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RESUMO 
 
 
PLATEL, I.C.S. Cuidado ao paciente na terminalidade: vivência de profissionais da saúde de 
um serviço de atenção domiciliar. 2016. 89f. Dissertação (Mestrado) – Centro de Ciências da 
Saúde, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2016. 
 
 
Introdução: Cuidar é uma ação dotada de responsabilidade e corresponsabilidade, na qual se 
devem considerar as diferentes dimensões e reais necessidades do ser humano.  É uma 
característica peculiar a todos os profissionais da saúde, dos quais demanda práticas 
fundamentadas na promoção da qualidade de vida, principalmente considerando a assistência 
ao doente em condição de terminalidade. Este estudo teve como objetivo investigar a vivência 
de profissionais da saúde de um Serviço de Atenção Domiciliar no cuidado voltado para o 
paciente na terminalidade. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa exploratória, de natureza 
qualitativa, norteada pelos critérios estabelecidos no Relatório Pesquisa Qualitativos – 
COREQ. O cenário envolveu o Serviço de Atenção Domiciliar, localizado no município de 
João Pessoa – PB. Participaram do estudo vinte profissionais de nível superior: duas médicas, 
seis enfermeiras, cinco fisioterapeutas, duas nutricionistas, duas psicólogas, duas 
fonoaudiólogas e uma assistente social das Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar 
e das Equipes Multiprofissionais de Apoio. Para apreender o material empírico, foi 
empregada a técnica de entrevista, que seguiu um roteiro contendo questões norteadoras 
pertinentes ao objetivo proposto para o estudo. Os dados foram coletados no período de 
fevereiro a maio de 2015, depois da concordância da Gerência de Educação em Saúde do 
referido município e da aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências da 
Saúde, conforme certidão com registro CAAE, sob o número: 39989514.0.0000.5188. O 
material empírico foi analisado qualitativamente, por meio da técnica de análise de conteúdo 
proposta por Bardin. Resultados: A partir da análise dos dados, emergiram dois manuscritos 
originais. O primeiro, intitulado “Vivência de profissionais de um serviço de atenção 
domiciliar ao cuidar de pacientes na terminalidade”, do qual foram identificadas três 
categorias: “Humanização na assistência ao paciente em terminalidade: promovendo 
autonomia, dignidade e qualidade de vida”; “O paciente em terminalidade: sentimentos 
vivenciados na promoção do cuidado”; e “Cuidar do paciente na terminalidade: constante  
aprendizado pessoal e profissional”. E o segundo, “Ações terapêuticas promovidas para o 
paciente na terminalidade: vivência de profissionais de um serviço de atenção domiciliar”, 
que resultou na construção de duas categorias: “Ações terapêuticas direcionadas às 
necessidades biológicas do doente terminal para promoção do conforto e da qualidade de 
vida” e “Ações terapêuticas promovidas para atender às necessidades psicossociais e 
espirituais do doente terminal”.  Conclusão: A vivência de profissionais de saúde no ato de 
cuidar do paciente na terminalidade, no contexto domiciliar, fundamenta-se em uma 
assistência holística, com terapêuticas essenciais para o cuidado humanizado, que promova 
respeito e dignidade para o paciente em processo de finitude da vida. 
 
 
Palavras-chave: Doente terminal; Terminalidade; Serviços de assistência domiciliar; 
Profissionais da Saúde; Ações terapêuticas; Enfermagem. 
 

 



ABSTRACT 

 

PLATEL, I.C.S. Terminal patient caring: professional experience at a household attention 
service. 2016. 89f. Dissertation (Master’s degree) – Health Sciences Center, Federal 
University of Paraiba, João Pessoa, 2016. 

