque relacionado ao tipo de doença que predominou nos 

estudos foi o câncer representando 90% da amostra investigada. Este dado deixa 

transparecer de modo enfático o interesse de pesquisadores em produzirem trabalhos 

sobre cuidados paliativos tendo como foco principal a pessoa idosa com câncer.  

Este interesse é justificado, uma vez que o câncer é considerado um problema 

de saúde pública na esfera nacional e mundial, e de grande importância no campo da 

epidemiologia, no que diz respeito à incidência e à morbimortalidade. Segundo dados 

do Instituto Nacional de Câncer (INCA, 2014), o câncer atualmente é considerado a 

segunda causa de morte por doença. 33 Ademais, a referida patologia é uma 

enfermidade que a partir do seu diagnóstico o paciente já é considerado elegível 

para cuidados paliativos. 

Constatou-se também que a maioria das produções científicas constitui artigos 

originais, vinte e cinco (41,4%), sendo 13 (28,3%) do tipo descritivos, dois (4,3%) do 

tipo transversais; e do tipo observacional-prospectivo, retrospectivo, teoria 

fundamentada nos dados e do tipo etnográfica, com uma publicação (2,2%), cada. 

Destaca-se que 18 (39%) das investigações são de revisão bibliográfica, estudos de 

atualização e artigo de opinião foram encontrados em duas (4,3%) produções 

científicas, cada. Vale salientar que cinco (10,9%) das pesquisas não mencionaram o 

tipo de estudo.  

O número expressivo artigos de pesquisa deve-se ao fato de, a partir de 

estudos originais, ser possível obter um conhecimento novo, expressivo e estruturado 

sobre os cuidados paliativos à pessoa idosa mediante o uso de um método científico 

que permite ao pesquisador obter dados e informações sobre o evento ou fenômeno 

investigado.  

Contudo, não devemos desconsiderar a relevância dos trabalhos bibliográficos 

que além de ser parte de toda e qualquer investigação científica, permitem 

desvendar, recolher e analisar informações e conhecimentos prévios sobre um 

determinado assunto constituindo em um importante instrumento na educação 

continuada do profissional da saúde, sobretudo com a disseminação da medicina 

baseada em evidências. 34 

Dos estudos originais, dezenove (9,6%) tiveram como cenário de estudo a 

instituição hospitalar, oito (7,4%) foram realizados em domicílios, três (6,5%), 

desenvolvidos em instituições de longa permanência para idosos, dois (4,3%), em 

centros de referência do idoso e em instituições de ensino, cada. Vale salientar que 
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apenas um estudo, perfazendo 2,2% da amostra, foi realizado em ambulatório de 

cuidados paliativos (Gráfico 4). 

 

 

Gráfico 4 – Distribuição dos estudos sobre idosos em Cuidados Paliativos, quanto ao 

local do estudo (n = 46). 

Com esse dado é possível observar que apesar de os cuidados paliativos terem 

começado e se disseminar no Brasil, desde a década de 1980, essa é uma prática 

ainda incipiente e restrita a algumas regiões brasileiras de modo que se constitui em 

uma tendência, diante de uma condição grave, hospitalizar o idoso com doença 

crônica sem possibilidades de cura para que ele possa receber os cuidados 

necessários no fim da vida.  

Esse resultado reitera a necessidade de inserção de programas de cuidados 

paliativos no sistema de saúde brasileiro para pacientes com doenças avançadas e 

terminais, visando a superar o modelo biomédico curativo.  

Quanto à abordagem, merece destaque o estudo do tipo qualitativo com 

trinta (65,2%) estudos, seguido dos quantitativos, com treze (28,3%), e apenas três 

(6,5%) de cunho quanti-qualitativo. O grupo participante que predominou foi o dos 

idosos, com trinta e um (67,4%),seguido de estudos realizados com profissionais de 

saúde, com cinco (10,7%), com cuidadores familiares e com idosos e cuidadores, 

simultaneamente, três (6,5%), cada. Ressalta-se que apenas uma pesquisa (2,2%) foi 

desenvolvida com acompanhantes de idosos.  

No que concerne à prevalência do método qualitativo entre os estudos eleitos 

para a realização desta pesquisa é oportuno ressaltar que este método oportuniza 
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compreender o significado da ação humana sendo, portanto, é adequado para se 

investigar a realidade da prática dos cuidados paliativos direcionados à pessoa idosa. 

Dispondo sobre o grupo participante predominante torna-se oportuno ressaltar 

que o idoso é quem melhor define a situação de terminalidade na qual se encontra, o 

que justifica a predominância de estudos que optam por eleger os idosos sem 

possibilidades de cura terapêutica como sujeitos da pesquisa.  

Contudo, observa-se a partir deste estudo que outros envolvendo os 

acompanhantes de idosos acometidos por uma doença crônica avançada e terminal 

ainda são minoria, apesar de apresentarem muitos fatores de risco para o cansaço e 

estresse diante do processo de finitude. Isso revela a necessidade de se ampliarem 

trabalhos científicos que contemplem o acompanhante como participante de estudos, 

com o intuito de compreendê-lo em sua singularidade, reforçando a ideia de que 

além de parceiro, deve ser alvo do cuidado.3 

 

Figura 1 – Mapa conceitual elaborado a partir dos descritores das publicações selecionadas e 

suas classes temáticas dos estudos acerca de idosos em Cuidados Paliativos (n = 46). 

No que se refere às palavras-chave dos trabalhos selecionados, as mais 

prevalentes nas publicações, foram: cuidados paliativos e idoso. A figura 1, ilustra 

um mapa conceitual36 que mostra as relações entre os conceitos e procura refletir 

acerca da temática em questão ou parte dela. Com o mapa conceitual, foi possível 

identificar três grupos temáticos de palavras direcionadas: aos promotores da 

paliação, aos fatores envolvidos nos cuidados paliativos e ao idoso sob cuidados 

paliativos e as comorbidades.   
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O primeiro grupo de termos ressaltam os promotores da paliação, de tal 

modo, destacaram-se profissões da área da saúde, dentre elas enfermagem, 

nutrição, fisioterapia aplicadas a geriatria. Elucida-se seu uso como termo, quando as 

pesquisas tinham o enfoque voltado aos profissionais de saúde para um campo do 

conhecimento específico, observando a experiência destes acerca da assistência 

paliativa ao paciente idoso com doença crônica sem possibilidades de cura. 

  Sob esse prisma, os cuidados paliativos são aplicáveis no início da doença e 

que incluem as investigações necessárias para se compreender bem mais as 

complicações advindas de doenças incuráveis e gerenciá-las. Essa modalidade 

assistencial visa a aliviar os sintomas que comprometem a qualidade de vida, 

integrando ações médicas, de enfermagem, psicológicas, nutricionais, sociais, 

espirituais e de reabilitação, todos trabalhando em conjunto com a finalidade de 

proporcionar uma morte digna ao paciente idoso na finitude da vida.37 

Esses cuidados passam a ser considerados como uma filosofia, que demanda 

abordagem multidisciplinar, com profissionais de saúde especializados, com a 

finalidade de assistir o paciente e sua família diante das necessidades físicas, 

psicológicas, sociais e espirituais, em integração com valores culturais, religiosos e 

crenças.38  

Outro descritor mencionado foi hospitais, cujos artigos abordaram a 

necessidade de internação de idosos com doenças em estágios avançados e terminais, 

que estas alteram a premissa de cura para a de cuidados paliativos. As 

hospitalizações de idosos oferecem a oportunidade de reavaliar o estado geral do 

paciente, seu prognóstico, planos e objetivos terapêuticos, a fim de garantir uma 

melhor qualidade de vida.3 

O segundo grupo de palavras-chave referem-se a questões bioéticas, a morte, 

religiosidade, comunicação terapêutica, qualidade de vida, paciente idoso e família. 

Estes vão de encontro aos princípios dos cuidados paliativos, descritos como: aliviar a 

dor e demais sintomas; ter suporte espiritual e emocional; apoio familiar; ter tempo 

para dizer adeus; partir quando for o momento. Esses princípios reafirmam a 

autonomia do paciente como um dos pontos centrais na busca da excelência dos 

cuidados de enfermagem prestados; e inserem-se em um dos principais alicerces da 

Bioética, o respeito à pessoa.39 

Estudo40 observou que é comum as pessoas idosas, no último ano de vida, 

padecerem com vários sintomas. A pesquisa assinala ainda que a maioria dos idosos 

falecidos experimentou sintomas em médio e longos prazos como a dor, a fadiga e a 

dispneia. Vários sintomas deixaram de ser identificados e tratados, como a 
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depressão, a incontinência urinária e a ansiedade, apesar de receberem uma 

frequência relativamente alta de visitas a serviços de saúde no último ano de vida. 

Isso compromete a qualidade de vida do idoso na finitude da vida. 

Uma vez tomada a decisão de suspender os artifícios de manutenção da vida 

de idosos com enfermidade fatal, o cuidado da equipe deve ser conduzido para 

aliviar o sofrimento e a angústia da família. Cabe mencionar que, mesmo na fase 

final de uma doença terminal, a qualidade de vida pode ser mantida em níveis 

satisfatórios, porque se tem à disposição terapêuticas de paliação, que consistem em 

ofertar a melhor qualidade de vida possível àqueles pacientes com doença muito 

avançada, sem qualquer possibilidade de cura ou reverter da sua condição de saúde, 

por meio de medidas que promovam o conforto e promova o bem-estar.41 

O terceiro grupo de vocábulos refere-se aos estudos relacionados à assistência 

paliativa destinada ao idoso com doenças sem perspectiva de cura, tais como 

demências, enfermidades oncológicas, além de multimorbidades que, se não forem 

cuidadas com medidas preventivas necessárias, poderão agravar a qualidade de vida. 

No intuito de promover uma assistência adequada, os profissionais devem perceber o 

paciente idoso com doença crônica sem possibilidades de cura em suas 

peculiaridades como prima a atenção paliativa, sendo através da comunicação que o 

ser humano interage e expressa seus sentimentos e anseios.  

Destaca-se também estudo42 que considera a utilização da comunicação no 

momento final da vida como uma ferramenta terapêutica fundamental para o 

profissional assistir o paciente idoso. Ademais, a comunicação permite escutar e 

tentar amenizar angústias, respeitar opiniões do idoso e de seus familiares, 

principalmente quanto às decisões terapêuticas.  

Logo, é inegável o valor da comunicação para prática dos cuidados paliativos 

direcionados à pessoa idosa. Para tanto, é preciso que a equipe multiprofissional, 

reconheça que ele apresenta limitações impostas pela doença terminal e entender 

que cada um irá reagir à situação de forma distinta, com base em suas perspectivas e 

crenças em relação à finitude, requerendo apoio e comunicação específica para o 

enfrentamento dessa fase difícil de sua vida. 

 CONCLUSÃO  

Ao analisar os achados resultantes desse estudo a partir da utilização da 

pesquisa bibliométrica, foi possível verificar que as publicações acerca da pessoa 

idosa em cuidados paliativos apresentam um quantitativo pouco expressivo 

considerando o período investigado. 
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 Contudo, observa-se o interesse de pesquisadores em disseminar seus estudos 

relacionados ao idoso em cuidados paliativos, com ênfase em doença oncológica a 

partir de artigos oriundos de pesquisas originais, em periódicos de circulação 

nacional e internacional. 

Considera-se, a partir dos achados deste estudo que a pesquisa bibliométrica 

é um método de suma importância, visto que possibilitou evidenciar características 

pertinentes acerca das publicações do estudo, com ênfase em dados relacionados aos 

periódicos, autores e aos trabalhos investigados. No entanto, a pesquisa apresenta 

limitação, a saber, o fato de a maioria dos estudos ter sido realizada com pessoas 

idosas com câncer, o que dificulta a generalização dos dados investigados e a 

comparação dos resultados com outras pesquisas que não foram realizadas nesse 

âmbito.  

Diante disso, sugere-se, que sejam realizados novos estudos tendo como 

método de investigação a pesquisa bibliométrica, para que outros indicadores possam 

emergir, de forma a suscitar a ampliação do conhecimento sobre a prática dos 

cuidados paliativos direcionados à pessoa idosa. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO – METODOLÓGICO 
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Neste estudo, foi utilizado como referencial teórico-metodológico para subsidiar a 

presente tese o Modelo Calgary de Avaliação Familiar, a respeito do qual serão 

apresentadas considerações gerais. 

3.1 Modelo Calgary de Avaliação Familiar  

Os modelos de avaliação e intervenção familiar constituem uma abordagem 

sistemática e um quadro de referência de práticas, cujos benefícios são: assegurar que as 

necessidades de família sejam levantadas; diagnosticar eventuais lacunas nos planos de 

intervenção familiar e oferecer múltiplos suportes e recursos à família (KAAKINEN, 

2010).  

Dentre os modelos desenvolvidos e utilizados por enfermeiros para coletar os 

dados e traçar intervenções no processo terapêutico de cuidado com as famílias, merece 

destaque o Modelo Calgary de Avaliação Familiar (MCAF), que foi publicado, pela 

primeira vez, em 1984. É uma adaptação da estrutura de avaliação da família 

desenvolvida pelas enfermeiras Tamm e Sanders, em 1983, da Universidade de Calgary, 

Canadá, que vem sendo continuamente aperfeiçoada e divulgada nos últimos 25 anos, 

desde 1984, e culminou com a quinta edição em 2012 (LEITE et al., 2012).  

Convém salientar que, a partir da tradução e da edição do referido modelo, ele 

tem sido difundido e empregado no ensino em muitas partes do mundo e vem sendo 

aplicado em diversos contextos de prática clínica (MARTINS; FERNANDES; 

GONÇALVES, 2012). Com uma estrutura multidimensional, tem sido reconhecido 

mundialmente e adotado em países como a Austrália, a Grã-Bretanha, os Estados 

Unidos, o Canadá, o Japão, a Finlândia, a Suécia, a Coréia, Taiwan e o Brasil 

(WRIGHT; LEAHEY, 2012). 

Segundo as autoras Wright e Leahey (2012), esse modelo está integrado e 

baseado em seis pressupostos teóricos descritos a seguir: 

1) Pós-modernismo: no que diz respeito à teoria, busca limitar uma única visão 

de mundo. Por isso é necessário um debate acerca do conhecimento. Uma das principais 

noções do pensamento pós-modernista é a ideia de pluralismo, multiplicidade, tendo em 

vista que existem vários caminhos para serem entendidos e para a experiência do 

mundo.  

2) Teoria dos Sistemas: considera a família como um sistema que faz parte de 

um suprassistema, que é constituído de vários outros subsistemas. Destarte, 
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gradualmente, o todo exerce influência nas partes, ou seja, a mudança em um membro 

da família afeta os demais em proporções variadas.  Devido à importância dessa teoria 

para se compreender em mais a abordagem sistêmica da família para a prática da 

Enfermagem, serão apresentadas algumas considerações. 

A abordagem sistêmica do cuidado com a família é integradora e tem como foco 

central pensar a família como um sistema. Sustentada numa fase filosófica holística, 

postula uma percepção do mundo real em termos de complexidade, autorreferência e 

objetividade entre parênteses (MATHÚNA, 2004).  

Tal abordagem reconhece que a relação entre a dinâmica familiar e uma 

problemática de saúde é complexa e que é impossível distinguir claramente os efeitos 

diretos de uma sobre a outra. Pode-se, porém, observar uma coevolução, na qual a 

dinâmica familiar influencia a evolução da doença, a qual influencia a dinâmica da 

família que, sendo outra, irá interferir na evolução da doença, num processo contínuo ao 

longo do tempo (GALERA, LUIS, 2012). 

Um dos princípios da Teoria de Sistemas destaca que o todo é maior do que a 

soma de suas partes. Assim, a família é um todo maior do que a soma de seus membros. 

Com base nesse princípio, a abordagem sistêmica se interessa pelas relações entre os 

diferentes sistemas e subsistemas presentes no sistema familiar para se compreender 

melhor o funcionamento de cada um deles.  

As relações entre os membros do sistema familiar influenciam, de maneira 

significativa, os comportamentos, as crenças e os sentimentos de cada membro de uma 

família (GALERA; LUIS, 2012). Nessa perspectiva, sob a ótica de Galera e de Luís 

(2012), a família é composta de muitos subsistemas, como o subsistema mãe e filho, o 

casal e os irmãos. Ao mesmo tempo, a família é uma unidade que faz parte de um 

suprassistema que é composto de vizinhos, organizações, igreja, instituições de saúde, 

escola, entre outros. As fronteiras entre esses sistemas são definidas arbitrariamente e 

ajudam a estabelecer quem está dentro e fora do sistema familiar e quais os subsistemas 

e os suprassistemas que são importantes para a família em determinado momento, como 

representado na Figura 1, a seguir. 
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Figura 1 – Diagrama circular: a família e suas relações com outros sistemas 

Fonte: (WRIGHT; LEAHEY, 2012). 

A Teoria dos Sistemas Familiares tem sido valorizada pela Enfermagem nos 

últimos anos, porquanto possibilita a ampliação do corpo de conhecimento da área de 

Enfermagem da família. A importância da circularidade e da reciprocidade para a inter-

relação e a interdependência entre os membros da família, bem como entre eles e os 

profissionais de Enfermagem, tem sido ressaltada na literatura específica de 

Enfermagem da família (BOUSSO, 2008). 

 O uso de diagrama circular é recomendado por Bousso (2008), com o intuito de 

identificar e compreender os modelos interacionais nos relacionamentos. A autora 

acrescenta que a experiência de cada membro da família afeta o sistema familiar, isto é, 

o que ocorre com o indivíduo pode ser justificado por um intenso intercâmbio com os 

membros de sua família. Então, o enfermeiro deve ter como foco de atenção as 

interações e a reciprocidade dos membros e os sistemas.  

A autora supracitada acrescenta que essa visão circular para se compreender a 

família aumenta as possibilidades para o cuidado terapêutico. Por essa razão, a 

circularidade e a reciprocidade são importantes para a inter-relação e a interdependência 

entre os membros da família, bem como entre eles e a Enfermagem. Assim, o 

atendimento às necessidades da família expõe os profissionais dessa área a um contexto 

em que elas precisam desenvolver um relacionamento colaborativo com ela. Seja no 

atendimento de pacientes crônicos ou agudos, adultos ou crianças, a enfermagem 
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precisa ter conhecimentos e habilidades para cuidar da família que está vivenciando o 

evento da doença. 

Sabe-se que a estratégia para a aproximação é criar um contexto em que as 

enfermeiras e as famílias possam estabelecer uma relação de parceria, em que a 

confiança, a comunicação regular e transparente, bem como a cooperação para atender 

às necessidades da família precisam estar asseguradas (COSTA; LIMA, 2002). A 

aplicação da Teoria foi referenciada em trabalhos com famílias que experienciavam 

doenças cardiológicas, suicídio, espiritualidade, perda, luto, doenças crônicas, pediatria 

e vários outros contextos (BOUSSO, 2008). Isso revela a importância dessa teoria para 

subsidiar a prática assistencial de enfermagem com ênfase na família.  

3) Cibernética: os sistemas familiares têm capacidade autorreguladora. Assim, 

mudanças em um relacionamento ajustam os limites reguladores, o que resulta em 

novos comportamentos. 

4) Teoria da Comunicação: trata da maneira pela qual as pessoas interagem 

umas com as outras, incluindo canais de transmissão de conteúdo e de relacionamento. 

5) Teoria da Mudança: observa que as transformações não acontecem 

igualmente com todos os membros da família; as mudanças advindas nos sistemas 

familiares, como compensação das perturbações, têm a desígnio de manter a 

estabilidade do todo familiar. Assim, as mudanças no sistema familiar dependem de 

premissas como a percepção de determinado problema de um contexto. Muitas vezes, 

essas mudanças são determinadas pela estrutura atual do sistema. 

6) Biologia da Cognição: há perspectivas variadas para se compreenderem 

acontecimentos e experiências de vida. Trata-se de uma proposição explanatória, que 

pretende mostrar como o processo cognitivo humano decorre da interação dos seres 

humanos com os sistemas viventes.  

O quadro teórico do MCAF é uma estrutura multidimensional e integrada, 

composta de três categorias principais: estrutural, desenvolvimental e funcional, que 

podem ser observadas esquematicamente no diagrama ramificado apresentado na Figura 

2. 
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Figura 2 – Diagrama ramificado do Modelo Calgary de Avaliação Familiar. 

Adaptado de Wright e Leahey (2012) 

No que concerne à categoria estrutural, compreende a estrutura da família, ou 

seja, quem faz parte dela, qual é o vínculo afetivo entre seus membros, em comparação 

com os indivíduos de fora, e qual é o seu contexto. Três aspectos da estrutura familiar 

podem ser examinados prontamente: os elementos internos (composição da família, 
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gênero, ordem de nascimento, subsistemas e limites), os elementos externos (família 

extensa e sistemas mais amplos) e o contexto (classe social e religião) (SILVA; 

BOUSSO; GALERA, 2009). 

Wright e Leahey (2012) elucidam que, na “composição familiar”, podem-se 

destacar várias formas de família prevalentes na sociedade atual: família nuclear, 

família adotiva, família comunitária e famílias ou casais de lésbicas e gays. Quanto ao 

“gênero”, consiste em crenças baseadas em influências culturais, religiosas e familiares 

de comportamentos femininos e masculinos. A “ordem de nascimento” destina-se à 

posição dos filhos na família em relação à idade. Além disso, para as autoras, um 

“subsistema” assinala o nível de diferenciação do sistema familiar. Como exemplos, 

podem-se citar o subsistema de pai-filho e o subsistema de irmãos. Já os elementos 

internos denominados “limites” referem-se às regras que orientam os sistemas e os 

subsistemas familiares.  

As autoras acrescentam que, quanto aos elementos externos, a “família extensa” 

inclui a família de origem, a família de procriação, assim como os parentes por 

afinidade, enquanto os “sistemas mais amplos” dizem respeito a instituições sociais, tais 

como: serviços de saúde, de educação e religiosos; e a pessoas com as quais a família 

tem contato significativo, por exemplo, os amigos. No tocante ao “contexto”, esse é 

explicado como a situação/realidade geral em que vive a família - em que classe social e 

a que religião pertence.  

A categoria de desenvolvimento é um conceito dominante, entretanto, cada 

família tem o próprio ritmo desenvolvimental, visto que é influenciado por seu passado, 

seu presente e por futuras aspirações (WRIGHT; LEAHEY, 2012). Tal categoria 

consiste em transformar progressivamente a história familiar durante as fases do ciclo 

de vida: sua história, o curso de vida, o crescimento da família, o nascimento, a morte 

(SILVA; BOUSSO; GALERA, 2009). Assim, a avaliação do desenvolvimento da 

família envolve a trajetória que ela percorre e o significado atribuído a determinada 

história ou evento (FRÁGUAS et al., 2011). 

A avaliação desenvolvimental busca identificar e compreender, por meio de 

estágios (formação de um casal, família com filhos pequenos, família com adolescentes, 

saída dos filhos de casa, família no fim da vida), em que momento do ciclo vital a 

família se encontra, enfatiza a trajetória exclusiva construída pela família e é modelada 

por eventos previsíveis e imprevisíveis, como doenças, catástrofes e tendências sociais. 
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Além disso, refere-se às “tarefas” que cada membro da família deve desempenhar 

durante os diferentes estágios do ciclo vital em que ela se encontra, e ao 

estabelecimento de vínculos com familiares, colegas e amigos (WRIGHT; LEAHEY, 

2012). 