 
Introduction: The caring is a action endowed with responsibility, in which we shall consider 
the different dimensions and real necessities of the human being. It is a peculiar characteristic 
to all the health professionals, which demand fundamental practices at the life quality and 
promotion, mainly considering the terminal ill assistance. This study aimed to investigate the 
health professional experience at a household attention service with the care turned to the 
terminal patient. Methodology: It is an exploratory-qualitative research, guided by criteria 
established at the Qualitative Research Reporting. The scenario involved the Household 
attention service, located in João Pessoa – PB. Twenty professionals from the superior level 
participated at this study: two doctors, six nurses, Five physiotherapists, two nutritionists, two 
psychologist, two speech therapist and a social assistant from the multi professionals team at 
the household attention and from the multi professional support teams. To capture the 
empirical material, was used the interview technique that followed a script containing guided 
questions, pertinent to the proposed objective to this study.  Data were collected between 
February and May 2015, after the agreement of the Education Management at Health from the 
referred city and the Ethics Research Committee of the Health Sciences Center approval, as 
certificate as CAAE register under the number: 39989514.0.0000.5188. The empirical 
material was analyzed in a qualitative way, through the Content Analysis Technique proposed 
by Bardin. . Results: From data collection, emerged two originals manuscripts. To the first 
was given the name “Professional experience at a household attention service at the terminal 
patient caring”, from with were identified three categories: “Humanization at the terminal 
patient assistance:  promoting autonomy, dignity and life quality”; “The terminal patient: 
feelings experienced during the caring promotion”; and “Terminal patient care, personal and 
professional permanent learning.” And the second, “Therapeutic actions promoted to the 
terminal patient: professionals experience at a household attention service, which resulted in 
two categories construction: “Therapeutic actions directed to biological necessities of the 
terminal ill to comfort and life quality promotion.” And “Therapeutic actions promoted to 
answer the psycho socials and spirituals terminal patient’s needs”  Conclusion: The health 
professionals experience during the terminal patient caring action, in the household context, is 
based on a holistic assistance, with Essentials therapeutic  to the humanized care, that brings 
respect and dignity to the patient at the life ending process.  
 

Key-words: Terminal ill; Terminally; Household Assistance Service; Health Professionals; 
Therapeutic Actions; Nursing  

 

 

  



RESUMEN 

 
PLATEL, I.C.S. Cuidado a los enfermos terminales: experiencia profissional de la salud de 
serviso en la atención del holgar. 2016. 89f. Disertación (Maestría) - Centro de Ciencias de 
laSalud, Universidad Federal de la Paraíba, João Pessoa, 2016. 
 
 
Introducción: El cuidado es una acción dotada de responsabilidad y corresponsabilidad, en 
las que se debe tener en cuenta las diferentes dimensiones y las necesidades humanas reales. 
Es una característica peculiar de todos los profesionales de la salud, de las cuales las prácticas 
de demanda son basadas en la promoción de la calidad de vida, especialmente teniendo en 
cuenta la asistencia al paciente con condición de enfermedad terminal. Este estudio tuvo como 
objetivo investigar la experiencia de los profesionales de la salud de un Servicio de Atención 
Domiciliaria en el cuidado basado en el paciente de la enfermedad terminal. Metodología: Se 
trata de una investigación exploratoria, cualitativa, guiada por los criterios establecidos en los 
informes de investigación cualitativa. El escenario implica Servicio de Cuidados en el hogar, 
con sede en la ciudad de João Pessoa - PB. En el estudio participaron veinte profesionales de 
primer nivel: dos médicos, seis enfermeras, cinco fisioterapeutas, dos nutricionistas, dos 
psicólogos, dos logopedas y un asistente social de equipos multidisciplinares de atención 
domiciliaria y equipos multidisciplinares de apoyo. Para captar el material empírico, se utilizó 
la técnica de la entrevista, que siguió una secuencia de comandos que contiene preguntas de 
orientación pertinentes para el objetivo propuesto para el estudio. Los datos fueron 
recolectados de febrero a mayo de 2015, tras el acuerdo de la Gestión de la Educación en 
Salud del municipio y aprobados por el Comité Ético de Investigación del Centro de Ciencias 
de la Salud, de acuerdo con el certificado con el registro CAAE con el número: 
39989514.0.0000.5188. El material empírico se analizó cualitativamente a través de la técnica 
de análisis de contenido propuesto por Bardin. Resultados: A partir del análisis de datos, 
surgieron dos manuscritos originales. La primera, titulada "Los profesionales de la 
experiencia de un servicio de atención a domicilio para el cuidado de pacientes en enfermedad 
terminal", que se identificaron tres categorías fi cado: "Humanización en la atención al 
paciente de la enfermedad terminal: la promoción de la independencia, la dignidad y calidad 
de vida"; "El paciente de la enfermedad terminal: sentimientos experimentados en la 
promoción de la atención"; y "Atención al Paciente de la enfermedad terminal, el aprendizaje 
constante y personal profesional". Y el segundo, "acciones terapéuticas promovidos al 
paciente de la enfermedad terminal: la experiencia de los profesionales de un servicio de 
atención a domicilio", lo que dio lugar a la construcción de dos categorías: "Las acciones 
terapéuticas dirigidas a las necesidades biológicas de los enfermos terminales para promover 
la comodidad y la calidad vida "y" acciones terapéuticas promovidas para satisfacer las 
necesidades psicosociales y espirituales de los enfermos terminales".  Conclusión: La 
experiencia de los profesionales de la salud en el acto de cuidar al paciente de la enfermedad 
terminal en el contexto familiar, se basa en una atención integral con terapias esenciales para 
el cuidado humanizado para lograr el respeto y la dignidad al paciente en la finitud del 
proceso de la vida. 
 