A categoria funcional diz respeito ao modo como os indivíduos da família 

interagem. Nesse sentido, podem ser explorados dois aspectos: o funcionamento 

instrumental, relativo às atividades da vida cotidiana, e o funcionamento expressivo - 

estilos de comunicação, solução de problemas, papéis e crenças (SILVA; BOUSSO; 

GALERA, 2009). Essa avaliação funcional da família visa traduzir o comportamento 

dos indivíduos do núcleo familiar (FRÁGUAS et al., 2011). Wright e Leahey (2012) 

acrescentam que o uso dessa categoria facilita a compreensão do funcionamento 

familiar de forma interacional, e isso possibilita a avaliação dos seus membros e a 

observação das alterações em sua dinâmica. O MCAF fundamenta a utilização de dois 

instrumentos para delinear as estruturas internas e externas da família - o genograma e o 

ecomapa - e possibilita que as famílias sejam avaliadas pela Enfermagem. 

No tocante ao genograma ou árvore familiar, trata-se de uma representação 

gráfica da estrutura familiar interna, cujo objetivo principal é de auxiliar a avaliação, o 

planejamento e a intervenção familiar (SOUZA et al., 2011). Através dele, podem-se 

observar, de forma clara, os membros que constituem a família, tenham ou não vínculos 

consanguíneos (LEITE et al., 2012). Wright e Leahey (2012) recomendam incluir, pelo 

menos, três gerações, e os membros da família são alinhados em séries horizontais que 

representam as linhagens de gerações. Vale salientar que a maioria das famílias é 

deveras receptiva e colaborativa para completar o genograma, porque, especialmente, é 

a primeira vez que se vê representada dessa forma.   

O ecomapa, segundo Figueiredo e Martins (2010), é considerado um 

complemento do genograma e consiste em um complemento do genoma diagrama das 

relações existentes ou não entre a família e a comunidade (pessoas, instituições ou 

grupos), que permite avaliar as redes e os apoios sociais disponíveis e sua utilização 

pela família (WRIGHT; LEAHEY, 2012).  

É um instrumento dinâmico, porquanto mostra a ausência ou a presença de 

recursos sociais, culturais e econômicos de determinado momento do ciclo vital da 

família (FIGUEIREDO; MARTINS, 2010). Para ser eficaz, deve ser construído em 

conjunto com a família (LEITE et al., 2012). Esses instrumentos vêm sendo aplicados 
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com sucesso, porque, por meio deles, é possível compreender a dinâmica familiar e 

facilitar a aproximação entre o profissional e o usuário (LEITE et al., 2012). Seus 

símbolos podem ser observados esquematicamente na Figura 3. 

 

Figura 3 – Símbolos para representação do genograma e do ecomapa - Adaptado de 

Wright e Leahey (2012) 

Fonte: (LESCURA et al., 2012). 

O genograma da família é colocado no círculo central, que se denomina de 

“família ou casa”, e os círculos externos representam pessoas, órgãos ou instituições no 

contexto familiar, enquanto no ecomapa as linhas são desenhadas entre a família e os 

círculos externos, com a finalidade de indicar a natureza dos vínculos existentes. As 

linhas retas sinalizam fortes vínculos, as linhas pontilhadas indicam vínculos tênues, e 

as linhas cortadas referem-se às relações estressantes; as setas podem ser acrescidas para 

sinalizar o fluxo de energia (WRIGHT; LEAHEY, 2012).  

Portanto, o Modelo Calgary de Avaliação Familiar, por meio dos referidos 

instrumentos, permite que o enfermeiro possa trabalhar em conjunto com a família, com 

um olhar mais reflexivo, reconhecer suas fragilidades e valorizar suas potencialidades 

para enfrentar com mais equilíbrio os problemas (SASSÁ; MARCON, 2013).  
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Esse modelo é um instrumento de suma importância para subsidiar a prática 

assistencial do enfermeiro junto com a família de crianças, adolescentes, adultos, 

idosos, pessoas sem possibilidades terapêuticas de cura e em fase terminal, nos diversos 

cenários, como hospitais, atenção básica, domicílio, entre outros, e vem sendo 

disseminado no Brasil por enfermeiros pesquisadores através de publicações como 

artigos, dissertações e teses.  

Entre eles, merecem destaque os trabalhos realizados por Martins, Fernandes e 

Gonçalves (2012); “A família como foco dos cuidados de enfermagem em meio 

hospitalar: um programa educativo”, Bousso (2009); “A teoria dos sistemas familiares 

como referencial para pesquisas com famílias que experienciam a doença e a morte”; 

Gomes (2012), “A influência da família no consumo de álcool na adolescência”; Santos 

(2012), “Conhecendo a funcionalidade familiar sob a ótica do doente crônico”; e 

Fernandes (2015), “Cuidados Paliativos e luto antecipatório: um estudo à luz do Modelo 

Calgary de avaliação da família”. 

Ante o exposto, o referencial teórico-metodológico eleito para a pesquisa 

proposta é fundamental para a prática assistencial do enfermeiro no cuidado com o 

paciente e sua família, em particular, do idoso sem possibilidades terapêuticas de cura.  
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O estudo proposto trata-se de uma pesquisa de campo de natureza qualitativa. 

Essa modalidade de investigação objetiva explorar e descrever fenômenos que ocorrem 

em ambientes naturais, como hospitais, clínicas, comunidades, abrigos, entre outros 

(POLIT; BECK, 2012). A pesquisa de natureza qualitativa busca investigar fenômenos 

a partir da vivência das pessoas, e seu foco central é o universo de significados, valores, 

crenças, atitudes e ações, entre outras questões da vida humana que não podem ser 

limitadas à operacionalização de variáveis (MINAYO, 2010). 

O estudo foi realizado em um hospital localizado na cidade de João Pessoa, 

capital do estado da Paraíba. Trata-se de uma instituição hospitalar de caráter 

filantrópico e social. A escolha dessa instituição de saúde como cenário deste estudo 

deveu-se ao fato de ser um serviço de referência na Paraíba, no atendimento a pacientes 

sem possibilidades terapêuticas de cura e em fase terminal. Atualmente, dispõe de 

sessenta leitos distribuídos em dez enfermarias, a maioria destinada a pacientes em 

cuidados paliativos, em especial, idosos.  

A equipe multiprofissional, segundo Freire (2014), é constituída por médicos, 

enfermeiros, assistentes sociais, fisioterapeutas, nutricionistas, técnicos de Enfermagem, 

psicólogos, entre outros. Essa instituição não apresenta um serviço estruturado de 

cuidados paliativos, porém atende às diretrizes preconizadas pela Organização Mundial 

da Saúde (OMS), no que se refere à promoção de assistência ao paciente fora de 

possibilidades terapêuticas de cura e em fase terminal, uma vez que desenvolve ações 

paliativas pautadas na filosofia dessa modalidade de cuidado, com a promoção de 

assistência humanizada, cujo objetivo principal é o de melhorar a qualidade de vida do 

paciente, visando propiciar-lhe conforto, controlar a dor e aliviar os sintomas. 

 De acordo a OMS, a prática dos cuidados paliativos pode ser planejada a partir 

dos diferentes níveis de atenção do sistema de saúde, a saber: Ação Paliativa, Cuidados 

Paliativos Nível I, Cuidados Paliativos Nível II e Cuidados Paliativos Nível III. Convém 

destacar que os Cuidados Paliativos Nível I correspondem também a um nível básico. 

Porém, essa modalidade demanda uma estrutura mais preparada para a assistência ao 

paciente. Ademais, a equipe multiprofissional deve estar continuamente participando de 

educação continuada para se atualizar na respectiva área (ANCP, 2012).  

Os locais para o desenvolvimento dessa modalidade de cuidar podem ser 

domicílio, ambulatório e hospital, articulados entre eles. Enquanto os níveis de 

diferenciação dos Cuidados Paliativos II e III exigem que a equipe multiprofissional 
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seja qualificada na área, no nível II de atenção, corresponde ao contexto de atuação da 

média complexidade. O nível III abrange o campo de atuação do nível II.  Além disso, 

são unidades de referência na área, visto que envolvem responsabilidades relacionadas à 

formação, à educação continuada, à pesquisa, à definição de protocolos e ao suporte 

técnico assistencial nos casos que necessitam de performance com mais complexidade 

(ANCP, 2012). 

Quanto à população deste estudo, fizeram parte do universo da pesquisa 

pacientes idosos com diagnóstico de doença incurável sob cuidados paliativos, 

internados no período de coleta de dados na instituição selecionada para a investigação 

proposta e cuidadores familiares. Neste estudo, foi considerado cuidador familiar a 

pessoa que tivesse vínculo com o idoso, uma ligação afetiva e de proximidade. Além 

disso, é esse cuidador que assume a responsabilidade de dar suporte ou assistência às 

necessidades do indivíduo e garante os cuidados básicos, como alimentação e higiene, e 

outras atividades, como fazer compras e cuidar das finanças (OLIVEIRA; D'ELBOUX, 

2012).  

Como critérios para selecionar a amostra do estudo, foram considerados os 

pacientes com idade igual ou superior a sessenta anos, com diagnóstico de doença 

incurável, que apresentassem o escore da Escala de Performance Paliativa (Anexo C) 

igual ou abaixo de 50%, que estivessem conscientes e orientados no momento da coleta 

dos dados e aceitassem participar do estudo. Quanto aos critérios de inclusão para o 

familiar, considerou-se que fosse maior de 18 anos, estivesse acompanhando o paciente 

no período da coleta dos dados e apresentasse interesse e disponibilidade para participar 

do estudo. 

Para identificar os pacientes sem possibilidades terapêutica de cura, utilizou-se a 

Escala de Performance Paliativa, com base nos registros dos prontuários. É uma 

ferramenta amplamente utilizada nas situações de elegibilidade para pacientes sob 

cuidados paliativos, por ser um instrumento validado com o qual se pode avaliar a 

funcionalidade a trajetória da doença de base e compreendê-la. Essa escala foi 

desenvolvida, inicialmente, em 1996, pelos estudiosos Anderson e Downing e, 

posteriormente, traduzida para a língua portuguesa pela Academia Nacional de 

Cuidados Paliativos (ANCP), cuja versão foi aceita pela instituição canadense de 

hospices e cuidados paliativos, a Victoria Hospice Society, que a criou (ANCP, 2012). 
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A Escala de Performance Paliativa é constituída por 11 níveis, de 0 a 100, 

divididos em intervalos de 10, sem valores intermediários, em que são valorizados cinco 

aspectos: deambulação, atividade e evidência da doença, capacidade para o 

autocuidado, ingesta alimentar espontânea e nível de consciência (MEDEIROS, 2014). 

Os valores do escore dessa escala podem ser agrupados de acordo com a perda 

da capacidade funcional da pessoa enferma. Quando o resultado do escore é de 100 a 

70%, expõe-se que o paciente está em condição estável e necessita de cuidados, 

principalmente para desenvolver as atividades de vida diária. O doente que apresenta 

entre 60 e 40% requer cuidados ativos e totais, porque já apresenta sinais de progressão 

da doença incurável (ANCP, 2012).  

Para obter a aplicação da referida escala, foi elaborado um instrumento 

(Apêndice B) contendo dados relacionados aos referidos itens, além de informações dos 

prontuários dos pacientes e da observação da pesquisadora com os possíveis 

participantes. Para tanto, foram selecionados dez pacientes, que atenderam aos critérios 

previamente estabelecidos.  

Os dados obtidos a partir desse formulário evidenciaram que mais de 58% 

apresentaram um escore abaixo de 50%, o que evidencia que esses pacientes eram 

elegíveis para cuidados paliativos e, portanto, poderiam precisar de apoio e cuidados 

especiais com frequência. Esse dado se justifica porque a instituição mencionada atende 

a pacientes com doenças crônicas e sem possibilidades terapêuticas de cura.  

Assim, a amostra da investigação foi composta por dez famílias, representadas 

pelo paciente sob cuidados paliativos e um acompanhante familiar. O quantitativo de 

participantes foi considerado satisfatório porque, na pesquisa qualitativa, segundo 

Minayo (2010), o importante não é valorizar o quantitativo de sujeitos, mas o 

aprofundamento do fenômeno a ser investigado. 

No que se refere às observâncias éticas, o projeto foi apreciado e aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Lauro Wanderley, da 

Universidade Federal da Paraíba (CEP/HULW), conforme certidão de aprovação com 

registro CAAE, sob o número 33261114.1.0000.5183. Durante todo o processo do 

desenvolvimento da pesquisa, foram observadas as recomendações éticas relativas à 

pesquisa que envolve seres humanos, dispostas na Resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde (BRASIL, 2012), principalmente no que se refere à autonomia do 
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participante do estudo e à garantia do seu anonimato expressa no Termo de 

Consentimento livre e Esclarecido - TCLE (Apêndice A).   

Para garantir o anonimato dos pacientes, foram atribuídos a eles nomes bíblicos, 

e para os familiares, nomes fictícios a partir da primeira letra do nome verdadeiro. 

Quanto às informações dos prontuários dos pacientes selecionados para o estudo, só 

foram utilizadas depois de sua anuência ou a do seu representante legal, mediante 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Também foram 

consideradas as observâncias relativas à pesquisa científica, contidas no Código de Ética 

dos Profissionais de Enfermagem – Resolução nº. 311/2007 - do Conselho Federal de 

Enfermagem (COFEN, 2007).  

 Os dados foram coletados em agosto e setembro de 2014. Contudo, a inserção 

da pesquisadora no campo foi no mês de julho desse mesmo ano, com a finalidade de 

conhecer bem mais a realidade da instituição e manter uma aproximação com os 

pacientes idosos e com seus familiares. Os encontros ocorreram na enfermaria onde o 

paciente idoso estava internado. Para viabilizar a coleta dos dados com os participantes 

do estudo, foi utilizada a técnica de entrevista, a partir de um roteiro estruturado 

(Apêndice B), com questões pertinentes ao objetivo do estudo. Tais questões nortearam 

a elaboração do genograma e do ecomapa, que são instrumentos utilizados no Modelo 

Calgary de Avaliação da Família (MCAF).  

O genograma é o diagrama que retrata a árvore familiar no transcorrer das 

gerações e detalha a estrutura e o histórico da família, além das condições de saúde de 

cada pessoa e a qualidade das relações entre seus membros, enquanto o ecomapa é um 

tipo de representação gráfica que possibilita avaliar as relações existentes entre os 

membros da família, com rede de apoio e de serviços utilizados por ela (LEITE et al., 

2012). 

 Para registrar o material empírico obtido no roteiro de entrevista, foi utilizado o 

sistema de gravação em aparelho mp4, com a anuência dos participantes do estudo, e 

um diário de campo. Os dados só foram coletados depois de alguns encontros da 

pesquisadora com a família. A finalidade desses encontros foi de estabelecer um vínculo 

de confiança e de aproximar mais o paciente dos seus cuidadores familiares.  

Nos encontros que antecederam o início da coleta dos dados, foram esclarecidos 

ao paciente e ao seu cuidador familiar responsável a natureza do estudo, seu objetivo e 

importância e os procedimentos para a coleta dos dados. Também foi ressaltada a 
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garantia do anonimato do participante sobre seu depoimento, respeitando sua liberdade 

de participar ou não da investigação proposta, bem como a possibilidade de desistir em 

qualquer fase do estudo. Assim, a partir do consentimento livre e esclarecido, firmado 

verbalmente por cada um dos participantes, foram agendadas as entrevistas individuais. 

A escolha do dia, do turno e do horário para o depoimento ficou a critério de cada 

entrevistado.  

As entrevistas foram feitas nas enfermarias em que os pacientes se encontravam 

no dia e no horário previamente agendados. Nessa ocasião, procuravam saber, com 

antecipação, do cuidador familiar como o paciente estava e se achava que o momento 

era oportuno para iniciar a entrevista. Confirmada a disponibilidade, dávamos início aos 

questionamentos propostos e pertinentes ao objetivo proposto para o estudo. Terminada 

a entrevista, agradecia-se pela participação e deixava-se claro que estava à disposição 

para qualquer esclarecimento.  

As entrevistas duraram, em média, entre trinta e quarenta minutos. O material 

empírico obtido com elas foi transcrito na íntegra, codificado de modo sequencial, de 

acordo com o agendamento, ou seja, a primeira entrevista foi identificada como família 

01, a segunda, como família 02, e assim sucessivamente.  

Posteriormente, foram realizadas sucessivas leituras, de modo minucioso, do 

relato de cada participante do estudo, com a finalidade de estudá-los detalhadamente. 

Tal procedimento possibilitou identificar que, das dez famílias selecionadas para o 

estudo, cinco tinham um ponto em comum: pacientes com diagnóstico de câncer, e 

cinco, com diagnóstico de acidente vascular encefálico (AVE).  

Assim, com o material empírico obtido para o estudo, foram produzidos dois 

artigos, intitulados: ‘Avaliação estrutural,  desenvolvimental e funcional de famílias de 

pacientes idosos hospitalizados com câncer em cuidados paliativos’ e ‘Avaliação 

familiar de pacientes idosos hospitalizados com acidente vascular encefálico em 

cuidados paliativos’, analisados qualitativamente, à luz do Modelo Calgary de 

Avaliação da família, a partir das categorias propostas por Wright e Leahey (2012) - 

estrutural, desenvolvimental e funcional - apresentados no item ‘Resultados e discussão’ 

deste trabalho.  
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5.  RESULTADOS E DISCUSSÃO  
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Os resultados e a discussão da presente tese encontram-se contemplados em dois 

artigos originais: ‘Avaliação estrutural, desenvolvimental e funcional de famílias de 

pacientes idosos hospitalizados com câncer sob cuidados paliativos’, elaborado de 

acordo com as normas da Revista Texto & Contexto Enfermagem (Anexo E), e 

‘Avaliação familiar de pacientes idosos com acidente vascular encefálico sob cuidados 

paliativos’, estruturado mediante as instruções aos autores da Revista Brasileira de 

Enfermagem (Anexo F). Tais trabalhos serão apresentados a seguir.  

5.1 Artigo 02: Avaliação estrutural,   desenvolvimental e funcional de famílias de 

idosos hospitalizados com câncer em cuidados paliativos 

RESUMO  

Objetivo: avaliar a estrutura, o desenvolvimento e a funcionalidade de familiares de 

idosos hospitalizados com câncer em cuidados paliativos Método: pesquisa de natureza 

qualitativa, desenvolvida com cinco famílias, cujos dados foram coletados mediante 

técnica de entrevista, utilizando-se de dois instrumentos: o genograma e o ecomapa. O 

material empírico foi analisado à luz do Modelo Calgary de Avaliação Familiar. 

Resultados: com a aplicação desse Modelo, constatou-se que, das cinco famílias 

participantes do estudo, duas conservavam a estrutura nuclear. As famílias apresentaram 

baixa escolaridade e dificuldades financeiras. Quanto à rede de suporte social, a maioria 

mencionou familiares, amigos e igreja. Duas referiram ter relações familiares 

conflituosas e limitado contato social. Os cuidadores familiares são do sexo feminino. 

Conclusão: a avaliação estrutural, desenvolvimental e funcional das famílias inseridas 

do estudo, com a aplicação do Modelo propicia um espaço para a intervenção de 

enfermagem no contexto hospitalar para essas famílias.  

Descritores: Enfermagem; Relações familiares; Idoso; Cuidados paliativos. 

 

ABSTRACT 

Objective: Evaluate the structure, development and functionality of relatives of 

hospitalized elderly patients with cancer in Palliative Care. Method: research with 

qualitative nature, developed with five families, which data were collected through the 

interview technique, using two instruments: the genogram and eco-map. Empirical 

material was analyzed in the light of Calgary Model of Family Evaluation (CMFE). 

Results: the application of this Model allowed identifying that from the five families 

that participated in this study, two preserved the nuclear structure. The families 

presented low education level and financial difficulties. Regarding the network of social 

support, most mentioned relatives, friends and church. Two referred to have family 

relations with conflicts and limited social contact. The family caregivers are female. 

Conclusion: the structural, from development and functional evaluation of families 
inserted in this study, through application of Model provides a space for intervention of 

Nursing in hospital context with these families. 

Descriptors:  Nursing; Family Relations; Elderly; Palliative Care. 
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RESUMEN  

Objetivo: evaluar la estructura, desarrollo y funcionalidad de familias de ancianos 

hospitalizados con cáncer en Cuidados Paliativos. Método: pesquisa de naturaleza 

cualitativa, desarrollada con cinco familias, cuyos datos fueron recogidos mediante 

técnica de entrevista, utilizando dos instrumentos: genograma y ecomapa. El material 

empírico se analizó a la luz del Modelo Calgary de Evaluación Familiar (MCAF). 

Resultados: la aplicación de este Modelo permitió identificar que de las cinco familias 

participantes del estudio, dos mantenían la estructura nuclear. Las familias presentaron 

baja escolaridad y dificultades financieras. Cuando la red de soporte social, la mayoría 

mencionó familiares, amigos e iglesia. Dos refirieron tener relaciones familiares 

conflictivas y limitado contacto social. Los cuidadores familiares son del sexto 

femenino. Conclusión: la evaluación estructural, funcional y de desarrollo de las 

familias contempladas en el estudio, mediante aplicación del MCAF propicia un espacio 

para intervención de Enfermería en el contexto hospitalario hacia estas familias.  

Descripción: Enfermería; Relaciones Familiares; Anciano; Cuidados Paliativos.  
  

Introdução 

A família é compreendida como a unidade cuidadora principal de seus membros, 

tanto em situações de saúde quanto de doença 
(1)

. Entretanto, quando um membro 

adoece, principalmente o idoso, gera um impacto no ambiente familiar e suas formas de 

enfrentamento são divergentes em cada família, visto que possui crenças, histórias e 

rotinas específicas 
(2)

.  

No Brasil, com o aumento do número de pessoas idosas, tem-se verificado a 

progressiva ascensão das doenças crônico-degenerativas no ranking das patologias de 

maior prevalência no país, com destaque para o câncer
 (3)

. Atualmente, essa patologia é 

considerada a segunda causa de morte por doença. Dados do Instituto Nacional do 

Câncer apontaram uma ocorrência em torno de 580 mil novos casos no cenário 

nacional, e cerca de 75% das neoplasias é encontrada em indivíduos com mais de 

sessenta anos 
(4).

 Diante dessa realidade, é de fundamental importância a implementação 

de cuidados paliativos para melhorar a vida desses pacientes. 

Os cuidados paliativos são considerados como um campo interdisciplinar de 

cuidados integrais, ativos e plenos, oferecidos ao paciente cuja doença não responde 

mais ao tratamento curativo
 (5)

. A prática dessa modalidade de cuidar requer uma equipe 

multidisciplinar constituída por médicos, enfermeiros e outros profissionais, como 

fisioterapeutas, psicólogos, assistentes sociais e capelães 
(6)

. Quanto à atuação dos 

profissionais que a compõem, merece destaque a do enfermeiro, visto que ele é o 
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profissional que assiste o paciente e a sua família de modo contínuo, especialmente, 

durante sua permanência em instituição de saúde. 

Nesse contexto, o enfermeiro deverá buscar embasamentos teóricos e práticos 

essenciais para assistir e aliviar o sofrimento do paciente sob cuidados paliativos 
(7)

.  

Para tanto, deve respaldar sua assistência nas famílias desses pacientes, com base em 

teorias e referenciais teóricos do campo da Enfermagem, como por exemplo, o Modelo 

Calgary de Avaliação Familiar (MCAF), que é constituído por uma estrutura 

multidimensional que contempla três categorias: a estrutural, que envolve a estrutura 

interna e a externa da família; a de desenvolvimento ou desenvolvimental, que abrange 

estágios, tarefas e vínculos; e a funcional, que compreende as atividades de vida diária 

(8)
. 

Estudos 
(9,10)

 ressaltam a importância de se avaliarem a estrutura, o 

desenvolvimento e a funcionalidade de famílias com base no MCAF. Contudo, observa-

se que há escassez de trabalhos direcionados à família de idosos hospitalizados com 

câncer em cuidados paliativos respaldados nesse modelo no cenário nacional. Daí a 

importância de se desenvolverem pesquisas com o escopo de demonstrar a eficácia do 

MCAF para nortear a prática do enfermeiro, em particular, no tocante à avaliação da 

estrutura, ao desenvolvimento e à funcionalidade de famílias de pacientes idosos com 

câncer sob cuidados paliativos no ambiente hospitalar.  

Diante do exposto, considerou-se oportuno desenvolver este estudo, tendo como 

eixo norteador o seguinte questionamento: como é a estrutura, o desenvolvimento e o 

funcionamento de família de pacientes idosos hospitalizados com câncer sob cuidados 

paliativos? Para respondê-lo, traçou-se como objetivo avaliar a estrutura, o 

desenvolvimento e a funcionalidade de família de pacientes idosos hospitalizados com 

câncer sob cuidados paliativos. 

Método 

Trata-se de uma pesquisa de campo, de natureza qualitativa, em que se utilizou 

como referencial teórico-metodológico o MCAF
 (8)

. O estudo foi desenvolvido em uma 

instituição hospitalar, de cunho filantrópico e social, localizada na cidade de João 

Pessoa, capital do estado da Paraíba.  

Considerando-se a população deste estudo, fizeram parte do universo da 

pesquisa pacientes idosos com diagnóstico de câncer e que estavam recebendo cuidados 
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paliativos, hospitalizados entre os meses de agosto e setembro de 2014, na instituição 

selecionada para a investigação, e seus cuidadores familiares. 

Para viabilizar a seleção da amostra, foram adotados os seguintes critérios de 

inclusão: pacientes com idade igual ou superior a sessenta anos, com diagnóstico de 

câncer, que apresentassem escore da Escala de Performance Paliativa igual ou abaixo de 

50% e que estivessem conscientes e orientados no momento da coleta dos dados. Essa 

escala é utilizada nas situações de elegibilidade para pacientes sob cuidados paliativos, 

porque é um instrumento validado que permite a avaliação da funcionalidade e a 

compreensão da história da doença de base 
(11)

.  Quanto aos familiares, deveriam ter 

idade igual ou superior a dezoito anos e estar acompanhando o paciente no momento da 

coleta dos dados. 

Assim, a amostra foi constituída por cinco famílias, cada uma delas representada 

pelo paciente idoso com câncer sob cuidados paliativos e um acompanhante familiar, 

totalizando dez participantes. Saliente-se que o quantitativo de participantes foi 

considerado satisfatório, visto que, na pesquisa de natureza qualitativa, não se prioriza o 

quantitativo de sujeitos, mas aprofundar o fenômeno a ser investigado
(12).

 

Os dados foram coletados nos meses de agosto e setembro de 2014. Para 

viabilizar a coleta de dados com as famílias, foram utilizados dois instrumentos 

recomendados pelo MCAF
 (8)

 - o genograma e o ecomapa - e a técnica de entrevista, 

embasada em um roteiro previamente elaborado, contendo questões pertinentes ao 

objetivo do estudo.  

O genograma é um diagrama que retrata a árvore genealógica da família e 

detalha sua estrutura e seu histórico, além de revelar as condições de saúde de cada 

pessoa e a qualidade das relações entre os seus membros. O ecomapa é uma 

representação gráfica, com o qual o profissional pode avaliar as relações existentes entre 

os membros da família, através de redes de apoio e serviços por eles utilizados
 (10)

. 

O sistema de gravação em aparelho mp4 foi utilizado para registrar as 

entrevistas com as famílias inseridas no estudo, e o diário de campo foi empregado para 

registrar as anotações da Escala de Performance Paliativa de pacientes idosos, 

participantes da pesquisa. O material empírico obtido foi analisado à luz do MCAF, 

considerando-se as categorias propostas pelo referido Modelo
(8)

: estrutural, de 

desenvolvimento e funcional.  
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Em atendimento às observâncias éticas relacionadas à pesquisa que envolve 

seres humanos, recomendadas pela Resolução 466/2012 
(13) 

do Conselho Nacional de 

Saúde, o projeto foi aprovado por um Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal da Paraíba, sob CAAE de nº 33261114.1.0000.5183. Para preservar a identidade 

dos pacientes participantes do estudo, foram atribuídos nomes bíblicos, e para os 

familiares, nomes fictícios, considerando-se a primeira letra do nome verdadeiro. 

Resultados e discussão 

Participaram da pesquisa cinco famílias de pacientes idosos com câncer sob 

cuidados paliativos. A primeira, composta por Eva, paciente com diagnóstico de câncer 

colorretal, e sua filha Cristiane. A segunda, representada por Ester, acometida por 

câncer de mama, e a filha Adriana. A terceira, constituída por Simão, com câncer de 

próstata, e a filha Sandra. A quarta, formada por Paulo, diagnosticado com câncer 

intestinal, e a esposa Maria das Neves; e a família de Tomé, acometido por câncer 

cerebral, e sua irmã Marta. 

Os resultados que emergiram com a utilização do Modelo Calgary de Avaliação 

Familiar (MCAF) possibilitou avaliar aspectos pertinentes quanto à estrutura, ao 

desenvolvimento e ao funcionamento das cinco famílias participantes da investigação. 

A estrutura das famílias participantes do estudo será ilustrada por meio de genogramas e 

de ecomapas, destacados nas Figuras a seguir: 

Família de Eva 

Figura 1 - Representação gráfica do genograma e do ecomapa da família de Eva. 

 

Fonte: Material empírico do estudo, João Pessoa - PB, 2014. 

Essa representação destaca, por meio do genograma e do ecomapa, a estrutura da 

família de Eva. Ela tem 60 anos, é aposentada, com nível superior incompleto e casada 
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com Agenor, de 64 anos, aposentado. Ambos residem em um bairro localizado na 

periferia da capital do Estado. O casal tem uma filha, Cristiane, que é do lar e casada 

com João, comerciário, os quais têm dois filhos: Carla, estudante, casada com Artur, 

motoboy, e Diego, de cinco anos. O irmão de Eva, Pedro, é casado com Beth e tem uma 

filha chamada Paula.   

Cristiane relatou que tem uma relação difícil com a filha, e que esse é um dos 

motivos de ter abandonado os estudos. Quanto à relação da família com a Unidade 

Básica de Saúde (UBS), Eva comentou que é fraca, por se tratar de um serviço com o 

qual eles não podem contar, pois, frequentemente, faltam médicos e medicamentos. O 

núcleo familiar tem relação superficial entre os seus membros e com os amigos. 

Cristiane destacou que o grupo familiar é evangélico, e todos os que dele fazem parte 

frequentam a Igreja, com exceção de Artur. Alegou ser a responsável pelo cuidado da 

mãe, seja no hospital, seja no domicílio. 

Família de Ester 

Figura 2 - Representação gráfica do genograma e do ecomapa da família de Ester. 

 

Fonte: Material empírico do estudo, João Pessoa - PB, 2014. 

A Figura 2 ilustra a estrutura da família de Ester, que tem 78 anos, é aposentada, 

cursou o ensino fundamental incompleto e é separada de Jeremias, de 80 anos, 

aposentado. Como não tem filhos biológicos, o casal adotou dois filhos, portanto, é uma 

família do tipo adotiva. Cristiano tem 20 anos, é solteiro e operário de uma fábrica. 

Adriana tem 19 anos, é estudante, porém deixou de estudar quando engravidou da filha 

Milena; Adriana é separada de Jonathan, de 22 anos, e não trabalha. Mesmo tendo sido 

adotados e serem filhos de pais biológicos diferentes, o vínculo afetivo entre eles é 
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relativamente forte. Ester reside no interior do Estado com os filhos adotivos e a neta, 

Milena, de dois anos.  

A figura 2 mostra que existe uma relação conflituosa entre os irmãos Cristiano e 

Adriana. No tocante à relação da família com os serviços de saúde, os resultados 

mostraram que é fraca, uma vez que o hospital da cidade está fechado no momento e na 

UBS faltam médicos. O núcleo familiar tem relação fraca com os outros familiares e 

amigos. Segundo Ester, o grupo familiar segue a religião católica. Com exceção de 

Cristiano, todos frequentam a Igreja. Para ela, a religião ajuda a melhorar as diversas 

situações da vida e a aumentar a esperança de se recuperar. O cuidado com a paciente 

Ester é de responsabilidade da filha Adriana.  

Família de Simão 

Figura 3 - Representação gráfica do genograma e do ecomapa da família de Simão. 

 

Fonte: Material empírico do estudo, João Pessoa - PB, 2014. 

A Figura 3 retrata a família de Simão, de 78 anos, aposentado, analfabeto e 

casado com Marluce, de 77 anos, também aposentada. Eles residem na capital do Estado 

com a neta Eliza, de 22 anos, comerciária, e seu esposo Sérgio, de 23 anos, também 

comerciário. O casal teve dez filhos biológicos. Entretanto, a maioria mora em outros 

Estados; apenas uma das filhas, Sandra, de 38 anos, mora na mesma rua dos pais, com a 

finalidade de lhes dar apoio familiar. Ela é empregada doméstica, casada com Jailson, 

de 37 anos, militar, e tem duas filhas, Eliza, de 22 anos e Carla, de 12.  

Quando os familiares precisam de serviços de saúde, procuram a UBS, a 

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e os hospitais da rede pública e mantêm 

relações fortes com esses serviços. O núcleo familiar também mantém uma relação forte 

com os outros familiares, e moderada, com os amigos. Segundo a filha do idoso, a 
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maioria do grupo familiar segue a religião evangélica e frequenta os cultos com 

frequência, com exceção de Simão e de Marluce, que são católicos e frequentam 

também a Igreja.  

Família de Paulo 

Figura 4 - Representação gráfica do genograma e do ecomapa da família de Paulo. 

 

Fonte: Material empírico do estudo, João Pessoa - PB, 2014. 

O genograma e o ecomapa, ilustrados na Figura 4, representam a estrutura da 

família de Paulo, de 66 anos, aposentado, alfabetizado, casado com Maria das Neves, de 

72 anos, também aposentada. O casal não teve filhos biológicos nem adotivos. O 

paciente comentou que a relação da família com a UBS é regular, pois, embora ofereça 

um bom atendimento, sempre há demora no momento de marcação de consultas devido 

à falta de médicos. O núcleo familiar tem relação forte entre seus integrantes e com os 

amigos. O grupo familiar é católico e comparece sempre à Igreja, exceto Paulo. Cuidar 

desse paciente é de inteira responsabilidade da esposa, tanto no hospital quanto em casa. 

 

Família de Tomé 

Figura 5- Representação gráfica do genograma e do ecomapa da família de Tomé. 
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Fonte: Material empírico do estudo, João Pessoa - PB, 2014. 

A Figura 5 destaca a família de Tomé, de 70 anos, aposentado, solteiro, sem 

filhos e com ensino fundamental incompleto, solteiro e sem filhos. Ele três irmãs: 

Luíza, Bernadete e Marta. Porém só a última reside com ele. Ela tem 66 anos, é do lar e 

casada com Tadeu, de 70 anos, aposentado. O casal tem uma filha chamada Paula, de 23 

anos, professora de nível médio e que cursa o Mestrado em Letras na Universidade 

pública. 

Marta referiu que a relação da família com a UBS e com os amigos é forte e que 

o grupo familiar é católico e frequenta a Igreja. Ela comentou que tem um bom 

relacionamento com todos, exceto com sua irmã Luíza, que é mais distante, por ser 

alheia à situação da irmã. Alegou que a responsabilidade do cuidado com o irmão 

Tomé, no hospital e em casa, é compartilhada entre ela e a irmã, Bernadete. 

Os genogramas e os ecomapas destacados nas figuras ora apresentadas 

possibilitaram identificar elementos- chave para se compreender bem mais a avaliação 

estrutural das famílias participantes do estudo.  Tal avaliação, de acordo com as autoras 

do Modelo Calgary, 
(8)

 refere-se à constituição familiar, às relações afetivas entre os 

seus membros e entre os indivíduos que não fazem parte da família e do contexto em 

que está inserida. Ela contempla a estrutura interna, a estrutura externa e o contexto, que 

serão apresentados a seguir. 

 

Avaliação estrutural  

Para avaliar uma família, deve-se examinar sua estrutura, ou seja, sua 

composição, os vínculos afetivos entre seus membros (estrutura interna) e entre outras 

pessoas e instituições que não fazem parte dela (estrutura externa) e o contexto 
(8)

.   
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Quanto à estrutura interna, o estudo mostrou que, das cinco famílias de idosos 

com câncer participantes do estudo, apenas duas conservavam a estrutura nuclear - a 

família de Simão, constituída pelo casal de idosos e seus netos, e a família de Paulo, 

composta apenas por um casal de idosos.  

As famílias de Eva e de Ester são configuradas como extensas, segundo as 

autoras
 (8)

, porquanto são constituídas por três gerações, isto é, o casal de idosos, seus 

filhos e netos; e a família de Tomé, por um idoso, que é solteiro, a irmã, o cunhado e a 

sobrinha, que compõem o núcleo familiar.  

Convém enfatizar que a estrutura familiar pode apresentar distintas 

conformações, de acordo com o Modelo
(8)

. Por conseguinte, a composição das famílias 

extrapola os laços de consanguinidade, matrimônio ou de ter filhos biológicos ou 

adotivos. Assim, a estrutura familiar dos participantes do estudo está compatível, com 

base na avaliação familiar. 

Quanto à estrutura externa, observou-se que três famílias (Simão, Paulo e 

Tomé) dispunham da rede de suporte social - os familiares, os amigos e a igreja. Tal 

achado é semelhante ao estudo realizado com idosos usuários de UBS, que destaca a 

forte participação da rede social, que compõe a primeira fonte de cuidados, como a 

família e os amigos 
(14)

.   

Por isso, é importante ressaltar que a principal fonte de apoio do paciente é 

constituída por seus familiares. Contudo, estudiosos 
(15) 

salientam que a rede social, 

formada por pessoas que podem apoiar os pacientes, como os amigos e os vizinhos, 

também é apontada como fundamental e indispensável para eles possam superar as 

dificuldades, bem como o suporte da igreja e de instituições de cuidado à saúde (UBS e 

hospitais). 

Quanto ao apoio da religião, a maioria das famílias dos participantes do estudo 

referiu que participa de atividades religiosas. Autores 
(16)

 asseveram que a religião pode 

exercer influência positiva no processo saúde-doença e serve de ancoragem para 

enfrentar a vivência desse processo 
(17)

. Além disso, com o avançar da idade, a 

religiosidade passa a representar uma fonte de extraordinária relevância, de suporte 

emocional, que traz repercussões significativas para a saúde mental e física 
(18)

. No 

momento do diagnóstico de uma patologia crônica, o enfermeiro deve valorizar a 

questão espiritual ao aplicar o MCAV 
(8)

. 



 

72 

  

No que diz respeito à participação da rede social relacionada a instituições de 

cuidado à saúde, as famílias de Eva e de Ester mencionaram que têm uma relação fraca 

com a UBS, e a família de Paulo a considera regular. O motivo principal citado foi a 

falta de médicos no serviço. Estudo chama à atenção para a falta de apoio dos serviços 

de saúde, direcionados ao autocuidado da família, como unidade cuidadora, 

principalmente com membros dependentes de cuidados prolongados, como os pacientes 

idosos com câncer.  

Essa falta de apoio é apontada como um ônus que ameaça o bem-estar e a 

qualidade de vida dos usuários desses serviços, o que culmina em desequilíbrio da 

estrutura de toda uma família 
(19)

. 

No que concerne à categoria contexto da avaliação estrutural, mais 

especificamente em relação à subcategoria classe social, constatou-se que a maioria das 

famílias participantes deste estudo percebia baixa renda, com rendimento mensal que 

variou entre um e dois salários mínimos.  

Esses dados corroboram os resultados de uma pesquisa 
(20)

 desenvolvida com 

idosos e suas famílias, residentes em bairros periféricos da cidade de Fortaleza (CE), em 

que as faixas de renda de até dois salários mínimos foram as mais prevalentes (78,0%). 

Os resultados de um estudo
(21)

 realizado em Belém (PA) com idosos de oitenta anos ou 

mais, dependentes de cuidados de outrem e tendo como cuidador principal um familiar, 

mostraram que 71,8% dos cuidadores residiam no mesmo domicílio que os idosos, 

devido, principalmente, ao fato de as famílias serem pobres. 

Avaliação desenvolvimental 

Quanto à avaliação desenvolvimental, diz respeito aos estágios do ciclo vital de 

cada família, às tarefas por elas desenvolvidas e aos vínculos estabelecidos pelos 

familiares. Assim, considerando a situação de adoecimento vivenciada pelas famílias 

entrevistadas, entende-se que o câncer acarreta mudanças significativas no modo de 

viver do paciente e de sua família, a qual é compreendida como um sistema, desde o 

campo físico até o emocional, devido ao desconforto, à dor, à desfiguração, à 

dependência e à perda da autoestima 
(22)

. 

No que diz respeito às condições de saúde dos idosos participantes da 

investigação, Eva, representante da primeira família, foi diagnosticada com câncer 

colorretal desde o ano de 2013 e se encontra em fase avançada da doença. Ester, 
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paciente da segunda família, teve o diagnóstico de câncer de mama no ano de 2014, já 

em estágio avançado da enfermidade. Simão, da terceira família, foi diagnosticado com 

diabetes mellitus em 2013 e, em meados de 2014, foi diagnosticado com câncer de 

próstata, o que agravou ainda mais o seu estado de saúde. 

Quanto a Paulo, paciente da quarta família, foi diagnosticado, em 2014, com 

câncer de intestino, anemia e infecção urinária. No momento da coleta dos dados, seu 

estado de saúde apresentava-se bastante comprometido. Tomé, da quinta família 

participante da pesquisa, recebeu diagnóstico de câncer cerebral, e no momento da 

coleta de dados, encontrava-se em fase de terminalidade. Convém mencionar que todos 

os idosos aqui investigados são assistidos pelo Sistema Único de Saúde e estão 

hospitalizados há mais de um mês, recebendo cuidados paliativos. 

Em relação aos estágios da vida familiar, neste estudo, duas famílias dos idosos 

(de Eva e de Ester) conviviam com crianças pequenas; uma família do paciente se 

encontrava no estágio tardio, isto é, composta apenas pelo casal de idosos (família de 

Paulo); e duas estavam no estágio tardio e conviviam também com jovens adultos 

solteiros e/ou casados (famílias de Tomé e de Simão). Na família de Paulo, o casal 

idoso não poderia mais estabelecer novos papéis de avós e de sogros, visto que não 

tiverem filhos biológicos nem adotivos. Porém, com o adoecimento de Paulo, sua 

esposa vivenciava a possibilidade de perdê-lo, conforme o relato a seguir: 

Eu nem sei, eu num quero nem imaginar como é que vai ser ,quando ele se for, 

porque eu, com ele, é uma coisa, eu, sem ele, é outra coisa. [...] vou-me embora pra 

casa da minha família lá no sertão [...]. (Maria das Neves) 

Esse trecho do depoimento evidencia o vazio que terá que vivenciar com a 

ausência do cônjuge depois de sua morte. Momentos como esse são sempre difíceis de 

enfrentar, mais ainda quando não têm outros entes queridos em quem se apoiar.  Por 

isso, Maria das Neves buscará conforto nos familiares que residem no sertão. Saliente-

se que a avaliação do processo emocional das famílias de Tomé e de Simão mostrou que 

elas lidavam com as saídas de filhos de casa e com a inserção de cônjuges de filhos ou 

de netos no sistema familiar.    

Na subcategoria tarefas, os resultados mostraram que os processos familiares 

vivenciados nas famílias de Eva e de Ester, que integravam crianças pequenas, 

passavam por modificações na relação com elas, no fator estressor relacionado ao 

adoecimento de um membro da família (Eva e Ester) e no apoio da rede social. Além 
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disso, pode-se constatar a sobrecarga de atribuições, assumida por Cristiane e Adriana, 

na educação dos filhos, nas tarefas domésticas e no cuidado com as mães acometidas 

por câncer, como mostram os seguintes relatos: 

[...] só quem cuida dela, tanto em casa como em levar ela pra fazer exames e 

acompanhar nos hospitais, sou eu. É tudo eu, e as tarefas de casa também [...] meu 

filho fala comigo no telefone, chorando: “vem pra cá mamãe, deixe vovó aí” [...] meu 

marido fica cobrando que eu cuide do meu filho. (Cristiane)  

É só eu, sozinha, dentro de casa. Eu varro casa, passo o pano, cozinho pra 

tudinho. Agora, a minha casa vive suja [...] minha filha fica com uma vizinha conhecida 

minha. Eu me preocupo com a bichinha. Fico direto no hospital. Fui em casa só pra 

fazer a feira do mês e pra receber o dinheiro.” (Adriana) 

Esses relatos demonstram, de modo enfático, a mudança no cotidiano de 

Cristiane e de Adriana, porque, ao assumirem o papel de cuidadoras das mães com 

câncer que estavam hospitalizadas, passaram a deixar para segundo plano os cuidados 

com os filhos e suas atividades domésticas, o que as faz sofrer por estarem separadas 

deles e por não lhes darem assistência. Para tanto, precisam do apoio de familiares (na 

situação de Cristiane) e de vizinhos (na situação de Adriana), para cuidar dos seus filhos 

no período em que estão no hospital com suas genitoras.  

Quanto aos vínculos afetivos, os resultados apontaram que o acolhimento das 

mulheres cuidadoras de seus familiares idosos com câncer esteve presente em todas as 

famílias investigadas: as três filhas, na família de Eva, de Ester e de Simão; a esposa, na 

família de Paulo, e as irmãs, na família de Tomé, sempre permeado por uma relação de 

zelo e afetividade. 

Estudo mostra que o cuidado, quando realizado por um familiar próximo, é mais 

bem desenvolvido, considerando-se que a ligação preexistente de carinho, amor e 

atenção entre os envolvidos possibilita que esse cuidado aconteça, permeado por 

sentimentos positivos 
(23)

. Esse contexto retrata as famílias participantes do estudo, cujas 

cuidadoras são as filhas, a esposa e as irmãs.  