 
Palabras clave: enfermedades terminales; terminalidad; servicios de atención domiciliaria; 
profesionales de la salud; acciones terapéuticas; enfermería. 
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APRESENTAÇÃO 

 

O histórico voltado para a dedicação e a religiosidade me fez enxergar na Enfermagem 

pré-requisitos essenciais ao escolher uma profissão que me realizaria por toda a vida.  Desde o 

início de minha graduação, senti-me escolhida e dotada de vocação para o exercício da arte de 

cuidar. Esse ofício foi fortalecido na Academia, onde tive a possibilidade de participar como 

bolsista de projetos de pesquisa voltados para a assistência a pacientes em setores de 

Unidades de Cuidados Intermediários (UCI) e de Unidade de Urgência e Emergência (UUE).  

Foi na UCI em que vivenciei os primeiros cuidados com o doente em condições 

terminais e que prosseguiram também na UUE. Devido à inexperiência e às descobertas, sofri 

com cada prognóstico “sombrio” e com a frieza dos profissionais, ao sinalizar, em suas 

passagens de plantões, e destacar em prontuários o termo paciente SPP, definido como 

“paciente se parar, parou”. Assim, a conduta da “não reanimação” era propagada com o 

intuito de não postergar o sofrimento do doente. Tais comportamentos sempre me remetiam a 

questionamentos como estes: estaria eu negando mais uma possibilidade terapêutica em prol 

da vida, vista a iminência da morte? Ao fazer isso, eu estaria, de fato, postergando o 

sofrimento e desrespeitando o doente? 

Nesse convívio, senti a dor de cada família e, muitas vezes, a alegria de poder 

prolongar os momentos das visitas, que possibilitavam encontros tão esperados durante a 

vida. Em meio às lágrimas, presenciei mortes sublimes, regadas de orações, afeto, perdão e 

despedida. Foi nesse caminhar que amadureci e vivenciei a graduação com sensibilidade, 

compromisso e contínua aprendizagem.  

Assim, em 2002, depois de concluir a graduação, tive a oportunidade de exercer a 

profissão, inicialmente na docência, através do Programa do Ministério da Saúde para 

Aperfeiçoamento de Auxiliares de Enfermagem – PROFAE - no município de Santo Antônio 

de Jesus - Bahia. Concomitantemente à docência, exerci cargos de coordenação (Vigilância 

Epidemiológica e Programa de Agente Comunitário de Saúde). 