 

Avaliação funcional 

A avaliação funcional diz respeito a detalhes sobre o modo como os indivíduos 

geralmente se comportam entre eles, agregando duas dimensões acerca do 

funcionamento da família, isto é, a instrumental e a expressiva 
(8)

. Saliente-se que a 
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dimensão instrumental, no que se refere ao funcionamento familiar, está relacionada às 

atividades de vida diária da família. Tal dimensão é mais importante quando um de seus 

membros se encontra enfermo, em decorrência da necessidade de se reestruturarem e de 

se redefinirem os papéis usuais 
(24).  

No estudo proposto, por meio da avaliação instrumental,  constatou-se que a 

questão financeira foi considerada um fator relevante, em particular, nas famílias de Eva 

e de Ester, porquanto esse fator pareceu determinante em relação à qualidade do 

cuidado dispensado aos familiares idosos com câncer, como mostram estes relatos: 

 O dinheiro que sustenta a casa é muito pouco para tanta gente e as despesas 

com a saúde da minha mãe vão aumentando, a cada dia, pois têm medicamentos, e eu 

não trabalho. (Cristiane)  

Falta muita coisa. Se a gente tivesse mais dinheiro, a gente fazia os exames dela 

tudo particular. Se tivesse dinheiro, ela já tava em casa, há muito tempo. Num 

precisava esperar tanto. (Adriana) 

As demais famílias (as de Simão, de Paulo e de Tomé) referiram que viviam 

com dificuldades financeiras, porém buscavam atender às necessidades de saúde de seus 

familiares idosos com câncer com a renda mensal de que dispunham. Contudo, diante 

de uma necessidade, contavam com apoio de outros membros da família. Isso 

demonstra um relacionamento harmonioso entre os membros, o que favorece a 

promoção da saúde do núcleo familiar. 

Considerando-se que, dos cinco familiares de idosos que participaram desta 

investigação, todos eram do sexo feminino e eram seus principais cuidadores, foi 

possível identificar no funcionamento expressivo o desgaste da maioria das mulheres 

cuidadoras da família. Isso pode ser observado nos trechos dos relatos a seguir: 

Eu fico aqui sozinha muito aperreada. Eu que tô aqui nesse hospital direto, 

sofro mais, [...].Porque tudo sou eu pra resolver [...]. (Cristiane) 

Mudou muita coisa na minha vida. Faz mais de um mês que eu não limpo minha 

casa. [...]. Eu num fiz mais minhas coisinhas de costura, eu fazia colcha, cortina, 

almofada, fuxico; tanta coisa! E, agora, não tou fazendo mais nada! (Maria das Neves) 

A função do cuidador familiar é um processo que pode ocorrer de forma lenta ou 

acelerada, que se institui desde o diagnóstico de uma patologia, como o câncer, por 

exemplo, cuja evolução ou tratamento gera o quadro de dependência de cuidados. Além 

disso, o câncer acarreta mudanças significativas no modo de viver do paciente e de sua 
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família, a qual é compreendida como um sistema, desde o campo físico até o emocional, 

por causa do desconforto, da dor, da desfiguração e da dependência 
(22)

. 

O gênero tem um papel relevante no cuidado em saúde e é reconhecido como 

um pilar basilar para o ser humano e como uma premissa individual. Nesse sentido, o 

Modelo Calgary recomenda a avaliação da influência do gênero quando crenças sociais, 

culturais ou familiares relacionados aos papéis femininos e masculinos contribuem para 

provocar uma tensão na família 
(8)

. Convém salientar que o papel do cuidador também 

está relacionado ao gênero, ao vínculo afetivo ou à responsabilidade social devido ao 

grau de parentesco 
(25)

. 

Neste estudo, o cuidado direcionado ao paciente idoso com câncer sob cuidados 

paliativos foi efetivado por cuidadores familiares do sexo feminino, especialmente, 

esposas e filhas. Isso se justifica pela questão cultural, em que se espera que a mulher, 

principalmente solteira ou viúva, assuma o papel de cuidadora. Estudos 
(26, 27)

 realizados 

em outros contextos brasileiros, com idosos atendidos em um Centro de Referência e 

em uma instituição hospitalar, respectivamente, também mostram essa prevalência de 

mulheres cuidadoras. Em contrapartida, pesquisa 
(28)

 desenvolvida em Portugal, na 

cidade do Porto, revelou o despontar do cuidador masculino em 40%, entre filhos e 

sobrinhos jovens e maridos idosos. Tal achado evidencia a influência da questão 

cultural, em que se destaca a participação do homem como cuidador, realidade distinta 

do nosso país.  

Quanto à avaliação funcional, a maioria das cuidadoras, além de assistir os seus 

familiares acometidos por câncer e sob cuidados paliativos, realizava as tarefas 

domésticas, como lavar, passar, cozinhar e arrumar a casa. Estudo 
(29)

 elucida que, com 

o passar do tempo, as ações de cuidado com o idoso, como higiene e alimentação, 

tornam-se repetitivas e geram no cuidador familiar cansaço físico e mental. 

 Segundo as autoras 
(29)

, ele passa a necessitar de ajuda de outros indivíduos, 

tanto para desenvolver as atividades de cuidado necessárias ao idoso quanto para si 

próprio, especialmente para se desvencilhar temporariamente desse papel e cuidar de si 

mesmo. Logo, no que diz respeito ao cuidado direcionado ao paciente idoso com câncer 

sob cuidados paliativos, no contexto hospitalar, os profissionais de saúde, em especial, 

os enfermeiros, devem criar estratégias para propiciar uma assistência integral e 

humanizada ao paciente e aos seus familiares, visto que esse período acarreta 

sentimentos relacionados não só à doença, como também à proximidade da morte.  
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Nessa perspectiva, os cuidados de enfermagem direcionados a esse grupo de 

pacientes devem ser individualizados, tendo em vista que ele está fragilizado devido ao 

processo natural do envelhecimento e com uma perspectiva de sobrevida reduzida, por 

isso o enfermeiro deve se aproximar mais do paciente e de seus familiares e se 

comunicar com eles para identificar suas necessidades e lhes proporcionar uma melhor 

qualidade de vida 
(30)

.   

Conclusão  

Com a avaliação familiar, pautada no Modelo Calgary, objeto deste estudo, foi 

possível conhecer os principais aspectos estruturais, de desenvolvimento e funcionais 

das cinco famílias de pessoas idosas hospitalizadas com diagnóstico de câncer em 

cuidados paliativos. A utilização das ferramentas genograma e ecomapa foi 

sobremaneira importante para identificar os elementos-chave, no tocante à estrutura 

interna e externa das famílias.  

 Os resultados apontaram que, das cinco famílias de idosos com câncer que 

estavam recebendo cuidados paliativos, apenas duas conservavam a estrutura nuclear. 

Elas apresentaram baixa escolaridade e dificuldades financeiras. Quanto à rede de 

suporte social, a maioria mencionou familiares, amigos e a igreja. Duas referiram ter 

relações familiares conflituosas e pouco contato pessoal.  A questão do gênero foi 

marcante, uma vez que todos os cuidadores familiares dos pacientes sujeitos da pesquisa 

são mulheres.  

Nesse contexto, observou-se que a maioria referia sobrecarga em permanecer no 

hospital com seu ente querido, porque tinham que negligenciar suas responsabilidades 

como mães e donas de casa. Há que se ressaltar que a avaliação estrutural, 

desenvolvimental e funcional das famílias inseridas do estudo, com a aplicação do 

Modelo Cagary de Avaliação familiar, propicia um espaço de intervenção de 

enfermagem, no contexto hospitalar, voltado para essas famílias.  

Espera-se que este estudo contribua para disseminar o conhecimento científico, 

no âmbito da Enfermagem, direcionado a famílias de pacientes idosos com câncer sob 

cuidados paliativos, à luz do Modelo Calgary de Avaliação da Familiar. Esta 

investigação teve como limitação o número reduzido de familiares. Logo, sugere-se que 

sejam feitos novos estudos, em que se incluam outros membros, para que se tenha uma 

visão mais ampla das diversas dimensões que envolvem a família. 
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5.2 Artigo 03: Avaliação familiar de idosos hospitalizados com acidente vascular 

encefálico sob cuidados paliativos  

 

RESUMO  

Objetivo: O presente estudo objetivou avaliar a estrutura, o desenvolvimento e a 

funcionalidade de famílias de pacientes idosos hospitalizados com acidente vascular 

encefálico em cuidados paliativos. Método: Trata-se de uma pesquisa de campo de 

natureza qualitativa, realizada com cinco famílias. Os dados foram coletados por meio 

da técnica de entrevista, do genograma e do ecomapa. O material empírico foi analisado 

à luz do Modelo Calgary de Avaliação Familiar. Resultados: com a aplicação desse 

Modelo, verificou-se que as cinco famílias participantes do estudo conservavam a 

estrutura nuclear. Elas apresentaram baixa escolaridade e dificuldades financeiras. 

Entretanto, duas famílias apresentaram melhores condições econômicas. Quanto à rede 

de suporte social, a maioria mencionou familiares, amigos e igreja. Todas referiram ter 

relações familiares conflituosas. Os cuidadores familiares são do sexo feminino, 

principalmente noras e filhas.  Conclusão: A avaliação estrutural, desenvolvimental e 

funcional das famílias inseridas no estudo, com a aplicação do Modelo, propicia um 

espaço para a intervenção de enfermagem no contexto hospitalar para as famílias de 

idosos hospitalizados com acidente vascular encefálico. 

Descritores: Relações familiares; Idoso; Cuidados paliativos; Acidente vascular 

cerebral. 

 

ABSTRACT 

Objective: to evaluate the structure, development and functionality of relatives of 

hospitalized elderly patients with Brain Vascular Accident under palliative care. 

Method: field research of qualitative nature, performed with five families. Data were 

collected by means of the interview technique from the genogram and eco-map. 

Empirical material was analyzed in the light of Calgary Model of Family Evaluation. 

Results: the application of this method allowed identifying that the five families 

preserved the nuclear structure, presented low education level and financial difficulties. 

Regarding the network of social support, most mentioned relatives, friends and church. 

All referred to have family relation with conflicts. The caregivers are female. 

Conclusion: the structural, from development and functional evaluation of the families 

inserted in this study, by the application of Model provides a space for intervention of 

Nursing in hospital context with families of elderly hospitalized with Brain Vascular 

Accident. 

Descriptors: Family Relations; Elderly; Palliative Care; Brain Vascular Accident. 

 

RESUMEN 

Objetivo: evaluar la estructura, el desarrollo y la funcionalidad de familiares de 

pacientes ancianos hospitalizados con Accidente Vascular Encefálico bajo cuidados 

paliativos. Método: pesquisa de campo de naturaleza cualitativa, realizada con cinco 

familias. Los datos se recogieron por medio de la técnica de entrevista a partir del 

genograma y el ecomapa. El material empírico se analizó a la luz del Modelo Calgary 
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de Evaluación Familiar. Resultados: la aplicación de este Modelo permitió identificar 

que las cinco familias conservaron la estructura nuclear, presentaron baja escolaridad y 

dificultades financieras. Respecto a la red de soporte social, la mayoría mencionó 

familiares, amigos e iglesia. Todas refirieron tener relaciones familiares conflictivas. 

Los cuidadores familiares son del sexo femenino. Conclusión: la evaluación estructural, 

funcional y de desarrollo de las familias contempladas en el estudio, mediante 

aplicación del MCAF propicia un espacio para intervención de Enfermería en el 

contexto hospitalario con estas familias de ancianos hospitalizados con Accidente 

Vascular Encefálico.  

Descriptores: Relaciones Familiares; Anciano; Cuidados Paliativos; Accidente 

Vascular Cerebral. 

 

Introdução 

No mundo contemporâneo, as doenças oncológicas, as cardiovasculares e os 

múltiplos processos degenerativos contribuem para o agravamento do quadro da saúde, 

como consequência do envelhecimento progressivo da população mundial 
(1)

. Com o 

advento do envelhecimento populacional, despontaram também outras doenças crônicas 

não transmissíveis, como o acidente vascular encefálico (AVE) que, atualmente, é 

considerado a terceira causa mais comum de morte nos países em desenvolvimento 
(2)

. 

Além da alta mortalidade, essa patologia também é responsável por ocasionar déficits 

físicos, psicológicos, cognitivos e sociais nos indivíduos acometidos, acarretando 

elevados índices de incapacidades, principalmente em pessoas idosas 
(3)

. 

A incapacidade funcional pode causar dificuldades para o idoso quanto ao 

desempenho de suas atividades diárias, que podem ser transitórias ou permanentes, 

dependendo da região afetada. Logo, essas dificuldades podem comprometer a 

qualidade de vida do idoso e interferir em sua família 
(4)

. No caso de lesão cerebral 

permanente, que implica um estágio da doença em que não há possibilidade terapêutica 

de cura, é necessária a indicação dos cuidados paliativos com a finalidade de melhorar a 

vida dele e de seus familiares.
 

Os cuidados paliativos são definidos pela Organização Mundial de Saúde 
(5)

 

como cuidados ativos e totais com o paciente cuja doença não responde mais ao 

tratamento curativo. Trata-se de uma abordagem de cuidado diferenciada, que promove 

a melhoria da qualidade de vida do paciente e de seus familiares, através da avaliação e 

do tratamento adequados para o alívio da dor e dos sintomas, além de propiciar suporte 

psicossocial e espiritual. Pressupõem ações integradas de uma equipe multiprofissional, 

porquanto, nessa modalidade, o cuidado deve ser individual e envolver os aspectos 
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físico, mental, espiritual e social 
(6)

. Para a implementação de tais cuidados, merece 

destaque a participação do enfermeiro, pelo tempo que permanece com o paciente e sua 

família, intermediando a interação entre os seres envolvidos no processo de cuidado, 

com recursos que melhoram a qualidade de vida e, quando isso não for possível, uma 

morte digna 
(7)

. 

Para tanto, o enfermeiro, ao assistir o paciente com AVE sob cuidados paliativos 

e seus familiares, deve nortear a sua prática assistencial por meio de fundamentação 

teórica no âmbito da Enfermagem, tal como a do Modelo Calgary de Avaliação Familiar 

(MCAF), que é uma estrutura multidimensional composta de três categorias: a 

estrutural, que abrange a estrutura interna e a externa da família; a categoria de 

desenvolvimento ou desenvolvimental, que envolve estágios, tarefas e vínculos; e a 

categoria funcional, que inclui as atividades relacionadas à vida diária. O MCAF utiliza 

dois instrumentos para descrever as estruturas internas e externas da família: o 

genograma e o ecomapa
(8)

. 

O genograma é um diagrama do grupo familiar que descreve a estrutura e o 

histórico da família, as condições de saúde de cada indivíduo e a qualidade das relações 

entre os seus membros. O ecomapa representa uma visão geral da família, retrata 

relações importantes de educação ou conflituosas entre a família e o mundo, ou seja, 

representa os relacionamentos dos membros da família com os sistemas mais amplos 
(8)

. 

Pesquisadores 
(9,10)

 elucidam a relevância de avaliar a estrutura, o 

desenvolvimento e a funcionalidade de famílias mediante o MCAF. Todavia, no âmbito 

nacional, existe um quantitativo incipiente de estudos relacionados à família de idosos 

hospitalizados com AVE em cuidados paliativos embasados nesse modelo. Portanto, as 

pesquisas que abordam o MCAF contribuem sobremaneira para subsidiar a assistência 

do enfermeiro a pacientes idosos com AVE sob cuidados paliativos e sua família no 

contexto hospitalar. 

Ante ao exposto, considerou-se oportuno desenvolver um estudo tendo como 

questão norteadora: como é a estrutura, o desenvolvimento e o funcionamento da 

família de pacientes idosos com AVE sob cuidados paliativos? Para respondê-la, traçou-

se como objetivo avaliar a estrutura, o desenvolvimento e a funcionalidade da família de 

pacientes idosos com AVE sob cuidados paliativos.  
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Metodologia 

Trata-se de uma pesquisa de campo de natureza qualitativa, cujo cenário de 

investigação foi um hospital filantrópico situado na cidade de João Pessoa, capital do 

estado da Paraíba, e que representa uma estrutura de saúde de referência no atendimento 

a pacientes com doenças incuráveis e em fase terminal. 

A população desta pesquisa foi constituída por pacientes idosos e cuidadores 

familiares, hospitalizados no período em que os dados foram coletados na instituição 

selecionada para o estudo proposto. Para selecionar a amostra, foram considerados os 

seguintes critérios de inclusão: pacientes com idades iguais ou superiores a sessenta 

anos, com diagnóstico de AVE, que apresentassem escore da Escala de Performance 

Paliativa igual ou inferior a 50%, que estivessem conscientes e orientados no período da 

coleta dos dados e recebendo cuidados paliativos. Tal escala 
(11)

 é um instrumento 

validado empregado para verificar situações de elegibilidade em relação a pacientes sob 

cuidados paliativos, visto que possibilita a avaliação da funcionalidade e a compreensão 

da história da doença. 

Quanto à seleção do familiar, foram adotados os seguintes critérios de inclusão: 

o membro da família deveria ter idade igual ou superior a dezoito anos e estar 

acompanhando o paciente idoso durante a coleta dos dados. Com base nesses critérios, a 

amostra do estudo foi constituída por cinco famílias, representadas por cinco pacientes 

idosos com AVE que estavam sendo tratados na perspectiva dos cuidados paliativos, e 

por cinco acompanhantes familiares, totalizando dez participantes. Convém mencionar 

que o quantitativo de participantes foi considerado satisfatório, visto que, na pesquisa de 

natureza qualitativa, não se prioriza o quantitativo de sujeitos, mas se aprofunda o 

fenômeno a ser investigado 
(12).

 

Os dados foram coletados durante os meses de agosto e setembro de 2014. Para 

viabilizar a coleta com as famílias, foram utilizados dois instrumentos recomendados 

pelo Modelo Calgary de Avaliação da Família (MCAF)
 (8)

 - o genograma e o ecomapa - 

e a técnica de entrevista, embasada em um roteiro previamente estruturado, contendo 

questões pertinentes ao objetivo do estudo.  Os genogramas e os ecomapas das famílias 

participantes do estudo foram elaborados mediante os dados informados pelo paciente e 

o seu cuidador. As entrevistas foram registradas por meio do sistema de gravação com a 

utilização de aparelho mp4 e do diário de campo para registrar as anotações da Escala 
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de Performance Paliativa de pacientes idosos participantes do estudo. O material 

empírico obtido a partir dos relatos dos idosos e de seus cuidadores inseridos no estudo 

foi analisado qualitativamente, à luz do MCAF, através das categorias propostas pelo 

modelo, quais sejam: estrutural, de desenvolvimento e funcional.  

No transcorrer do estudo, foram consideradas as recomendações éticas dispostas 

na Resolução nº 466/12, 
(13)

 do Conselho Nacional de Saúde, referente à pesquisa com 

seres humanos. O projeto de pesquisa foi aprovado por um Comitê de Ética em Pesquisa 

da Universidade Federal da Paraíba, sob o protocolo CAAE Nº 33261114.1.0000.5183. 

Saliente-se que foram adotados nomes bíblicos para os pacientes e atribuídos nomes 

fictícios para os familiares, considerando-se a primeira letra do nome verdadeiro, com a 

finalidade de lhes garantir o anonimato. 

 

Resultados e discussão 

As famílias investigadas apresentaram como casos índices três mulheres e dois 

homens, e como já mencionado, eram portadores de AVE, sob cuidados paliativos. A 

estrutura das famílias que integraram a pesquisa será ilustrada por meio de genogramas 

e de ecomapas destacados nas Figuras 1, 2, 3, 4 e 5: 

Família de Ana 

Figura 1 - Representação gráfica do genograma e do ecomapa da família de Ana.  

 

Fonte: Material empírico do estudo, João Pessoa - PB, 2014. 

A figura 1 demonstra a estrutura da família de Ana, de 70 anos, aposentada, 

analfabeta, viúva e residente em João Pessoa – PB. Ana teve quatro filhos, sendo um 

falecido e três filhas vivas: Rejane, Rosimeire e Rosa. Esta última é do lar, casada com 
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Sérgio, militar, os quais têm duas filhas: Daniele, casada com Carlos; e Elisa, solteira e 

universitária.   

Os resultados mostraram que existe uma relação conflituosa entre as filhas de 

Ana, uma vez que a irmã mais nova, Rosimeire, demonstra ser mais ausente quanto ao 

cuidado com a mãe. Rosa relatou que a relação da família com a Unidade Básica da 

Família (UBS) é fraca, por isso, quando alguns de seus membros necessitam de um 

atendimento de saúde, procuram o hospital militar. O núcleo familiar tem uma relação 

forte com os amigos. De acordo com Rosa, seu esposo é pastor, o grupo familiar é 

evangélico, todos frequentam a Igreja, e a religião não significa nada se não tiver o 

encontro com Deus, pois o que importa é a fé nele. Rosa comentou que é a responsável 

parcial por cuidar de sua mãe, Ana, visto que compartilha a responsabilidade com 

Rejane, sua irmã.  

Família de Rebeca 

Figura 2 - Representação gráfica do genograma e do ecomapa da família de Rebeca.  

 

Fonte: Material empírico do estudo, João Pessoa - PB, 2014. 

A figura 2 ilustra a estrutura familiar de Rebeca, uma senhora de 93 anos, 

aposentada, com ensino fundamental completo, viúva, mãe de dez filhos. Ela reside no 

interior do Estado com o filho Carlos, a nora Manuela e com os três netos: Antônio, 

Ângelo e Angélica. Carlos tem 68 anos, é aposentado e casado com Manuela. Têm três 

filhos solteiros: Antônio, de 27 anos, balconista; Ângelo, de 26, motoboy, e Angélica, 

de 22, universitária. A figura 2 expressa, ainda, que existe uma relação conflituosa entre 

todos os filhos de Rebeca. Sobre a relação de conflito, a nora Manuela comentou: 

Minha sogra já passou por seis casas de filhos e não dava certo, ela vivia jogada por lá 
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[...]. Aí meu marido Carlos entrou na justiça e ela veio morar com a gente [...] já teve 

muita confusão, e minha cunhada denunciou a gente e o oficial de justiça foi lá em 

casa. Tudo o que eu faço eu comunico ao Ministério Público. 

A figura 2 expressa também que existe uma relação conflituosa entre todos os 

filhos de Rebeca. Sobre a relação de conflito, a nora Manuela comentou Minha sogra já 

passou por seis casas de filhos e não dava certo, ela vivia jogada por lá [...]. Aí meu 

marido Carlos entrou na justiça e ela veio morar com a gente [...] já teve muita 

confusão, e minha cunhada denunciou a gente e o oficial de justiça foi lá em casa. Tudo 

o que eu faço eu comunico ao Ministério Público. 

A relação da família com o hospital do município e com a UBS é forte. O núcleo 

familiar tem relação moderada com os amigos. Segundo Manuela, o grupo familiar 

segue a religião evangélica.  

O cuidado com a paciente Rebeca é de responsabilidade da nora Manuela, que 

afirmou: Eu tenho o maior prazer em cuidar da minha sogra! Com relação às visitas, 

Manuela refere: ela recebe poucas visitas! Hoje mesmo veio uma filha que fazia seis 

anos que não via a mãe.   

Família de Madalena 

Figura 3 - Representação gráfica do genograma e do ecomapa da família de Madalena.  

 

Fonte: Material empírico do estudo, João Pessoa - PB, 2014. 

A figura 3 retrata a família de Madalena, uma senhora de 93 anos, aposentada, 

analfabeta e viúva, que teve três filhos - dois falecidos e um vivo. Reside na capital do 

Estado com o filho Severino e a nora Maria de Lourdes, de 47 anos, do lar; suas netas 

Flávia, de 27 anos, do lar; e Fládja, de 26 anos, comerciária; e seus bisnetos Mateus, de 

seis anos, Estela, de dois, e Luís, de dois meses. 
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Quando os familiares precisam de serviços de saúde, procuram a UBS e o 

Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD), com os quais mantêm relações fortes. O 

núcleo familiar mantém uma relação forte também com a escola e o trabalho, e 

moderada, com os amigos. Segundo a nora da idosa, Maria de Lourdes, a maioria do 

grupo familiar segue a religião católica. De acordo com seu depoimento, a família tem 

uma boa convivência, como mostra esta sua fala: Graças a Deus a gente vive muito bem 

[...] Madalena disse que é pouco visitada. Ela comenta eu tenho uma amiga que é como 

irmã, só que ela é doente também e não pode me visitar!  

Família de André 

Figura 4 - Representação gráfica do genograma e do ecomapa da família de André.  

 

Fonte: Material empírico do estudo, João Pessoa - PB, 2014. 

A Figura 4 representa a estrutura da família de André, um senhor de 74 anos, 

aposentado e pensionista, analfabeto e viúvo. Ele tem quatros filhos e mora com sua 

filha Amanda, de 31 anos, do lar, separada de Walter, de 32 anos; e casada com Caio, de 

24 anos, comerciário. Mora também com a neta Carolina, de 16 anos, filha do primeiro 

relacionamento de Amanda; e seu neto Márcio, de 14 anos, filho do segundo 

relacionamento. 

Amanda comenta que a relação da família com a Unidade de Pronto 

Atendimento (UPA) é forte, entretanto, com a UBS e com o hospital é fraca, uma vez 

que o atendimento é de péssima qualidade e a família não consegue resolutividade. O 
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núcleo familiar tem relação moderada com os amigos. O grupo familiar é evangélico, 

todavia, Amanda comenta: 

 [...]depois dessa doença meu pai parou de frequentar a igreja. 

Amanda declara que a família tem bom convívio familiar. Porém, ela e sua filha 

Carolina por vezes entram em conflito, conforme relato: 

 [...]minha filha é muito rebelde[...] ela morava comigo mas só queria viver 

na rua, num queria ir pro colégio [...]. Aí eu peguei e mandei ela pra casa 

do pai dela[...] aí ela fica nessa de morar comigo e morar com o pai.  

O cuidado com o paciente André é de responsabilidade de Amanda e de sua irmã 

Kiara. 

Amanda afirma que seu pai é pouco visitado pela família. 

Além disso, comentou [...]só tem eu e minha irmã caçula[...]o resto dos 

irmãos diz que num pode vim [...]a gente chamava eles pra virem pra cá 

ajudar a gente, aí eles botam dificuldade [...]   

Família de João 

Figura 5 - Representação gráfica do genograma e do ecomapa da família de João. 

 

Fonte: Material empírico do estudo, João Pessoa - PB, 2014. 

A Figura 5 ilustra a família de João, um senhor 76 anos, aposentado, com ensino 

fundamental incompleto e casado com Francisca, de 64 anos, aposentada e com ensino 

fundamental incompleto. O casal tem cinco filhos e reside apenas com o filho 

Argemiro, de 46 anos, professor; a nora Gilda, de 38 anos, do lar; e os netos Jaelson, de 

17 anos e Jacó, de 11 anos, ambos são estudantes. 

Gilda afirma que a relação da família com a UBS e com a UPA é forte, que o 

grupo familiar é católico. Quanto às visitas ao hospital, afirma: os filhos dele sempre 
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quando podem eles vem visitar ele [...]. Afirma, ainda, que todos têm bom 

relacionamento, exceto duas filhas, Valéria e Luísa. Ela relata: [...] uma quer deixar ele 

em casa, outra acha que é melhor ele ficar no hospital. A responsabilidade de cuidar do 

paciente João é compartilhada entre as filhas e a nora. 

O Modelo Calgary, como uma estrutura integrada para avaliar as famílias, 

possibilita uma visão ampliada do sistema familiar, o que inclui suas relações estruturais 

internas e externas e seu desenvolvimento ante a situação de adoecimento de um de seus 

membros. Neste estudo, destaca-se o idoso. 

Avaliação Estrutural 

Com a finalidade de realizar a avaliação de uma família, é necessário considerar 

sua estrutura – composição, vínculos afetivos e contexto 
(8)

. 

Quanto à estrutura interna, verificou-se que as cinco famílias participantes do 

estudo conservavam a estrutura nuclear, isto é, eram compostas pelo casal de idosos, 

filhos e netos. Em relação à estrutura externa, observou-se que todas as famílias 

dispunham de diversos elementos da rede de suporte social, como igrejas e amigos. 

Entretanto, constatou-se que as famílias de Ana, de André e de João apresentavam 

escasso relacionamento de seus membros com os sistemas mais amplos - os serviços de 

saúde.   

No que concerne à categoria contexto da avaliação estrutural, especialmente em 

relação à subcategoria classe social, o estudo mostrou que as famílias de Rebeca, de 

Madalena e de André percebiam uma renda baixa. O rendimento mensal das referidas 

famílias foi de uma média de dois salários mínimos. Esses dados estes semelhantes aos 

encontrados em estudo de base populacional com idosos 
(14)

. Convém destacar que as 

famílias de Ana e de João possuíam melhores condições financeiras, com quatro a cinco 

salários mínimos.  

Quanto à escolaridade, predominam pessoas não escolarizadas ou com poucos 

anos de estudo, especialmente, idosos. Esses resultados corroboram dados estatísticos 

nacionais 
(15)

, ao destacar que, no nosso país, os idosos apresentam baixa escolaridade. 

Isso se deve, especialmente, às dificuldades de acesso à escola e à não valorização da 

educação formal no século passado, quando o menino tinha que trabalhar, e a menina, 

cuidar da casa e dos irmãos mais novos. Sobre esse aspecto, a baixa escolaridade deve 

ser levada em consideração pelos profissionais da área de saúde na implementação de 
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atividades focadas no idoso, o que contribui para se adquirir conhecimento sobre o 

processo de envelhecimento e possibilita a vivência dessa etapa da vida de maneira mais 

saudável 
(16)

.  

Por outro lado, os membros familiares mais jovens apresentaram um nível de 

escolaridade maior do que os demais, como consequência do amplo acesso às 

instituições de nível técnico e superior assim como da exigência de profissionais cada 

vez mais qualificados do mercado de trabalho atual.  

Outro aspecto evidenciado neste estudo em relação à caracterização da estrutura 

externa das famílias da amostra foi a rede de relacionamentos da família, que pode ser 

compreendida como a rede de apoio familiar e os sistemas mais amplos. No 

atendimento às necessidades específicas da pessoa idosa, os sistemas de suporte social 

são essenciais e classificados em formais (hospitais e atendimento domiciliar) e 

informais (família, amigos e trabalho) 
(17)

. Observando-se a estrutura externa, verificou-

se o predomínio de relações familiares moderadas e fortes com os amigos e relações 

fracas e moderadas com os serviços de saúde, como as UBS e os hospitais.  

Comparando, ainda, os resultados desta pesquisa com o estudo 
(18)

 do tipo 

investigação transversal, realizado com amostra aleatória de 220 idosos, no Rio Grande 

do Sul, quanto ao apoio formal, verifica-se que os idosos daquele estudo também 

relatavam receber pouco apoio. Desse modo, a estruturação de redes de apoio formal 

para eles é um grande desafio para vários municípios brasileiros que já vêm enfrentando 

o processo de envelhecimento da população 
(18)

. 

No que concerne ao fluxo de energia com a Igreja, neste estudo, constatou-se 

forte ligação das famílias com a instituição religiosa. Autores 
(19)

 elucidam que os 

centros religiosos constituem importantes caminhos para a construção de redes e 

práticas de apoio social que auxiliam no enfrentamento dos problemas de saúde-doença. 

Logo, o maior envolvimento religioso associa-se com melhor saúde mental, o que gera 

impacto positivo na qualidade de vida das pessoas 
(20)

.  

 

Avaliação desenvolvimental 

Esta categoria aborda os estágios do ciclo de vida de cada família, às suas tarefas 

e aos seus vínculos 
(8)

.  
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Quanto à história de saúde, Rosa, a filha de Ana, relatou que sua mãe ficou 

sequelada de AVE há um ano. Ela falou da dificuldade inicial de lidar com essa nova 

realidade de internações, conforme expresso nesta fala: 

[...] depois que minha mãe teve o AVC [...] aí a gente foi ter noção 

que a situação dela tava agravando [...] o trabalho aumentou agora 

que ela parou de andar e depende da gente pra tudo. (Rosa) 

Rebeca apresentou sequela de AVE há apenas dois meses. Sobre isso, sua nora 

Manuela comenta:  

[...] foi muito difícil receber a notícia dessa doença pois meu esposo 

também é idoso e ficou muito abalado por causa da situação da 

mãe.” (Manuela) 

Madalena apresenta diagnóstico de AVE há um mês e estreptococcia, que já 

existe há duas semanas. Sua nora Maria de Lourdes relata:  

[...] eu chorei, eu me desesperei [...].Dizer assim na lata que a pessoa 

que você gosta tem doença é triste! [...] o médico disse que o 

ferimento dela tava muito grande [...] foi a conversa mais difícil da 

minha vida! (Maria de Lourdes) 

Quanto a André, foi diagnosticado com AVE há quase um ano e depende do 

Sistema Único de Saúde. Acerca do estado de saúde do pai, sua filha, Amanda, 

comenta:  

[...] Ele num anda mais, eu levo ele pro banheiro e ele vai todo se 

tremendo. Hoje ele parou de falar. É muito difícil. Cada dia é mais 

difícil. Tem muito aperreio pra mim cuidar dele só. Levantar ele... eu 

fico com dor na coluna... num é muito bom não. (Amanda) 

João foi diagnosticado com AVE em outubro de 2014. Sobre o seu estado de 

saúde, a nora, Gilda, assim se expressou: 

 [...] depois do AVC [...] eu sei que ele tá muito ruim [...] vai ser 

muito ruim viver sem ele porque eu vou sentir falta dele (choro) [...] 

tá todo mundo triste [...] o desespero vai ser grande! [...] tem umas 

filhas que não vai aceitar. (Gilda) 

Nesta avaliação, verificou-se que as famílias tinham dificuldades de lidar com as 

internações hospitalares de seus membros idosos e com a proximidade da morte, com a 

expressão de sentimentos como medo e angústia. Assim, autores 
(20)

 concordam que 
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alguns aspectos subjetivos devem ser avaliados, tais como: adaptar-se às novas 

realidades em situações de estresse, compartilhar decisões e responsabilidades, interagir 

emocionalmente no contexto familiar e ter tempo compartilhado. 

Estudos 
(21)

 discorrem que, historicamente, os problemas de saúde em idosos 

esbarram na precariedade do modelo de saúde vigente em nosso país. Em contrapartida, 

resultados de estudo internacional 
(22)

 desenvolvido na Inglaterra com 80 pacientes 

sequelados de AVE e com trinta e quatro cuidadores familiares mostram que os serviços 

de saúde que prestam cuidados a tais clientes oferecem, além de suporte às necessidades 

físicas e emocionais, atividades sociais e de lazer. Desse modo, a família poderá 

enfrentar melhor a situação difícil, vivenciar o cuidado de seu ente querido no contexto 

hospitalar e lidar com a possibilidade da finitude da vida. 

No que concerne aos estágios de desenvolvimento da vida familiar, neste estudo, 

apenas a família de Madalena convivia com crianças pequenas; duas famílias conviviam 

com adolescentes (famílias de André e João); e duas se relacionavam com jovens 

adultos. Resultados de um estudo 
(23)

 quantitativo do tipo transversal desenvolvido com 

famílias de idosos residentes em bairros periféricos de Fortaleza (CE) mostram que a 

presença de crianças e adolescentes estabelece importante relação intergeracional: a de 

avós e de netos em convivência direta no mesmo espaço familiar. Esses são arranjos 

que, muitas vezes, conferem uma sensação de proteção e de cuidado.  

Pesquisadores 
(24)

 asseveram que a evolução na demografia intergeracional 

familiar tem proporcionado o convívio do idoso com um número maior de gerações e 

em menor quantidade de entes, por geração. Tal convívio constitui um espaço para 

transformações na estrutura do contexto familiar, com contribuições e atribuições 

vinculadas aos diferentes atores. Saliente-se que a coabitação é uma estratégia que 

propicia benefícios aos idosos e aos seus descendentes, embora se verifique que 

algumas famílias não são capazes de proporcionar o suporte necessário a idosos 

dependentes 
(25)

.  

Por outro lado, o maior contato e a maior demanda de atenção da família com o 

idoso podem desencadear conflitos e insatisfações por parte dele, o que pode 

impulsionar mudanças de papéis intrafamiliares e escolha do cuidador principal 
(26)

. 

Além disso, na coabitação, também existe um risco maior de maus-tratos e negligência 

com os idosos, especialmente se isso ocorrer em um contexto de escassez de recursos 

materiais e de conflitos de interesses 
(25)

. 
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Quanto à subcategoria tarefas, verificou-se, na família de Madalena, que 

convivia com crianças pequenas, alterações nos processos familiares, principalmente, na 

própria relação com as crianças, somando-se ao agente estressor que é o adoecimento de 

um membro familiar. Além disso, observa-se a divisão de tarefas domésticas e no 

cuidado com a idosa acometida por AVE, como mostra o seguinte relato: 

[...] quando eu tô em casa, eu me divido com minha filha pra fazer as 

coisas [...] eu dou banho na minha sogra, ajeito o curativo dela [...] 

quando eu tô aqui no hospital quem faz tudo em casa é minha filha 

Flávia. Ela dá banho nos meninos, leva pra escola, faz almoço, bota a 

roupa na máquina, arruma a casa, faz tudo! (Maria de Lourdes) 

Esse discurso demonstra, portanto, a dedicação da nora, que acumula a função 

de cuidadora da sogra sequelada de AVE. Para desempenhar essa função na área 

hospitalar, deixa a sobrecarga com as tarefas domésticas apenas com a filha. Essa é uma 

situação muito comum, quando se vivencia o adoecimento de um membro da família. 

Entretanto, é importante que haja, sempre que possível, a divisão de tarefas, tanto no lar 

quanto no hospital, para minimizar os estressores que essa situação proporciona à 

família.    

Em relação aos vínculos, convém salientar que o acolhimento das noras, 

direcionado aos idosos com sequelas de AVE, observado em três famílias (a de Rebeca, 

a de Madalena e a de João), e das filhas (a de Ana e André), foi permeado pelas 

questões de gênero, visto que os pacientes tinham a figura da mulher como cuidadora 

principal. No que diz respeito aos vínculos da avaliação familiar, observou-se, neste 

estudo, que os cuidadores familiares, eleitos pelos idosos ou por outros familiares, são 

do sexo feminino.  

Autores 
(27)

 discorrem que, em geral, a maioria das cuidadoras reside com o 

idoso e, consequentemente, acumula atividades relacionadas ao cuidado - de mãe, 

esposa e avó - o que gera sobrecarga do cuidador. Nesse contexto, observa-se que, 

apesar de todas as mudanças sociais e na composição das famílias e dos novos papéis 

assumidos pela figura da mulher, como sua maior participação no mercado de trabalho, 

ainda se espera que ela assuma a função de cuidadora 
(27)

 . 

Avaliação funcional 

A avaliação funcional envolve os detalhes em relação ao modo como os 

indivíduos geralmente se comportam entre eles, agregando duas dimensões acerca do 



 

94 

  

funcionamento da família, isto é, a instrumental e a expressiva 
(8)

. Por meio da 

avaliação instrumental, foi possível  constatar que a questão financeira foi considerada 

um fator relevante (famílias de Rebeca e André), uma vez que pareceu determinante em 

relação à qualidade do cuidado dispensado aos familiares idosos com AVE, como 

mostram estes relatos:  

[...] se as condições fossem melhor, dava pra dá mais assistência pra 

ela [...] porque a gente fica correndo de um canto pra outro 

procurando um lugar pra ela ficar internada e isso é muito ruim. 

(Manuela) 

[...] se tivesse mais dinheiro não precisava ficar esperando tanto pra 

ele ser atendido! (Amanda) 

Dos cinco familiares de idosos com AVE que participaram desta pesquisa, todos 

eram do sexo feminino e eram os seus principais cuidadores. Isso contribuiu para se 

identificar no funcionamento expressivo o desgaste de duas cuidadoras familiares, o 

que pode ser observado nos trechos dos relatos a seguir: 

[...] antes eu fazia faxina fora, eu costurava, vendia minhas coisas, eu 

tava mais fora do que dentro de casa. [...] Eu tive que largar tudo pra 

cuidar dela. Eu penso: poxa, ela tem tanto filho, tem tantos netos mas 

nenhum ajuda.  [...] (Manuela) 

[...] quando eu tô aqui no hospital minha casa fica virada. Eu só tô 

indo em casa no final de semana, quando a minha irmã dá uma folga 

a mim. Fico longe do meu filho e do meu marido. [...] (Amanda) 

Tais relatos expressam que cuidar de idosos hospitalizados com AVE 

empregando os conhecimentos sobre cuidados paliativos requer total dedicação de seu 

cuidador, que é obrigado a anular suas tarefas domésticas e suas próprias experiências 

sociais, em detrimento da atividade do cuidado. Esses relatos também evidenciam que 

poucos membros da família se disponibilizam a cuidar de seus entes queridos em 

situação de doença. Isso causa sobrecarga de uns em detrimento de outros, que não 

podem ou não querem assumir essa tarefa em suas vidas ou se sentem incapacitados 

para cuidar de uma pessoa hospitalizada.  

No que concerne ao funcionamento expressivo da avaliação funcional, este 

estudo constatou uma sobrecarga de cuidadoras de idosos, o que está de acordo com as 

pesquisas 
(28,29)

.  Nesse sentido, pesquisadores 
(30) 

elucidam que o cuidador e sua família 
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devem ser preparados por meio de aconselhamentos para os sentimentos de culpa, 

frustração, raiva, tristeza, depressão e outros que acompanham a responsabilidade de 

cuidar de um familiar enfermo.  

Quanto ao cuidado prestado ao paciente idoso hospitalizado com AVE sob 

cuidados paliativos, os profissionais de saúde, principalmente, os da Enfermagem, 

devem buscar estratégias para propiciar uma assistência holística e humanizada ao 

cliente e aos seus familiares, uma vez que esse período vivenciado por eles acarreta 

sentimentos relacionados não só à doença, mas também à incapacidade e à proximidade 

da morte. No caso de pacientes idosos sequelados de AVE que estejam recebendo esses 

cuidados, a Enfermagem deve exercer seu papel fundamental, principalmente em 

situações de dependência funcional.  

Considerações finais   

A avaliação familiar respaldada pelo Modelo Calgary, objeto deste estudo, 

possibilitou efetivar uma análise detalhada da estrutura, do desenvolvimento e da função 

familiar de pessoas idosas com diagnóstico de AVE sob cuidados paliativos, com o 

levantamento de seus principais aspectos. 

Sabe-se que a operacionalização da prática da Enfermagem no cenário hospitalar 

constitui um momento singular para a prestação do cuidado efetivo ao paciente, para a 

oferta de suporte emocional, assim como para auxiliar as famílias a enfrentarem 

situações críticas, como o envelhecimento com doença e dependência, de forma a 

minimizar a sobrecarga e o sofrimento delas. 

Neste estudo, constataram-se algumas dificuldades enfrentadas no contexto 

diário, especialmente pelas famílias de Rebeca e de André, em que foram identificadas 

baixa escolaridade e baixa renda, o que pode gerar problemas na organização do 

cuidado direcionado ao idoso com AVE hospitalizado sob cuidados paliativos. Além 

disso, vale mencionar que todas as famílias apresentaram relações conflituosas entre 

seus membros. Logo, essa temática assume grande complexidade pelo fato de a maioria 

dos profissionais de saúde, em especial os enfermeiros, ainda praticarem, 

essencialmente, os cuidados individuais, e deixarem a desejar os cuidados direcionados 

à família.  

Ao se utilizar o genograma, compreendeu-se o retrato das famílias participantes 

do estudo, visto que foram identificados elementos semelhantes pertinentes às suas 

estruturas internas, com os arranjos multigeracionais, isto é, idosos que residem com 
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adultos, com adolescentes e com crianças, o que pode suscitar conflitos de gerações e 

dificultar essa forma de cuidar. Com o uso do ecomapa, verificou-se que, quanto à 

estrutura externa, suas redes de apoio de cuidado são prioritariamente compostas por 

noras e filhas. 

Espera-se que a presente investigação possa contribuir para subsidiar novos 

estudos no campo da Enfermagem a respeito da temática “Famílias de pacientes idosos 

com AVE em cuidados paliativos”, à luz do Modelo Calgary de Avaliação Familiar. 

Destarte, destaca-se como limitação a dificuldade de entrevistar outros familiares que 

participam dos sistemas, com a finalidade de ampliar a visão sobre o momento 

vivenciado, porque a avaliação integral familiar possibilita propor intervenções para 

melhorar a qualidade da vida de famílias e ajudá-las a vislumbrar suas próprias soluções 

para lidar com as dificuldades do cotidiano do cuidado com o ente hospitalizado. 

Este estudo aponta para a necessidade de conduzir novas pesquisas que visem 

aprofundar a avaliação de famílias e, consequentemente, o uso do genograma e do 

ecomapa no ensino e na prática clínica, com a perspectiva de qualificar o cuidado de 

enfermagem. 
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Esta tese foi desenvolvida com a elaboração de três artigos - um de revisão da 

literatura e dois trabalhos originais. O primeiro manuscrito, intitulado: Produção 

científica sobre a pessoa idosa em cuidados paliativos: estudo bibliométrico, 

contemplou 46 artigos publicados no âmbito nacional e no internacional, disseminados 

nas bases de dados LILACS, MEDLINE, IBECS e nas Bibliotecas Digitais SciELO e 

COCHRANE, no período compreendido entre 2004 e 2014.  

No que diz respeito ao quantitativo de trabalhos no período investigado, 

constatou-se que os anos de 2011 e 2012 apresentaram o maior número de pesquisas do 

total de publicações. Quanto à caracterização dos periódicos inseridos na pesquisa, 

houve uma concentração de títulos em revistas especializadas no campo dos cuidados 

paliativos, com procedência do Brasil, dos Estados Unidos e do Reino Unido, em qualis 

A1, A2 e B1. Nos estudos pesquisados, pesquisadores de Medicina e de Enfermagem se 

preocuparam em publicar experiências relacionadas aos cuidados paliativos 

direcionados à pessoa idosa. 