Em 2003, fui contratada como enfermeira gerente e assistencial de uma equipe da 

Estratégia de Saúde da Família, no referido município, na qual atuei durante seis anos. Como 

trabalhadora da Atenção Básica, participei do Projeto de Implantação das Linhas de Cuidado 

e Educação Permanente da Atenção Básica SESAB-BA, em que me tornei especialista em 

Saúde da Família com Ênfase na Implantação das Linhas de Cuidado. Nessa ocasião, através 

da visita domiciliar, mais uma vez, tive a oportunidade de cuidar de pacientes com patologias 

crônicas avançadas e sem perspectivas de cura, tais como: câncer, doença pulmonar obstrutiva 
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crônica (DPOC) e insuficiência renal crônica e Alzheimer. Essa vivência me permitiu 

constatar que muitas eram as necessidades e dificuldades que a equipe de saúde enfrentava 

para assistir o paciente em sua terminalidade, na Atenção Básica, especificamente no contexto 

domiciliar. 

Em 2010, mudei-me para a cidade de João Pessoa - PB, na tentativa de ampliar minha 

experiência profissional. Para isso, participei de um Curso de Especialização na área de 

Urgência e Emergência nas Faculdades Integradas de Patos (Unidade João Pessoa). Durante o 

referido curso, conheci o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Bioética – NEPB, do Centro de 

Ciências da Saúde, da Universidade Federal da Paraíba – UFPB, no qual me inseri como 

membro e pesquisadora, o que me possibilitou crescer no campo da pesquisa e ampliar meus 

conhecimentos acerca dos Cuidados Paliativos. 

Com a finalidade de fortalecer essa experiência, juntamente com membros do núcleo, 

em 2011, iniciei o Curso de Especialização em Cuidados Paliativos, uma parceria entre o 

NEPB e a instituição Pinus Longaeva, na época sediada na cidade de São Paulo. O referido 

curso, concluído em 2013, proporcionou-me a oportunidade de reconhecer o valor dessa 

filosofia de cuidar no amparo ao doente terminal e da sua família, de forma a promover um 

cuidado humanizado e de melhorar a qualidade de vida. 

Movida pela necessidade de ampliar meus conhecimentos acerca da terminalidade, 

ingressei no Programa de Pós-graduação em Enfermagem (PPGENF), em nível de Mestrado, 

da Universidade Federal da Paraíba. Em 24 meses, fui desafiada a cumprir minhas atividades 

de discente e bolsista. Tamanha dedicação e compromisso resultaram no desenvolvimento 

deste estudo.  

Atualmente me considero privilegiada por Deus, pela oportunidade de conviver com 

profissionais e pesquisadores tão compromissados com os cuidados na terminalidade. Plena 

gratidão e felicidade por mais essa conquista profissional e por saber que existem cuidados e 

terapêuticas que aprimoram a qualidade de vida de um ser, na perspectiva de ampará-lo até a 

morte.  
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 

Cuidar remete a uma ação dotada de responsabilidade e corresponsabilidade que, ao 

transcender as diferentes dimensões do ser, constitui-se como uma necessidade essencial para 

a sobrevivência humana. Por ser considerado como uma forma de interação interpessoal, seu 

ato se consolida com a possibilidade de fazer o bem, por superar os limites e o sofrimento de 

quem se cuida.  

O cuidado concebe a materialidade das relações interpessoais por estabelecer atitudes 

que ampliam o olhar sobre o homem e sua saúde. É realizado no sentido de manter e/ou 

recuperar a dignidade e a totalidade do ser. Nesse enfoque, sua atitude de responsabilização 

incorpora terapêuticas que promovam a qualidade de vida e o cuidado em saúde1. Nesse 

âmbito, o cuidado conforma-se como um predicado peculiar de todos os profissionais dessa 

área, que demanda deles, além das habilidades técnicas, práticas humanísticas, dotadas de 

saberes éticos e de respeito, consolidados em ações que irão resguardar, promover e preservar 

o outro e ajudá-lo a superar o sofrimento e a dor, vivenciados ante uma patologia2. 

Nessa premissa, o processo de cuidar é compreendido como uma atitude essencial à 

vida humana, que perpassa uma enfermidade, fundamenta-se em uma abordagem terapêutica 

que atenda às necessidades físicas e psicológicas do paciente, priorizando o bem-estar e o 

conforto, a fim de aliviar o sofrimento e diminuir sintomas intensos, próprios de patologias 

crônicas e de evolução progressiva3-4.  