Quanto ao cenário da pesquisa destinado à prática dos cuidados paliativos, 

predominou a instituição hospitalar. No tocante ao enfoque da doença, a maior parte das 

investigações estava relacionada ao câncer, a partir de artigos oriundos de pesquisas 

originais. O estudo apresentou limitações, como o fato de a maioria das publicações ter 

sido desenvolvida com idosos portadores de câncer, o que dificulta a generalização dos 

dados investigados e a comparação dos resultados com outras investigações não 

realizadas nesse âmbito. Todavia, saliente-se a relevância de se intensificarem as 

pesquisas, com o objetivo de contribuir para a construção de conhecimentos para 

subsidiar a prática dos cuidados paliativos direcionados à pessoa idosa. 

  Convém mencionar que, com a realização do mencionado estudo, tive a 

oportunidade de ampliar meus conhecimentos no campo da pesquisa bibliométrica. Essa 

modalidade de investigação é um método de suma importância para caracterizar 

indicadores da produção científica de determinada área do conhecimento, como por 

exemplo, a Enfermagem.   

Em relação à elaboração dos artigos originais, foram oriundos de uma pesquisa de 

campo de natureza qualitativa, cujo objetivo principal foi de analisar a estrutura, o 

desenvolvimento e o funcionamento de famílias de pacientes idosos hospitalizados sob 

cuidados paliativos à luz do Modelo Calgary de Avaliação Familiar (MCAF).    
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O primeiro artigo original intitula-se: Avaliação estrutural, desenvolvimental e 

funcional de famílias de idosos hospitalizados com câncer em cuidados paliativos. Com 

a análise do material empírico norteado pelo Modelo Calgary de Avaliação Familiar, foi 

possível compreender bem mais as cinco famílias participantes do estudo no que diz 

respeito a sua estrutura, ao seu desenvolvimento e ao seu funcionamento.  

Nesse sentido, constatou-se que as famílias participantes da pesquisa 

apresentavam baixa escolaridade e dificuldades financeiras; rede de suporte social 

composta por familiares, amigos e igreja; relações familiares conflituosas e reduzido 

contato pessoal; questão de gênero e sobrecarga por parte das cuidadoras eleitas de 

pacientes idosos hospitalizados com câncer sob cuidados paliativos.  

Quanto ao segundo artigo original, intitulado: Avaliação familiar de idosos 

hospitalizados com acidente vascular encefálico sob cuidados paliativos, permitiu que 

se avaliasse a dinâmica das cinco famílias envolvidas no estudo no que se refere à 

estrutura, ao desenvolvimento e à funcionalidade. Desse modo, foi possível constar 

alguns problemas enfrentados no cotidiano familiar - baixa escolaridade, baixa renda, 

conflitos e arranjos multigeracionais, o que pode suscitar dificuldades na organização do 

cuidado, prestado prioritariamente por noras e filhas. Tais achados de ambos os estudos 

reforçam a importância de se considerar a família, que cuida do idoso hospitalizado com 

câncer ou com AVE, sob cuidados paliativos, como um sistema, uma vez que possibilita 

uma avaliação familiar ampla e propor intervenções para a melhoria da qualidade de 

vida dessas famílias.  

 Assim sendo, considera-se que o estudo alcançou os objetivos propostos e que 

seus resultados poderão subsidiar novas ações de saúde por parte de profissionais e de 

gestores. Portanto, requer atenção especial para atender às necessidades desses idosos e 

de seus familiares. Espera-se que tais resultados possam contribuir para se repensar a 

assistência direcionada aos idosos hospitalizados sob cuidados paliativos e à sua 

família, especialmente, por parte da Enfermagem, de forma a tornar os serviços de 

atenção específicos e mais efetivos.  

Nesse sentido, cabe enfatizar que, quanto aos cuidados direcionados à pessoa 

idosa, a atuação profissional de enfermagem na equipe multidisciplinar deve se centrar 

no processo educativo com o idoso e seus familiares, com vistas a melhorar a qualidade 

de sua vida, porquanto é inegável a importância de seu conhecimento sobre o processo 

de senescência e senilidade e sobre o contexto familiar e social do idoso. 
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É importante destacar que a utilização do genograma e do ecomapa nos estudos 

mencionados foi fundamental para identificar elementos-chave, no que concerne à 

estrutura interna e externa das famílias participantes das investigações propostas. 

Considerando a importância de tais instrumentos, recomenda-se que sejam utilizados 

para conduzir novas pesquisas e para respaldar a prática assistencial.   

Portanto, reforça-se a importância de se promover um movimento contínuo para 

a construção do conhecimento, em especial, na área de Enfermagem, sobre a avaliação 

familiar de idosos, norteada pelo MCAF, com a utilização de suas ferramentas 

essenciais - o genograma e o ecomapa - tanto no âmbito hospitalar, quanto na Atenção 

Básica, visto que norteará o trabalho das equipes de saúde, a partir do conhecimento 

prévio de aspectos da estrutura interna e externa da família assistida. 

Vale salientar que os mencionados estudos também apresentaram limitação no 

que diz respeito ao número reduzido de familiares. Por isso, sugere-se a realização de 

novas investigações com um maior número de participantes com vistas a alcançar uma 

visão ampliada das dimensões familiares.  
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APÊNDICES 



 

 

  

 

APÊNDICE A  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA FAMÍLIA 

 

TÍTULO DO PROJETO:  

Aplicação do Modelo Calgary para avaliação de famílias de idosos hospitalizados 

sob cuidados paliativos 

PESQUISADORAS: Marcella Costa Souto Duarte e Solange Fátima Geraldo da Costa  

 

Prezado (a) Senhor (a) 

 

Gostaríamos de convidá-lo (a) para participar da pesquisa sobre os cuidados 

paliativos ao paciente idoso. O estudo proposto tem os seguintes objetivos: Analisar a 

estrutura, o desenvolvimento e o funcionamento de famílias de pacientes idosos 

hospitalizados sob cuidados paliativos à luz do Modelo Calgary; e investigar a estrutura, 

desenvolvimento e funcionamento de famílias de pacientes idosos hospitalizados sob 

cuidados paliativos.  

Este trabalho contribuirá para divulgar a importância dos cuidados paliativos ao 

paciente idoso e sua família. Para a realização desta pesquisa, solicitamos a sua 

colaboração participando deste estudo, por meio de uma entrevista individual, com a 

pesquisadora do trabalho.  

Faz-se oportuno esclarecer, que a sua participação na pesquisa é voluntária, 

portanto, você não é obrigado a fornecer informações e/ou colaborar com atividades 

solicitadas pelas pesquisadoras, podendo requerer a sua desistência a qualquer momento 

do estudo, fato este que não representará qualquer tipo de prejuízo relacionado ao seu 

trabalho nesta instituição. Vale salientar que esta pesquisa não trará nem dano previsível 

a sua pessoa, visto que sua participação consistirá em uma entrevista.  

A sua participação no estudo é voluntária.  Portanto, o (a) senhor (a) não é 

obrigado(a) a fornecer informações e/ou colaborar com atividades solicitadas pelas 

pesquisadoras,  podendo solicitar sua desistência a qualquer momento da pesquisa.  

No caso de desistência, o (a) senhor (a) não terá qualquer tipo de prejuízo em 

relação a assistência prestada ao paciente pela equipe de saúde do Serviço hospitalar . 

Vale salientar que esta pesquisa não trará nem dano previsível a sua pessoa, visto que 

sua participação será apenas uma entrevista.  

É importante destacar que receberá uma cópia do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido e que a pesquisadora estará à sua disposição para qualquer 

esclarecimento que considere necessário em qualquer etapa da pesquisa. Diante do 

exposto, caso venha a concordar em participar da investigação proposta, convido o (a) 

você conjuntamente comigo, a assinar este Termo.  

Considerando, que fui informado (a) dos objetivos e da relevância do estudo 

proposto, bem como da participação da pesquisadora como entrevistadora, declaro o 



 

 

  

meu consentimento em participar da pesquisa, bem como concordo que os dados 

obtidos na investigação sejam utilizados para fins científicos. 

 

 

João Pessoa,        /         / 2014. 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

Assinatura do (a) Participante da Pesquisa                                       Impressão digital 

 

  

 

 

___________________________________ 

Assinatura da Pesquisadora  

 

 

___________________________________ 

Assinatura da Pesquisadora  

 

 

Endereço e telefones para contato com as pesquisadoras: 

 

Núcleo de Estudos e Pesquisa em Bioética do Centro de Ciências da Saúde (CCS) da 

Universidade Federal da Paraíba-UFPB  

Telefone: 83 3216 7735 

 

Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem – CCS/UFPB 

Telefone: 83 3216 7109 

 

Comitê de Ética em Pesquisa do HULW/UFPB 

Telefone: 83 32167064 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

APÊNDICE B   

 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS - FAMÍLIA 

I. CARACTERIZAÇÃO DO PACIENTE IDOSO 

A. Dados sociodemográficos 

Paciente nº: ____________________________________________________________ 

Idade: _________________________________________________________________  

Sexo: _________________________________________________________________ 

Cor da pele:_____________________________________________________________ 

Local de nascimento (urbano/rural): _________________________________________ 

Estado Civil: ___________________________________________________________  

Número de Filhos:_______________________________________________________ 

Há quanto tempo mora na casa:_____________________________________________ 

Com quantas pessoas reside na casa:_________________________________________ 

Com quem reside na casa: _________________________________________________ 

Quem é o responsável pelo domicílio:________________________________________ 

Religião:_______________________________________________________________ 

Escolaridade:___________________________________________________________  

Ocupação: _____________________________________________________________ 

Renda mensal:___________________________________________________________ 

Tipo de renda:___________________________________________________________ 

Renda Familiar:_________________________________________________________ 

A casa onde mora é (própria - quitada/própria - paga prestação/paga aluguel/cedida sem 

aluguel):_______________________________________________________________ 

 

B. Dados clínicos 

Data de internação:_______________________________________________________ 

Procedência(casa/hospital):________________________________________________ 

Motivo da internação:_____________________________________________________ 

Diagnóstico:____________________________________________________________ 

Doenças correlacionadas:__________________________________________________ 

Tratamento:_____________________________________________________________ 

 

II. CARACTERIZAÇÃO DO MEMBRO DA FAMÍLIA 

Membro da Família nº: ___________________________________________________ 

Vínculo familiar com o paciente: ___________________________________________ 

Idade: _________________________________________________________________  

Sexo: _________________________________________________________________ 

Etnia:__________________________________________________________________ 

Estado Civil: ___________________________________________________________  

Escolaridade:___________________________________________________________  

Ocupação: _____________________________________________________________ 

Número de filhos:________________________________________________________ 

Renda mensal:___________________________________________________________ 

Renda familiar:__________________________________________________________ 

Participação no cuidado:___________________________________________________ 



 

 

  

APÊNDICE C  

 

FORMULÁRIO PARA COLETA DE DADOS - MODELO CALGARY DE 

AVALIAÇÃO DA FAMÍLIA 

FAMÍLIA:_______________________________________________________ 

DATA: __________ 

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA  

(Quem faz parte da sua família? Quem vive nessa casa? Alguém se mudou 

recentemente? Alguém mais, considerado como da família, vive aqui com vocês (que 

não tenha parentesco biológico) Quantos filhos o paciente tem? Quais os nomes deles, a 

ordem de nascimento e a idade? Subsistemas: Como é o convívio com os outros 

membros da família? Você se reúne com os membros da família que residem com o 

paciente para falar sobre o estado de saúde dele? E com os outros familiares?) 

GENOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECOMAPA (Sistemas mais amplos: Quais são os grupos sociais que você, os outros 

membros da família e os outros familiares fazem parte na comunidade: Escola, 

associação de moradores, Unidade de Saúde da Família, igreja? E na cidade: hospital, 

policlínicas, Unidade de Pronto Atendimento?) 

 

 

 

 

 

 

ESTRUTURA INTERNA: 



 

 

  

 

Estrutura Interna 

Como é a divisão das tarefas domésticas? Como é a convivência do paciente com os 

filhos? Existem conflitos familiares? Se sim, quais? Existem outros familiares que você 

procura quando está triste? E a quem procura quando está feliz? Você acha que o estado 

de saúde do paciente poderia ser diferente se outras pessoas da família lhe apoiassem 

nos cuidados? 

Estrutura externa 

Qual a frequência de visitas de familiares ao paciente? Quem você procura quando 

precisa de ajuda em relação ao paciente?  Você participa/frequenta alguma atividade 

religiosa?  Sua família segue alguma religião? Você conversa com alguém da igreja 

sobre o problema de saúde do paciente? Sua família lhe apoia em seguir essa religião? 

Você acha que a religião afeta a sua família? Quais são as suas fontes de esperança? A 

situação financeira da sua família interfere nos cuidados com a saúde do paciente? Se 

sim, explique. Existem serviços de saúde e outros serviços básicos próximos de sua 

casa? Na vizinhança? Qual o acesso em termos de distância, conveniência aos meios de 

transporte? Como você classifica o bem estar em sua vizinhança? 

Avaliação de desenvolvimento: 

A doença do paciente influencia na sua vida pessoal? Quando você lembra da sua vida, 

quais as lembranças que você mais gosta? O que o fez te sentir feliz? O que você 

lamenta da sua vida? Sobre o estado de saúde do paciente, você já fez planos de como 

organizar a família após o fim da vida dele? E os outros familiares? Há problemas na 

sua família por causa do uso/abuso de álcool e/ou outras drogas? 

Fale um pouco sobre a sua relação com cada membro da família – relação como sendo 

diálogo, intimidade, comunicação e conflito.  

Avaliação funcional: 

Como são distribuídas as responsabilidades/deveres dentro da família? Como cada um 

se comporta em relação às responsabilidades e aos deveres? Tem alguém que nunca 

participa dos cuidados do paciente? Quem na família inicia as conversas sobre os 

sentimentos? Quando algum membro da família está triste ou feliz ele expressa de 

alguma maneira? O que causa aborrecimento na sua família? Quem se comunica 

verbalmente melhor em sua família? Vocês tem diálogo entre si? Quem foi a primeira 

pessoa da família a notar a mudança no estado de saúde do paciente? Qual serviço de 

saúde vocês procuraram para tentar solucionar o problema? Quem na família tem mais 

jeito para dar os remédios ao paciente? Tem alguém na família que mais se impõe para 

tomar uma decisão sobre a saúde do paciente? Que você acha que está sofrendo mais na 

família com o adoecimento do paciente? O que você considera mais proveitoso das 

ações oferecidas pelos profissionais de saúde? E o que é menos proveitoso? Você acha 

que essas ações estão melhorando o estado de saúde do paciente? 
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ANEXO B 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

  

ANEXO C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

ANEXO D 

DIRETRIZES PARA AUTORES DAS NORMAS DE SUBMISSÃO DA REVISTA 

DE PESQUISA CUIDADO É FUNDAMENTAL 

 

 

A Revista de Pesquisa: Cuidado é fundamental On Line [RPCFO] foi transferida para o 

formato eletrônico (SEER) em maio de 2009, sem fins lucrativos. Atualmente é editada pelo 

Programa de Pós Graduação em Enfermagem (PPGENF) Mestrado e Doutorado em 

Enfermagem, da Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 

[UNIRIO], com periodicidade trimestral, compondo-se de um volume por ano com quatro 

números. Está classificada no QUALIS/CAPES como B2. 

Quando da submissão dos manuscritos, em METADADOS DA SUBMISSÃO devem 

constar todos os AUTORES que por ventura estejam mencionados como << AUTOR >> no 

corpo do texto. O encaminhamento do manuscrito, anexos e o preenchimento de todos os dados, 

são de inteira responsabilidade do autor que está submetendo o manuscrito e não do Editor. 

Todos os manuscritos são previamente apreciados pelo Editor no que se refere à 

adequação às Normas da RPCFO de FORMATAÇÃO e ESTRUTURA e, se considerados 

adequados, serão encaminhados para os consultores Ad hoc, de reconhecida competência na 

temática abordada. Em caso de desacordo, será enviado para uma segunda avaliação. No caso 

da identificação de conflito de interesse por parte dos consultores, será encaminhado para outro 

consultor. 

O manuscrito que NÃO cumprir tais Normas, por INCOMPLETUDE ou 

INADEQUAÇÃO, SERÁ SUMARIAMENTE DEVOLVIDO antes mesmo de ser submetidos à 

avaliação PELO CONSULTOR. Portanto, solicitamos atenção na das normas para submissão de 

manuscritos. Caso não seja atendida a solicitação ajustes no prazo de 3 (três) dias, o mesmo será 

ARQUIVADO e se houver interesse ainda em publicá-lo, deverá ser submetido novamente, 

onde será iniciado novo processo de julgamento por pares. 

O processo de avaliação utiliza o sistema Doubleblind peer review, preservando a 

identidade dos autores e consultores, com emprego de formulário da RPCFO. O prazo de 



 

 

  

devolução para os pareceres é, no máximo, 28 dias, quando for aceita a realização da avaliação 

pelos avaliadores. Caso contrário, será enviado para outros consultores. Em persistindo a não 

aceitação, dois membros do Conselho Editorial avaliarão o artigo. 

Os pareceres dos avaliadores serão disponibilizados online para o autor responsável pela 

submissão que terá o prazo de 10 (dez) dias para atender as solicitações. Caso contrário, o 

manuscrito será ARQUIVADO após envio de comunicado para todos os autores por 

entendermos que não houve interesse em atender a solicitação para ajustes de acordo com as 

avaliações realizadas. Porém, se houver interesse ainda em publicá-lo, o artigo deverá ser 

submetido novamente, onde será iniciado novo processo de julgamento por pares. 

Preparo dos manuscritos QUANTO À REDAÇÃO os manuscritos devem ser redigidos 

de maneira objetiva, mantendo linguagem adequada ao estudo, bem como ressaltando a 

terminologia científica condizente. 

QUANTO À AUTORIA o conceito de autoria está respaldado na contribuição 

substancial de cada uma das pessoas listadas como autores, no que se refere, sobretudo, à 

concepção e planejamento do projeto de pesquisa, obtenção ou análise e interpretação dos 

dados, redação e revisão crítica. MÁXIMO DE 06 AUTORES por artigo enviado. 

QUANTO À FORMATAÇÃO os manuscritos devem ser produzidos em editor de texto 

word 7.0 (ou versão inferior) com: 

a) 25 páginas (máximo), excluindose: página de rosto, resumo, abstract, resumen (todos com 

descritores), agradecimentos e referências (Estilo Vancouver). Configurações textuais, folha 

tamanho Ofício (35,56cm x 21,59cm), margem superior 2,5cm, margem inferior 2cm, margem 

esquerda 3,2cm, margem direita 2,2cm, fonte Trebuchet MS, tamanho 11, espaçamento entre 

linhas 1,5 , parágrafo 1,25cm , alinhamento justificado. 

b) Representações Visuais: Tabelas, Quadros, Gráficos, Fluxogramas, Diagramas, Imagens, 

Figuras, Fotografias e etc. 

c) Todo tipo de representação visual que não fizer parte do conteúdo textual será considerada 

como imagem sendo limitada a um total de 6. 

d) Tabelas, quadros, gráficos, fluxogramas, diagramas, poderão ter largura máxima de 15cm e 

altura máxima de 25cm, devendo estar inseridas dentro do texto deverão estar inseridas 

centralizadas no decorrer da parte textual de acordo com sua aparição no texto, deverão também 

seguir as normas do IBGE para tabelas, quadros, gráficos e etc, para título, identificação, ano, 

local e etc. 

e) Imagens (figuras, ilustrações, fotografias) devem estar no formato JPEG, com resolução 

mínima de 300dpi, deverão estar inseridas centralizadas no decorrer da parte textual de acordo 

com sua aparição no texto, deverão também seguir as normas. 

f) As imagens não deverão ultrapassar a largura máxima de 15cm e a altura máxima de 25 cm. 



 

 

  

g) Fotografias que possuam imagens de pessoas que permitam sua identificação deverão ser 

submetidas juntamente com a autorização de direito de imagem, assim como também imagens 

que sejam registradas ou patenteadas. 

h) Páginas numeradas no ângulo superior direito a partir da página de identificação. 

i) Os resumos devem ser apresentados em português, inglês e espanhol, com 150 palavras no 

máximo. Deve-se iniciar e sequenciar em tópicos os seguintes termos: OBJETIVO, 

MÉTODOS, RESULTADOS, CONCLUSÃO, DESCRITORES seguido do sinal de :  Usar letra 

maiúscula apenas na primeira letra de cada palavra. Não usar os termos: Palavraschave, 

Keywords e Palabrasllave. Usar: DESCRITORES, DESCRIPTORS e DESCRIPTORES, 

respectivamente. Ressaltase que os itens observados se adequarão à natureza do estudo 

qualitativo, quando for pertinente. 

j) Não deverá ser utilizada nenhuma forma de destaque no texto (sublinhado, negrito, marcas 

d'água), exceto para títulos e subtítulos. Nos subtítulos NÃO USAR numeração nem no final o 

sinal de:. O texto deve ser escrito abaixo. 

g) Utilizar apenas itálico em palavras ou expressões que realmente necessitem ser enfatizadas 

no texto. 

h) Os títulos e subtítulos devem ser identificados por negrito e apenas a primeira letra 

maiúscula. 

i) Não usar rodapé ou cabeçalhos. 

j) As referências devem ser numeradas e normalizadas de acordo com o Estilo Vancouver. Não 

usar o termo << BIBLIOGRÁFICAS >> 

l) Recomenda-se o uso de parágrafos de 1,5 cm para as referências. 

QUANTO À ESTRUTURA 

a) Página de rosto título do manuscrito que deve ser centralizado e em maiúscula com negrito; 

versão do título nos idiomas inglês e espanhol. Na versão em que o manuscrito seja em espanhol 

ou francês, deverá ser apresentado no idioma inglês, inclusive. Abaixo do título, justificado: 

1) Tipo de auxílio e nome da agência financiadora, se convier; 2) Se elaborado a partir de tese, 

dissertação ou monografia: título, ano e instituição onde foi apresentada. 

b) Resumos devem ser apresentados em português, inglês e espanhol, com 150 palavras no 

máximo. Deve-se iniciar e sequenciar em tópicos os seguintes termos: OBJETIVO, 

MÉTODOS, RESULTADOS, CONCLUSÃO, DESCRITORES seguido do sinal de : . Usar 

letra maiúscula apenas na primeira letra de cada palavra. Na versão em que o manuscrito for 

escrito em Espanhol ou Francês, apresentar o abstract; na versão em que for em Inglês, o 

resumen. DESCRITORES indicar de três a cinco termos que identifiquem o tema, limitando-se 

aos descritores recomendados nos Descritores em Ciências da Saúde [DeCS], traduzido do 

Medical Subject of Health MeSH, e apresentado gratuitamente pela BIREME na forma 



 

 

  

trilingüe, na página URL: http://decs.bvs.br. TESE E DISSERTAÇÃO enviar o resumo, abstract 

e resumen. 

c) Texto os textos de manuscritos Pesquisa, Pesquisa de Iniciação científica, Ensaios e de 

Revisão Integrativa ou Sistemática de Literatura devem apresentar: 1) INTRODUÇÃO; 2) 

OBJETIVO; 3) MÉTODOS; 4) RESULTADOS; 5) DISCUSSÃO; 6) CONCLUSÃO; 

7)AGRADECIMENTOS (opcional); 8) REFERÊNCIAS (Estilo Vancouver). 