É mister destacar que a presença de uma enfermidade avançada, progressiva e 

incurável contextualiza a presença de morte, o que se configura como a terminalidade da vida, 

quando se esgotam as possibilidades de resgatar as condições de saúde, razão por que é de 

fundamental importância que a atenção e o cuidado estejam pautados na promoção do bem-

estar e da melhora da qualidade de vida5. 

Diante da terminalidade, o primeiro pressuposto a ser considerado é o cuidado 

holístico e humanizado, que deve ser percebido e exercido de forma integral e interdisciplinar, 

isto é, observando-se as particularidades inerentes ao indivíduo como um todo2,6. Nesse 

intento, o cuidado agrega práticas assistenciais que visam responder às necessidades especiais 

do doente, respeitando-se suas dimensionalidades, suas crenças, seus valores, seus costumes,  

suas práticas religiosas e de seus familiares, por meio de modalidades terapêuticas 

diferenciadas, como: a comunicação, a musicoterapia, a farmacologia, a espiritualidade, entre 

outras7.  
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O enfoque terapêutico visa à melhora da qualidade de vida e atende a todas as 

dimensões do ser cuidado e de sua família. Nesse cenário, destaca-se a equipe 

multiprofissional, que deve ser composta de enfermeiro, psicólogo, médico, assistente social, 

farmacêutico, nutricionista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, dentista e 

assistente espiritual. Através desses múltiplos olhares, a assistência ao paciente em 

terminalidade tem como foco de atuação o ato de cuidar digno e total do ser humano8. 

Portanto, é sobremaneira relevante que o profissional de saúde adote práticas assistenciais que 

estejam fundamentadas no bem-estar biopsicossocial e espiritual do paciente, a fim de 

proporcionar melhoras em sua vida.  

Concernente às possibilidades de cuidar, é imprescindível ressaltar que o cuidado 

dispensado ao doente terminal pode ser promovido no contexto ambulatorial, hospitalar, 

Hóspice e domiciliar. Não obstante a importância das referidas instituições, no âmbito 

assistencial, o domicílio tem um papel preponderante, por propiciar elevado grau de 

humanização, que envolve a família tanto nos cuidados quanto no amparo afetivo do doente, 

além de diminuir as complicações decorrentes de internações hospitalares e de reduzir o uso 

rotineiro das tecnologias e dos custos para a família e os setores da saúde9. 

A Atenção Domiciliar é uma modalidade assistencial que qualifica e integra as redes 

de atenção à saúde, por promover ações de caráter substitutivo ou complementar às 

intervenções hospitalares e/ou ambulatoriais, garantindo a continuidade do cuidado. Sua 

proposta de atuação reorganiza o processo de trabalho por meio de uma assistência 

multidisciplinar de saúde comprometida com práticas humanizadoras, integrais, competentes 

e resolutivas10.  

 No contexto do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), a promoção do cuidado 

especificamente direcionada ao paciente em fase terminal, deve abranger todas as 

necessidades do doente, de maneira que lhe transmita o máximo de segurança. Portanto, todos 

(família e profissionais da saúde) devem se mostrar solícitos a fazer o melhor para ajudá-lo, 

porque cuidar de pacientes considerados terminais consiste em lhes garantir uma atenção 

holística, humana e individual para eles e sua família11.  

Ressalta-se que, como parte integrante da promoção desse cuidado, o Serviço de 

Atenção Domiciliar integra equipes multiprofissionais que prestam assistência ao paciente 

envolvendo o familiar/cuidador no processo de cuidar e compartilhando o cuidado. Porém o 

processo de trabalho entre essas equipes requer a elaboração de um plano de cuidados ou 

Projeto Terapêutico Singular (PTS). 
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O PTS é um conjunto de condutas terapêuticas, de caráter clínico ou não, articuladas 

para e com o usuário.  Através dessa ferramenta, os profissionais avaliam as necessidades de 

saúde no âmbito individual ou coletivo, buscando apoio e compartilhando saberes e 

responsabilidades. Na realidade das Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar 

(EMADs) e das Equipes Multiprofissionais de Apoio (EMAPs), essas ações se adéquam, 

principalmente, aos pacientes que apresentam situações mais complexas e difíceis de resolver, 

o que requer o acionamento de recursos disponíveis na Rede de Atenção à Saúde ou nos 

Centros de Referência10,12. 