As demais categorias terão estrutura textual livre, porém as REFERÊNCIAS são 

obrigatórias. Os textos de manuscritos Pesquisa, Página de Iniciação Científica, Ensaio e de 

Revisão Integrativa ou Sistematica de Literatura devem conter as seguintes seções: 

1) INTRODUÇÃO deve ser breve, definir claramente o problema estudado, destacando sua 

importância e as lacunas do conhecimento, fornecendo referências estritamente pertinentes. 

Apresentar os objetivos da pesquisa. 

2) MÉTODOS devem descrever o tipo de estudo, a população, a amostra, os critérios de seleção 

da amostra, o instrumento de coleta de dados, os procedimentos para a coleta e análise dos 

dados. Necessariamente devem explicitar o cumprimento dos princípios de pesquisa envolvendo 

seres humanos ou animais, bem como o nome do Comitê de Ética em Pesquisa no qual o projeto 

de pesquisa foi aprovado com o respectivo número de protocolo. Para os autores brasileiros, a 

Resolução 196/96 da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa CONEP, deve ser considerada; 

para os estrangeiros, se adotaram a Declaração de Helsinki, disponível na página URL: 

http://www.wma.net. 

3) RESULTADOS devem descrever os resultados encontrados sem incluir interpretações ou 

comparações e o texto deve complementar e não repetir o que está descrito em tabelas e figuras. 

a) TABELAS devem seguir os itens b, c, d. com a primeira letra da legenda em maiúscula 

descrita na parte superior, numeradas consecutivamente com algarismos arábicos na ordem em 

que foram citadas no texto, conteúdo em fonte 10 com a primeira letra em maiúscula. Se usar 

dados de outra fonte, publicada ou não, obter permissão e indicar a fonte por completo. Não 

usar linhas horizontais ou verticais internas. Empregar em cada coluna um título curto ou 

abreviado. Colocar material explicativo em notas abaixo da tabela, não no título. Explicar em 

notas todas as abreviaturas não padronizadas usadas em cada tabela. 

b) ILUSTRAÇÕES devem seguir os itens b, c, d, com a primeira letra da legenda em maiúscula 

descrita na parte inferior e sem grifo, numeradas consecutivamente com algarismos arábicos na 

ordem em que foram citadas no texto. 

c) CITAÇÕES No texto, utilizar o sistema numérico de citação, no qual somente os números 

índices das referências, na forma sobrescrita, são indicados no texto. Nas citações diretas até 

três linhas incluí-las no texto, entre aspas (sem itálico) e referência correspondente conforme 



 

 

  

exemplo: 13:4 (autor e página); com mais de três linhas, usar o recuo de 4 cm, letra tamanho 11 

e parágrafo simples (sem aspas e sem itálico), seguindo a indicação de autor e data. 

d) DEPOIMENTOS na transliteração de comentários ou de respostas, seguir as mesmas regras 

das citações, porém em itálico, com o código que representar cada depoente entre parênteses. 

Exemplo: Acho que não faz sentido avaliar este trabalho de modo que não comprometa a 

idoneidade dos autores assim como a identificação de cada um. (Davidson). 

4) DISCUSSÃO deve conter comparação dos resultados com a literatura, as limitações da 

pesquisa e a interpretação dos autores, enfatizando os aspectos novos e importantes do estudo. 

5) CONCLUSÃO relacionar as conclusões com os objetivos do trabalho, evitando assertivas 

não apoiadas pelos achados e incluindo recomendações, quando pertinentes. 

6) AGRADECIMENTOS devem ser breves e objetivos, somente a pessoas ou instituições que 

contribuíram significativamente para o estudo. 

7) REFERÊNCIAS 

A RPCFO adota os "Requisitos Uniformes para Manuscritos Submetidos a Revistas 

Biomédicas", publicado pelo Comitê Internacional de Editores de Revistas Médicas Estilo 

Vancouver, disponível no site: http://www.icmje.org ou 

http://www.bu.ufsc.br/ccsm/vancouver.html (versão traduzida em português). 

Os títulos de periódicos devem ser referidos abreviados, de acordo com o Index 

Medicus: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=journals . 

Para abreviatura dos títulos de periódicos nacionais e latino-americanos, consultar o 

site: http://portal.revistas.bvs.br eliminando os pontos da abreviatura, com exceção do último 

ponto para separar do ano. 

As referências devem ser numeradas e normalizadas de acordo com o Estilo Vancouver. 

Na lista de referências, as referências devem ser numeradas consecutivamente, conforme a 

ordem que forem mencionadas pela primeira vez no texto. Referencia-se o(s) autor(e)s pelo 

sobrenome, apenas a letra inicial é em maiúscula, seguida do(s) nome(s) abreviado(s) e sem o 

ponto. 

Quando o documento possui de um até seis autores, citar todos os autores, separados 

por vírgula; quando possui mais de seis autores, citar todos os seis primeiros autores seguidos 

da expressão latina "et al". Com relação a abreviatura dos meses dos periódicos em inglês e 

alemão, abrevia-se os meses iniciando por maiúsculas; em português, espanhol, francês e 

italiano, em minúsculas. Ambos serão sem ponto como recomenda o Estilo Vancouver. 

Exemplos: 

1. Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solidorgan transplantation in HIVinfected patients. N 

Engl J Med. 2002 Jul 25;347(4):2847. 



 

 

  

2. Rose ME, Huerbin MB, Melick J, Marion DW, Palmer AM, Schiding JK, et al. Regulation of 

interstitial excitatory amino acid concentrations after cortical contusion injury. Brain Res. 

2002;935(12): 406 

3. Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. Medical microbiology. 4ª ed. St. 

Louis: Mosby; 2002. 

4. Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in human solid tumors. In: 

Vogelstein B, Kinzler KW, editores. The genetic basis of human cancer. New York: 

McGrawHill; 2002. p. 93113. 

5. Borkowski MM. Infant sleep and feeding: a telephone survey of Hispanic Americans 

[dissertação]. Mount Pleasant (MI): Central Michigan University; 2002. 

6. Tannouri AJR, Silveira PG. Campanha de prevenção do AVC: doença carotídea extracerebral 

na população da grande Florianópolis [trabalho de conclusão de curso]. Florianópolis: 

Universidade Federal de Santa Catarina. Curso de Medicina. Departamento de Clínica Médica, 

2005. 

7. Abood S. Quality improvement initiative in nursing homes: the ANA acts in na advisory role. 

Am J Nurs [periódico na Internet]. 2002 Jun [acesso em 2002 Aug 12];102(6): 

[aproximadamente 3 p.]. Disponível em: 

http://www.nursingworld.org/AJN/2002/june/Wawatch.htm 

8. CancerPain. org [homepage na Internet]. New York: Association of Cancer Online 

Resources, Inc.; c200001 [atualizada em 2002 May 16; acesso em 2002 Jul 9]. Disponível em: 

http://www.cancerpain. org/. 

OUTROS 

Livros como um todo: Gil AC. Como elaborar projetos de pesquisa. 4ª ed. São Paulo (SP): 

Atlas; 2002. 

Livros traduzidos: Nightingale F. Notas de enfermagem: o que é e o que não é. Tradução de 

Amália Correa de Carvalho. São Paulo (SP): Cortez; 1989. 

Livros com organizador, coordenador, editor ou compilador: Figueiredo NMA, Viana DL, 

coordenadoras. Tratado prático de enfermagem. São Caetano do Sul (SP): Yendis; 2006. 

Capítulo de livro: Moreira A. Movimentos de profissionalização da enfermagem. In: Oguisso T, 

organizadora. Trajetória histórica e legal da enfermagem. 1ª. São Paulo (SP): Manole; 2005. 

Teses, dissertações e monografias acadêmicas: 

1. Melo ECP. Infarto agudo do miocárdio no Município do Rio de Janeiro: qualidade dos dados, 

sobrevida e distribuição espacial [tese]. Rio de Janeiro (RJ): Escola Nacional de Saúde Pública; 

2004. 

http://www.cancerpain/


 

 

  

2. Porto F. A cartografia de luta das enfermeiras obstetras na maternidade Leila Diniz 

(19961998): do soldado ao batom [dissertação]. Rio de Janeiro (RJ): Programa de Pós-

graduação em Enfermagem, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro; 2001. 

3. Alessandra CM. O enfermeiro diante do corpo do cliente em fase terminal: o cuidado que 

ranscende o real e o concreto [monografia] Rio de Janeiro (RJ): Escola de Enfermagem Alfredo 

Pinto, UNIRIO; 2005. 

Trabalhos de congressos e de seminários: anais, livros de resumos: 

1. Amorim WM, Barreira IA. As circunstâncias do processo de reconfiguração da Escola 

Profissional da Assistência a Psicopatas do Distrito Federal. In Anais do 2º Colóquio Latino-

americano de História de Enfermagem; 2005 set 1215; 

Rio de Janeiro (RJ), Brasil. Rio de Janeiro (RJ): EEAN; 2005. p 14853. 
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ANEXO E 

 
DIRETRIZES PARA AUTORES DAS NORMAS DE SUBMISSÃO DA REVISTA 

TEXTO & CONTEXTO ENFERMAGEM 

 

 

Forma e preparação de manuscritos 

INSTRUÇÕES PARA PUBLICAÇÃO DOS MANUSCRITOS 

Os manuscritos submetidos à revista devem atender à sua política editorial e às 

instruções aos autores, que seguem os "Uniform Requirements for Manuscripts 

Submitted to Biomedical Journals: Writing and Editing for Biomedical Publication" 

(http://www.icmje.org). A tradução deste texto para o português: 

"Requisitos uniformes para originais submetidos à revistas biomédicas" do 

Comitê Internacional de Editores de Revistas Médicas (International Committee of 

Medical Journal Editors ICMJE) disponível no site 

http://www.icmje.org/icmjerecommendations. pdf. 

Os manuscritos submetidos no ScholarOne deverão seguir as normas editoriais 

da Texto & Contexto Enfermagem, caso contrário, serão automaticamente recusados. 

Na submissão, é imprescindível que seja anexada a declaração de transferência de 

direitos autorais (Modelo). 

Os autores dos manuscritos recusados para publicação serão informados. Os 

manuscritos apresentados em eventos (congressos, simpósios, seminários, dentre outros) 

serão aceitos desde que não tenham sido publicados integralmente em anais e que 

tenham autorização, por escrito, da entidade organizadora do evento, quando as normas 

do evento assim o exigirem. Poderá ser aceito manuscrito já publicado em periódicos 

estrangeiros, desde que aprovado pelo Conselho Diretor da Texto & Contexto 

Enfermagem e autorizado pelo periódico em que o manuscrito tenha sido originalmente 

publicado. 

Opiniões e conceitos emitidos nos manuscritos, bem como a exatidão, 

adequação e procedência das citações bibliográficas, são de exclusiva responsabilidade 

dos autores, não refletindo necessariamente a posição do Conselho Diretor; 

http://www.icmje.org/icmjerecommendations


 

 

  

O manuscrito resultante de pesquisa que envolver seres humanos, deverá indicar 

se os procedimentos respeitaram o constante na Declaração de Helsinki (1964, 

reformulada em 1975, 1983, 1989, 1996 e 2000), além do atendimento a legislações 

específicas (quando houver) do país no qual a pesquisa foi realizada. Para os artigos 

originais decorrentes de pesquisa realizada no Brasil, respeitar os preceitos da 

Resolução do Conselho Nacional de Saúde N.466 de 12/12/2012 e N.251 de 07/08/97. 

Quando se tratar de resultados de pesquisa, os autores deverão anexar uma cópia da 

aprovação emitida pelo Comitê de Ética em Pesquisa e mencionar, na metodologia, o 

número de aprovação do projeto. 

A Texto & Contexto Enfermagem apóia as políticas para registro de ensaios 

clínicos da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do International Committee of 

Medical Journal Editors (ICMJE), reconhecendo a importância dessas iniciativas para o 

registro e divulgação internacional de informação sobre estudos clínicos, em acesso 

aberto. Sendo assim, somente serão aceitos para publicação, a partir de 2007, os artigos 

de pesquisas clínicas que tenham recebido um número de identificação em um dos 

Registros de Ensaios Clínicos validados pelos critérios estabelecidos pela OMS e 

ICMJE, cujos endereços estão disponíveis no site do ICMJE. O número de identificação 

deverá ser registrado ao final do resumo. 

A confiança pública do processo de revisão de especialistas e a credibilidade dos 

artigos publicados dependem, em parte, de como o conflito de interesse é administrado 

durante a redação, revisão por pares e a tomada de decisão editorial. Os conflitos de 

interesse podem ser de ordem pessoal, comercial, política, acadêmica ou financeira. 

Relações financeiras, como por exemplo, através de emprego, consultorias, posse de 

ações, honorários, depoimento/parecer de especialista são conflitos de interesse mais 

facilmente identificáveis e que têm maior chance de abalar a credibilidade da revista, 

dos autores e da própria ciência. Contudo conflitos podem ocorrer por outras razões, tais 

como relações pessoais, competição acadêmica e paixão intelectual. Outras informações 

disponíveis no site: http://www.icmje.org/conflictsofinterest/ deverão ser consultadas. 

Os autores são responsáveis por reconhecer e revelar conflitos de interesse 

existentes para que o Conselho Diretor possa decidir sobre o manuscrito. Os autores 

devem informar no manuscrito o apoio financeiro e outras conexões financeiras ou 

pessoais em relação ao seu trabalho, quando houver. As relações financeiras ou de 

http://www.icmje.org/conflictsofinterest/


 

 

  

qualquer outro tipo que possam levar a conflitos de interesse devem ser informadas no 

campo indicado no sistema Conflict of Interest. 

Os manuscritos publicados serão de propriedade da Revista, vedada qualquer 

reprodução total ou parcial, em qualquer outro meio de divulgação, impressa ou 

eletrônica, sem a prévia autorização da Revista Texto & Contexto Enfermagem. 

 

CATEGORIAS DE ARTIGOS 

Além dos artigos originais, os quais têm prioridade, são publicados relatos de 

experiência, reflexão, revisão da literatura, entrevista e resenha. 

Artigo original: são contribuições destinadas a divulgar resultados de pesquisa 

científica concluída. A criatividade e o estilo dos autores no formato do manuscrito 

serão respeitados, no entanto o conteúdo deve ser apresentado de forma a contemplar a 

introdução, métodos, resultados e discussão. A introdução deve ser breve, definir o 

problema estudado e sua importância, além de destacar as lacunas do conhecimento – 

"estado da arte". Os métodos empregados, a população estudada, a fonte de dados e os 

critérios de seleção entre outros devem ser descritos de forma compreensiva e completa. 

Inserir o número do protocolo de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa e que a 

pesquisa foi conduzida de acordo com os padrões éticos exigidos. Os resultados devem 

ser descritos em uma seqüência lógica. Quando forem apresentadas tabelas, quadros e 

figuras, o texto deve ser complementar e não repetir o conteúdo contido nos mesmos. A 

discussão, que pode ser redigida juntamente com os resultados, deve conter comparação 

dos resultados com a literatura, a interpretação dos autores, as implicações dos achados, 

as limitações e implicações para pesquisa futura. Enfatizar os aspectos novos e 

importantes do estudo e as conclusões que surgem destes. Sua extensão limitase a 15 

páginas. 

Relato de experiência: descrições de experiências acadêmicas, assistenciais e de 

extensão. Sua extensão limita-se a 15 páginas. 

Reflexão: matéria de caráter opinativo ou análise de questões que possam 

contribuir para o aprofundamento de temas relacionados à área da saúde e de 

enfermagem, a que se destina a Revista. Sua extensão limita-se a 15 páginas. 

Revisão da literatura: compreende avaliação da literatura sobre temas 

específicos. Deve incluir uma seção que descreva os métodos utilizados para localizar, 



 

 

  

selecionar, extrair e sintetizar os dados e as conclusões. Sua extensão limita-se a 15 

páginas. 

 

PREPARO DOS MANUSCRITOS 

Os manuscritos devem ser preparados de acordo com as normas editoriais da 

Revista, redigidos na ortografia oficial e digitados com espaço de 1,5cm, configurados 

em papel A4 e com numeração nas páginas. A margem esquerda e superior será de 3cm 

e a margem direita e inferior de 2cm. Letra Times New Roman 12, utilizando Editor 

Word for Windows 98 ou Editores que sejam compatíveis.  

Página de identificação: a) título do manuscrito (conciso, mas informativo) em 

português, inglês e espanhol; b) nome completo de cada autor, com seu(s) título(s) 

acadêmico(s) mais elevado(s) e afiliação institucional; c) o(s) nome(s) do(s) 

departamento(s) e das instituição(ões) a(os) qual(is) o trabalho deve ser atribuído; d) 

nome, endereço completo, telefone/fax e endereço eletrônico do autor responsável pela 

correspondência relacionada ao manuscrito. 

Resumo e Descritores: o resumo deve ser apresentado na primeira página, em 

português, espanhol (resumen) e inglês (abstract), com limite de 150 palavras. Deve 

indicar o(s) objetivo(s) do estudo, o método, principais resultados e conclusões. Abaixo 

do resumo, incluir 3 a 5 descritores nos três idiomas. Para determiná-los consultar a lista 

de Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) elaborada pela BIREME e disponível na 

internet no site: http://decs.bvs.br ou o Medical Subject Headings (MeSH) do Index 

Medicus. Quando o artigo tiver enfoque interdisciplinar, usar descritores, 

universalmente, aceitos nas diferentes áreas ou disciplinas envolvidas. 

Apresentação das seções: o texto deve estar organizado sem numeração 

progressiva para título e subtítulo, devendo ser diferenciado através de tamanho da fonte 

utilizada.  

Exemplos: 

Título = OS CAMINHOS QUE LEVAM À CURA 

Primeiro subtítulo = Caminhos percorridos 

Segundo subtítulo = A cura pela prece 

Ilustrações: as tabelas, quadros e figuras devem conter um título breve e serem 

numeradas consecutivamente com algarismos arábicos, na ordem em que forem citadas 

no texto, sendo limitadas a 5 no conjunto. Exceto tabelas e quadros, todas as ilustrações 



 

 

  

devem ser designadas como figuras. As tabelas devem apresentar dado numérico como 

informação central, não utilizar traços internos horizontais ou verticais. As notas 

explicativas devem ser colocadas no rodapé da tabela, utilizando os símbolos na 

seqüência. Os quadros devem apresentar as informações na forma discursiva. Se houver 

ilustrações extraídas de outra fonte, publicada ou não publicada, os autores devem 

encaminhar permissão, por escrito, para utilização das mesmas. As figuras devem conter 

legenda, quando necessário, e fonte sempre que for extraída de obra publicada (as fontes 

têm que estar na referência). Além das ilustrações estarem inseridas no texto, deverão 

ser encaminhadas em separado e em qualidade necessária a uma publicação. Não serão 

publicadas fotos coloridas, exceto em casos de absoluta necessidade e a critério do 

Conselho Diretor. Se forem utilizadas fotos, as pessoas não poderão ser identificadas, 

ou então, deverão vir acompanhadas de permissão, por escrito, das pessoas 

fotografadas. Todas as figuras e/ou fotos, além de estarem devidamente inseridas na 

seqüência do texto, deverão ser encaminhadas em separado com a qualidade necessária 

à publicação. 

As imagens deverão ser enviadas no formato jpeg ou tiff, resolução de 300 dpi, 

tamanho 23x16 cm e em grayscale. Imagens fora dessas especificações não poderão ser 

utilizadas. 

Citações no texto: as citações indiretas deverão conter o número da referência da 

qual foram subtraídas, suprimindo o nome do autor, devendo ainda ter a pontuação 

(ponto, vírgula ou ponto e vírgula) apresentada antes da numeração em sobrescrito. 

Exemplo: as trabalhadoras também se utilizam da linguagem não verbal.7 

Quando as citações oriundas de 2 ou mais autores estiverem apresentadas de 

forma seqüencial na referência (1, 2, 3, 4, 5), deverão estar em sobrescrito separados por 

um hífen. Exemplo: estabeleceu os princípios da boa administração, sendo dele a 

clássica visão das funções do administrador.15 

Citações no texto para artigos na categoria Revisão da Literatura. O número da 

citação pode ser acompanhado ou não do(s) nome(s) do(s) autor(es) e ano de 

publicação. Se forem citados dois autores, ambos são ligados pela conjunção "e"; se 

forem mais de dois, cita-se o primeiro autor seguido da expressão "et al". 

Exemplos: 



 

 

  

Segundo Oliveira et al9, entendese a rede como a transgressão de fronteiras, a abertura 

de conexões, a multiplicidade, a flexibilidade, a transparência, a interdependência e o 

acesso de todos a informação. 

Entende-se a rede como a transgressão de fronteiras, a abertura de conexões, a 

multiplicidade, a flexibilidade, a transparência, a interdependência e o acesso de todos a 

informação.9 

As citações diretas (transcrição textual) devem ser apresentadas no corpo do 

texto entre aspas, indicando o número da referência e a página da citação, independente 

do número de linhas. Exemplo: "[...] o ocidente surgiu diante de nós como essa máquina 

infernal que esmaga os homens e as culturas, para fins insensatos".1:3031 

As citações de pesquisa qualitativa (verbatins) serão colocadas em itálico, no 

corpo do texto, identificando entre parênteses a autoria e respeitando o anonimato. 

Exemplo: [...] envolvendo mais os acadêmicos e profissionais em projetos sociais, 

conhecendo mais os problemas da comunidade [...](e7); 

Notas de rodapé: o texto deverá conter no máximo três notas de rodapé, que 

serão indicadas por: * primeira nota, ** segunda nota, *** terceira nota. 

Referências: as referências devem estar numeradas consecutivamente na ordem 

que aparecem no texto pela primeira vez e estar de acordo com os Requisitos Uniformes 

do Comitê Internacional de Editores de Revistas Médicas (International Committee of 

Medical Journal Editors ICMJE). 

Exemplos: 

Livro padrão 

Gerschman S. A democracia inconclusa: um estudo da reforma sanitária brasileira. Rio 

de Janeiro: Fiocruz; 2004. 

Capítulo de livro 

Melo ECP, Cunha FTS, Tonini T. Políticas de saúde pública. In: Figueredo NMA, 

organizador. Ensinando a cuidar em saúde pública. São Caetano do Sul: Yends; 2005. 

p.4772. 

Livro com organizador, editor ou compilador 

Elsen I, Marcon SS, Santos MR, organizadores. O viver em família e sua interface com 

a saúde e a doença. Maringá: EDUEM; 2002. 

Livro com edição 



 

 

  

Vasconcelos EM. Educação popular e a atenção à saúde da família. 2a ed. São Paulo: 

Hucitec; 2001. 

Trabalho apresentado em congresso 

Lima ACC, Kujawa H. Educação popular e saúde no fortalecimento do controle social. 

In: Anais do 7º Congresso Nacional da Rede Unida, 2006 Jul 1518; Curitiba, Brasil. 

Curitiba: Rede Unida; 2006. Oficina 26. 

Entidade coletiva 

Ministério da Saúde (BR), Secretaria de Atenção a Saúde, Departamento de Ações 

Programáticas Estratégicas. Manual técnico pré-natal e puerpério: atenção qualificada e 

humanizada. Brasília: MS; 2005. 

Documentos legais 

Ministério da Saúde (BR), Conselho Nacional de Saúde, Comissão Nacional de Ética 

em Pesquisa. Resolução no 196 de 10 de outubro de 1996: diretrizes e normas 

regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres humanos. Brasília: MS; 1996. 

Brasil. Lei No 7.498, de 25 de junho de 1986. Dispõe sobre a regulamentação do 

exercício da Enfermagem e dá outras providências. Diário Oficial da República 

Federativa do Brasil, 26 Jun 1986. Seção 1. 

Tese/Dissertação 

Azambuja EP. É possível produzir saúde no trabalho da enfermagem?: um estudo sobre 

as relações existentes entre a subjetividade do trabalhador e a objetividade do trabalho 

[tese]. Florianópolis: UFSC/Programa de Pós-Graduação em Enfermagem; 2007. 

Artigo de jornal 

Zavarise E. Servidores da UFSC fazem movimento em defesa do HU. Diário 

Catarinense, 2007 Jun 28; Geral 36. 

Artigo de periódico com até 6 autores 

Kreutz I, Gaiva MAM, Azevedo RCS. Determinantes socioculturais e históricos das 

práticas populares de prevenção e cura de doenças de um grupo cultural. Texto 

Contexto Enferm. 2006 JanMar; 15 (1): 8997. 

Artigo de periódico com mais de 6 autores 

Azambuja EP, Fernandes GFM, Kerber NPC, Silveira RS, Silva AL, Gonçalves LHT, et 

al. Significados do trabalho no processo de viver de trabalhadoras de um Programa de 

Saúde da Família. Texto Contexto Enferm. 2007 JanMar; 16 (1): 719. 

Material audiovisual 



 

 

  

Lessmann JC, Guedes JAD, entrevistadoras. Lúcia Hisako Takase Gonçalves entrevista 

concedida ao acervo do Grupo de Estudos de História do Conhecimento da 

Enfermagem GEHCE/UFSC [fita cassete 60 min]. Florianópolis: UFSC/GEHCE; 2006 

jul 23. 

Mapa 

Santos RO, Moura ACSN. Santa Catarina: físico [mapa]. Florianópolis: DCL; 2002. 

Dicionários e referências similares 

Ferreira ABH. Novo dicionário da língua portuguesa. 3ª ed. Florianópolis: Ed. Positivo; 

2004. 

Homepage/web site 

Ministério da Saúde [página na Internet]. Brasília: MS; 2007 [atualizado 2007 May 04; 

acesso em 2007 Jun 28]. Disponível em: www.saude.gov.br 

Material eletrônico 

Programa de Pós-Graduação em Enfermagem. Anais do 3o Seminário Internacional de 

Filosofia e Saúde [CDROM]. Florianópolis: UFSC/PEN; 2006. 

Barbosa MA, Medeiros M, Prado MA, Bachion MM, Brasil VV. Reflexões sobre o 

trabalho do enfermeiro em saúde coletiva. Rev. Eletr. Enferm. 2004; 06 (1):[online] 

[acesso em 2006 Out 01]. Disponível em: 

http://www.fen.ufg.br/Revista/revista6_1/f1_coletiva.html 

Corona MBEF. O significado do "Ensino do Processo de Enfermagem" para o docente 

Improving palliative care for cancer [tese na Internet]. Ribeirão Preto: USP/EERP; 

2005 [acesso 2007 Jun 28]. Disponível em: 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde06052005100508/ 

Observação: trabalhos não publicados não deverão ser incluídos nas referências, 

mas inseridos em nota de rodapé. Para outros exemplos de referências, consultar o site: 

em outras línguas, se necessário, consultar o International Nursing Index, Index 

Medicus ou o site 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=journals  

Todo o conteúdo do periódico, exceto onde está identificado, está licenciado sob uma 

Licença Creative Commons 

Campus Universitário Trindade 

88040970 

Florianópolis, Santa Catarina, Brasil 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=journals


 

 

  

Tel.: (55 48) 37214915/ 

(55 48) 37219043 

textoecontexto@contato.ufsc.br 
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ANEXO F 

 
DIRETRIZES PARA AUTORES DAS NORMAS DE SUBMISSÃO DA REVISTA 

BRASILEIRA DE ENFERMAGEM 

 

 

Política Editorial 

A REBEn é publicada na versão impressa e eletrônica. Tem, como público alvo, 

profissionais e estudantes de Enfermagem e da Saúde. Recebe a submissão de 

manuscritos nos idiomas português, inglês e espanhol. Para manuscritos aceitos para 

publicação redigidos em português, será solicitada a tradução da versão final para o 

inglês, que será disponibilizada na versão eletrônica. 

Além de seis fascículos regulares por ano, podem ser publicados, eventualmente, 

números especiais, de acordo com avaliação da pertinência pela Comissão de 

Publicação ou Conselho Editorial da REBEn, e com a aprovação expressa da Diretoria 

da ABEn Nacional. 

Os manuscritos devem destinar-se exclusivamente à REBEn, não sendo permitida 

sua submissão simultânea a outro(s) periódico(s). Quando publicados, passam a ser 

propriedade da revista, sendo vedada a reprodução parcial ou total dos mesmos, em 

qualquer meio de divulgação, impresso ou eletrônico, sem a autorização prévia do(a) 

Editor(a) Científico(a) da Revista. 

A REBEn adota a exigência da Organização Mundial da Saúde e do Comitê 

Internacional de Editores de Revistas Médicas de registro prévio dos ensaios clínicos 

(estudos experimentais randomizados) em plataforma que atenda os critérios elaborados 

por estas duas organizações. O número do registro do ensaio clínico deverá constar em 

nota de rodapé, na Página de Identificação do manuscrito, aspecto a que se condiciona a 

publicação.  

 

 Declaração sobre Ética e Integridade em Pesquisa 



 

 

  

Para a publicação, a REBEn considera uma condição sine qua non que os 

manuscritos a ela submetidos tenham cumprido as diretrizes ético-legais que envolvem 

a elaboração de trabalhos acadêmicos e / ou técnico-científicos e a pesquisa com seres 

humanos ou com animais. 

Em se tratando de pesquisa envolvendo seres humanos, e atendendo o disposto na 

Resolução CNS nº 466/2012, o(s) autor(es) deve(m) mencionar, no texto do manuscrito, 

o número do protocolo de aprovação do projeto, emitido por Comitê de Ética 

reconhecido pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, do Conselho Nacional de 

Saúde (CONEP-CNS), ou por órgão equivalente, quando tiver sido executada em outro 

país. Do mesmo modo, deve(m) mencionar no manuscrito os procedimentos adotados 

para obtenção da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido pelos 

participantes da pesquisa. 

Nos trabalhos de pesquisa experimental envolvendo animais, deve ser respeitada a 

Lei nº 11.794, de 8 de outubro de 2008, que regulamenta o inciso VII do § 1º do Art. 

225 da Constituição Federal, estabelecendo procedimentos para o uso científico de 

animais; e as normas estabelecidas no Guide for the Care and Use of Laboratory 

Animals (Institute of Laboratory Animal Resources, National Academy of 

Sciences, Washington, D.C., Estados Unidos), de 1996, e nos Princípios Éticos na 

Experimentação Animal (Colégio Brasileiro de Experimentação Animal – COBEA, 

disponível em: <www.cobea.org.br>), de 1991. O(s) autor(es) devem mencionar, no 

texto do manuscrito, o número do protocolo de aprovação do projeto, emitido por 

Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA), credenciada pelo Conselho Nacional de 

Controle de Experimentação Animal (CONCEA), órgão integrante do Ministério da 

Ciência, Tecnologia e Inovação. 

A REBEn apoia as Recomendações para a Condução, Relatório, Edição e 

Publicação de Trabalhos Acadêmicos em Revistas Médicas (Recommendations for the 

Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly Work in Medical Journals), 

do Comitê Internacional de Editores de Revistas Médicas (International Committee of 

Medical Journal Editors). Essas recomendações, relativas à integridade e padrões éticos 

na condução e no relatório de pesquisas, estão disponíveis na URL 

<http://www.icmje.org/urm_main.html>. Do mesmo modo, apoia os padrões 

internacionais para publicação de pesquisa responsável, desenvolvidos pelo COPE 

http://www.cobea.org.br/
http://www.icmje.org/urm_main.html


 

 

  

(Committee on Publication Ethics) e destinados a editores e autores (disponíveis em: 

<http://publicationethics.org/international-standards-editors-and-authors>). 

Conceitos, ideias ou opiniões emitidos nos manuscritos, bem como a procedência e 

exatidão das citações neles contidas, são de inteira responsabilidade do(s) autor(es). 

 

Categorias de Manuscritos 

Editorial – Texto sobre assunto de interesse para o momento histórico ou a 

produção do conhecimento veiculada a um determinado fascículo, com possível 

repercussão Enfermagem e Saúde. Pode conter até duas (2) páginas, incluindo 

até duas referências, quando houver. 

Pesquisa – Estudo original e inédito, que contribui para agregar informação 

nova ou para corroborar o conhecimento disponível sobre objeto de investigação 

relacionado ao escopo da Enfermagem e Saúde. Estão incluídos nesta categoria os 

ensaios clínicos randomizados. Deve conter um máximo de quinze (15) páginas, 

incluindo resumos e no máximo 30 referências. 

Revisão – Estudo que reúne, de forma ordenada, resultados de pesquisas a 

respeito de um tema específico, auxiliando na explicação e compreensão de diferenças 

encontradas entre estudos primários que investigam a mesma questão, e aprofundando o 

conhecimento sobre o objeto da investigação. Utiliza métodos sistemáticos e critérios 

explícitos para identificar, selecionar e avaliar criticamente pesquisas relevantes, e para 

coletar e analisar dados dos estudos incluídos na revisão. Deve conter um máximo 

de vinte (20) páginas, incluindo resumos e referências. 

Reflexão – Formulação discursiva aprofundada, focalizando conceito ou 

constructo teórico da Enfermagem ou de área afim; ou discussão sobre um tema 

específico, estabelecendo analogias, apresentando e analisando diferentes pontos de 

vista, teóricos e/ou práticos. Deve conter um máximo de dez (10) páginas, incluindo 

resumos e referências. 

Relato de Experiência – Estudo em que se descreve uma situação da prática 

(ensino, assistência, pesquisa ou gestão/gerenciamento), as estratégias de intervenção e 

a avaliação de sua eficácia, de interesse para a atuação profissional. Deve conter um 

máximo de dez (10) páginas, incluindo resumos e referências no máximo 10 

referências. 

Eventualmente, poderão ser publicados ainda: 

http://publicationethics.org/international-standards-editors-and-authors


 

 

  

Autor convidado – Manuscrito elaborado por autor convidado. Deve conter 

no máximo 15 páginas, incluindo resumos e até 30 referências; 

Resenha - de obra contemporânea, avaliada como sendo de interesse do público alvo da 

REBEn, deve conter no máximo 2 páginas, incluindo 2 referências, se houver; 

Carta ao Editor – máximo 1 página. 

 

Preparo dos Manuscritos 

Aspectos gerais 

A REBEn adota os Requisitos Uniformes para Manuscritos Submetidos a 

Revistas Biomédicas (Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical 

Journals), do Comitê Internacional de Editores de Revistas Médicas (International 

Committee of Medical Journal Editors – ICMJE), atualizados em abril de 2010. Esses 

requisitos, conhecidos como estilo Vancouver, estão disponíveis na URL 

<http://www.icmje.org/urm_main.html>. 

Os manuscritos de todas as categorias aceitos para submissão à REBEn deverão 

ser preparados da seguinte forma: 

Salvo em arquivo do Microsoft® Office Word, com configuração obrigatória das 

páginas em papel A4 (210x297mm) e margens de 2 cm em todos os lados, fonte Times 

New Roman tamanho 12, espaçamento de 1,5 pt entre linhas, parágrafos com recuo de 

1,25 cm. 

 As páginas devem ser numeradas, consecutivamente, até às Referências. 

 O uso de negrito deve se restringir ao título e subtítulos do manuscrito. 

 O itálico será aplicado somente para destacar termos ou expressões relevantes 

para o objeto do estudo. 

 Nas citações de autores, ipsis litteris, com até três linhas, usar aspas e inseri-las 

na sequência normal do texto; naquelas com mais de três linhas, destacá-las em 

novo parágrafo, sem aspas, fonte Times New Roman tamanho 11, espaçamento 

simples entre linhas e recuo de 3 cm da margem esquerda. No caso de fala de 

depoentes ou sujeitos de pesquisa, o mesmo procedimento dever ser adotado. 

As citações de autores no texto devem ser numeradas de forma consecutiva, na 

ordem em que forem mencionadas pela primeira vez no texto. Devem ser utilizados 

números arábicos, entre parênteses e sobrescritos, sem espaço entre o número da citação 

e a palavra anterior, e antecedendo a pontuação da frase ou parágrafo [Exemplo: 

http://www.icmje.org/urm_main.html


 

 

  

cuidado
(5)

,]. Quando se tratar de citações sequenciais, os números serão separados por 

um traço [Exemplo: cuidado
(1-5)

;]; quando intercaladas, separados por vírgula [Exemplo: 

cuidado
(1,3,5)

.]. 

Não devem ser usadas abreviaturas no título e subtítulos do manuscrito. 

No texto, usar somente abreviações padronizadas. Na primeira citação, a abreviatura 

é apresentada entre parênteses, e os termos a que corresponde devem precedê-la. As 

notas de rodapé deverão ser restritas ao mínimo indispensável, não sendo aceitas notas 

de fim nos manuscritos. 

As ilustrações (tabelas, quadros e figuras, como fotografias, desenhos, gráficos, etc.) 

serão numeradas, consecutivamente, com algarismos arábicos, na ordem em que forem 

inseridas no texto, não podendo ultrapassar o número de cinco. 

Qualquer que seja o tipo de ilustração, sua identificação aparece na parte superior, 

precedida da palavra designativa (desenho, esquema, fluxograma, fotografia, gráfico, 

mapa, organograma, planta, quadro, retrato, figura, imagem, entre outros), seguida do 

número de ordem de sua ocorrência no texto, em algarismos arábicos, travessão e do 

respectivo título (Ex.: Tabela 1 – título). Após a ilustração, na parte inferior, indicar a 

fonte consultada, legenda, notas e outras informações necessárias à sua compreensão, se 

houver (ver: ABNT NBR 14724 / 2011 - Informação e documentação - Trabalhos 

acadêmicos — Apresentação). 

As tabelas devem ser padronizadas conforme recomendações do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística – IBGE. Normas de apresentação tabular. 3.ed. Rio de 

Janeiro, 1993, disponíveis em 

<http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv23907.pdf>. 

O(s) autor(es) do manuscrito submetido à REBEn deve(m) providenciar a 

autorização, por escrito, para uso de ilustrações extraídas de trabalhos previamente 

publicados. 

 

Estrutura do texto 

Artigos de Pesquisa e de Revisão devem seguir a estrutura convencional: 

Introdução, Método, Resultados, Discussão e Conclusões (pesquisas de abordagem 

quantitativa) ou Considerações Finais (pesquisas de abordagem qualitativa). Os 

manuscritos de outras categorias podem seguir estrutura diferente. 

Independentemente da categoria, os manuscritos devem incluir: 

http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv23907.pdf


 

 

  

a) Documento com página de identificação 

É um documento que deve conter, na ordem apresentada, os seguintes dados: 

título do artigo (máximo de 12 palavras) nos três idiomas (português, inglês e 

espanhol); nome do(s) autor(es), indicando, em nota de rodapé, cargo e função 

ocupados, Instituição a que pertence(m) e à qual o trabalho deve ser atribuído, e 

endereço eletrônico para troca de correspondência. 

b) Documento principal 

O documento principal, sem identificação dos autores, deve conter: 

1) Título do artigo: no máximo de 12 palavras nos três idiomas (português, inglês e 

espanhol); 

2) Resumo e os descritores: resumo limitado a 150 palavras. Deve ser escrito com 

clareza e objetividade, o que, certamente, contribuirá para o interesse do público alvo na 

leitura do inteiro teor do manuscrito. O resumo deverá estar estruturado em Objetivo, 

Método, Resultados e Conclusão. O Resumo em português deverá estar acompanhado 

da versão em inglês (Abstract) e espanhol (Resumen). A estrutura em inglês deve 

ser: Objective, Method, Results, Conclusion. Em espanhol: Introducción, Método, 

Resultados e Conclusión. Logo abaixo de cada resumo incluir, respectivamente, três 

descritores e três palabras clave do DeCS <http://decs.bvs.br>. Na versão em inglês 

incluir três key words do MeSH <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh>; 

3) Corpo do texto: Consiste no corpo do manuscrito, propriamente dito, além das 

referências; 

4) Agradecimentos (opcional): antes da lista de referências, devem ser colocados 

agradecimentos a agências de fomento ou pessoas que apoiaram o desenvolvimento da 

pesquisa; 

5) Referências: o número de referências é limitado conforme a categoria do 

manuscrito. As referências, apresentadas no final do trabalho, devem ser numeradas, 

consecutivamente, de acordo com a ordem em que foram incluídas no texto; e 

elaboradas de acordo com o estilo Vancouver. Exemplos de referências nesse estilo, 

elaborados e atualizados pela Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos 

(U.S. National Library of Medicine – NLM), podem ser obtidos na URL 

<http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html>. 

Para os artigos disponibilizados em português e inglês, deve ser citada a versão em 

inglês, com a paginação correspondente. Recomenda-se evitar citações de teses, 

http://decs.bvs.br/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html


 

 

  

dissertações, livros e capítulos, exceto quando se tratar de referencial teórico (Ex: 

Handbook Cochrane). 

 

Processo de Submissão e Avaliação de Manuscritos 

Os manuscritos devem ser submetidos a REBEn por meio da URL 

<http://www.scielo.br/reben/>, acessando-se o link Submissão Online. 

Antes de submeter o manuscrito os autores devem verificar as normas da REBEn. O 

preenchimento completo dos metadados na submissão é obrigatório. 

O autor responsável pela submissão deve ter à mão toda a documentação 

necessária: página de título; documento principal, Declaração de ciência dos autores 

sobre as instruções de publicação da REBEn (Modelo de Declaração de Ciência de 

Instruções); carta ao editor; comprovante de aprovação do projeto de pesquisa pelo 

Comitê de Ética; comprovante de pagamento de taxa de submissão e Declaração de 

responsabilidade pela autoria, exclusividade de envio do manuscrito à REBEn, 

transferência de Direitos Autorais e ausência de conflito de interesses (Modelo de 

Declaração de Autoria). 

Um check list para auxiliar os autores está disponível na versão impressa 

e online. 

Para iniciar o processo, o responsável pela submissão deverá cadastrar-se 

previamente no sistema como autor. O sistema é autoexplicativo e, ao concluir o 

processo, será gerada uma ID para o manuscrito, com código numérico (Exemplo: 

000001). O responsável pela submissão receberá uma mensagem informando a URL do 

manuscrito e um login, para que possa acompanhar, na interface de administração do 

sistema, o progresso do documento nas etapas do processo editorial. 

Inicialmente, os editores avaliam o atendimento às normas para preparação de 

manuscritos; a inclusão do número do registro do ensaio clínico, quando for o caso, em 

nota de rodapé; o atendimento ao estilo Vancouver na elaboração da lista de referências; 

a clareza e objetividade do resumo; a inclusão dos descritores escolhidos entre 

os DeCS (Descritores em Ciências da Saúde) e MeSH (Medical Subject Headings); e o 

potencial do manuscrito para publicação e possível interesse dos leitores. 

Quando algum destes aspectos não for considerado satisfatório, o manuscrito é 

rejeitado, sendo automaticamente arquivado no sistema. Quando avaliado 

positivamente, o manuscrito é encaminhado para análise por pares (peer review), 

http://www.scielo.br/reben/
http://www.scielo.br/revistas/reben/ciencia_pt.pdf
http://www.scielo.br/revistas/reben/ciencia_pt.pdf
http://www.scielo.br/img/revistas/reben/declaracao_pt.pdf
http://www.scielo.br/img/revistas/reben/declaracao_pt.pdf
http://www.scielo.br/revistas/reben/checklist_pt.pdf


 

 

  

adotando-se a avaliação duplo-cega (double blind review), com que se busca garantir o 

anonimato dos autores e dos avaliadores. Os pareceres emitidos pelos avaliadores 

podem considerar o manuscrito aceito, rejeitado ou, ainda, que requer revisões, seja de 

forma ou de conteúdo. Os pareceres emitidos pelos avaliadores são apreciados pelo(a) 

Editor(a) Científico(a), e um parecer final é enviado para os autores. 

 

Tradução dos manuscritos 

A tradução dos manuscritos para a versão em inglês deverá ser providenciada 

pelos autores, conforme orientação da Secretaria daREBEn. O não cumprimento dessa 

exigência ocasionará o arquivamento do manuscrito. 

Taxas de Submissão e de Editoração 

Ao submeter um manuscrito para publicação na REBEn, é necessário realizar o 

pagamento de TAXA DE SUBMISSÃO, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). 

Em caso de artigo ser aceito, é obrigatório o pagamento da TAXA DE 

EDITORAÇÃO, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais). 

Essas taxas deverão ser pagas por meio de depósito bancário identificado, em 

nome da Associação Brasileira de Enfermagem, CNPJ 33.989.468-0001-00, no Banco 

do Brasil, Agência: 3475-4, Conta Corrente: 220.482-7. O depósito bancário 

identificado solicita um código identificador que, no caso de pessoa física, corresponde 

ao CPF e, no caso de pessoa jurídica, ao CNPJ da instituição pagadora. 

Para depósito internacional, o usuário deverá usa o código SWIFT –

 BRASBRRJBSA e IBAN (International Bank Account Number) - 

BR4800000000034750002204827C1 – Banco do Brasil – em nome da Associação 

Brasileira de Enfermagem. 

O comprovante de pagamento da TAXA DE SUBMISSÃO deve ser inserido no 

sistema, no momento da submissão do manuscrito, como Documento Suplementar. No 

processo inicial de checagem inicial da documentação submetida, serão arquivados 

automaticamente manuscritos que não estiverem acompanhados da comprovação do 

pagamento da TAXA DE SUBMISSÃO. Ao ser efetivada a submissão e verificada a 

conformidade do manuscrito às normas de publicação, prossegue-se o processo de 

editoração. Finalizado o processo de avaliação, não se devolve a taxa de submissão caso 

o manuscrito não seja aceito para publicação. 



 

 

  

O comprovante de pagamento da TAXA DE EDITORAÇÃO deverá ser 

encaminhado ao e-mail reben@abennacional.org.br, no prazo máximo de sete dias após 

o recebimento da confirmação de que o artigo foi aceito para publicação. O não 

cumprimento dessa condição sujeita o artigo ao arquivamento em definitivo. 

 

Revista Brasileira de Enfermagem - REBEn 

SGA Norte Quadra 603 Conj. B Av. L2 Norte 

CEP 70830-102 Brasília-DF, Brasil 

Tel.: (55 61) 3226-0653 

 

reben@abennacional.org.br 
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