Nessa especificidade, a Atenção Domiciliar se diferencia das demais redes de atenção 

à saúde, por apresentar em sua conformação essas equipes multiprofissionais de atenção e 

apoio no cuidado voltado para o doente. Isso favorece sobremaneira a funcionalidade do 

paciente em fase terminal, porquanto se trata de um serviço estruturado e com profissionais 

dotados de conhecimento holístico e embasado em uma terapêutica singular, ampliada e 

compartilhada. Por isso, é necessário refletir sobre a temática, porque, na literatura nacional, 

os estudos relativos à terminalidade enfocam os cuidados no contexto hospitalar e a 

assistência individualizada de determinada categoria profissional. Portanto, investigar equipes 

multiprofissionais da saúde que assistam o paciente em terminalidade, no contexto do Serviço 

de Atenção Domiciliar, com o intuito de conhecer sua vivência e as estratégias de cuidado 

subsidia a qualificação da assistência e o alívio do sofrimento em suas dimensionalidades. 

Dessa forma, valoriza-se a integralidade humana. 

Conforme o exposto, destaca-se a relevância deste estudo, visto que é necessário 

compreender o cuidado que deve ser dispensado ao paciente em condição de terminalidade no 

contexto domiciliar. Assim, a pretensão ao se desenvolver esta pesquisa foi de contribuir para 

socializar o conhecimento acerca da referida temática, de valorizar a integralidade humana e 

de promover uma assistência holística.  

 Assim, considerando os aspectos aqui referidos, este estudo parte da seguinte questão 

norteadora: como os profissionais da saúde do Serviço de Atenção Domiciliar vivenciam o 

cuidado com o paciente na terminalidade? 

Tendo em vista o questionamento proposto, o estudo visa atingir o seguinte objetivo:  

 Investigar a vivência de profissionais da saúde de um Serviço de Atenção 

Domiciliar no cuidado voltado para o paciente na terminalidade. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Terminalidade da vida: concepções e perspectivas de cuidado 

 

As terminologias empregadas na comunidade científica acerca da terminalidade da 

vida tem sido foco de diferentes estudos que vêm buscando consenso e significados para 

definir o termo terminalidade. Embora não haja consonância clara para essa definição, termos 

como ‘fim da vida’, ‘doente terminal’ e ‘cuidados terminais’ têm sido compartilhados como 

sinônimos em estudos internacionais para caracterizar as doenças progressivas cujo 

prognóstico se limita a meses ou dias de vida. Contudo, os citados termos se diferem em sua 

aplicação, posto que final da vida é utilizado como definição de determinado período de 

tempo; o doente terminal descreve a condição do doente; e os cuidados terminais são 

caracterizados como os cuidados prestados ao doente terminal13.  

No que concerne à terminalidade, convém ressaltar que ainda é difícil estabelecer o 

fim da vida, já que a morte se insere no contexto de vida do enfermo como uma possibilidade 

próxima, inevitável e previsível, mas também como um processo gradativo, numa conjuntura 

de sucessivos eventos decorrentes da evolução progressiva de uma patologia terminal5.  

O doente ou enfermo terminal pode ser definido como um indivíduo que apresenta 

uma condição de irreversibilidade do seu estado de recuperação da saúde, por estar acometido 

de uma doença progressiva com prognóstico desfavorável14. Já a terminalidade é um processo 

ou condição que o doente terminal vivencia, por consequência de uma lesão, trauma ou 

doença irrecuperável, com a razoável certeza de que, em um futuro previsível, que pode variar 

de dias a 24 meses de vida, será conduzido inevitavelmente à morte natural13. 

Nesse ínterim, observam-se estudos sobre a terminalidade, que acrescentam a essas 

definições o entendimento da doença terminal, conceituando-a como enfermidade incurável 

de evolução progressiva com possibilidades limitadas de resposta ao tratamento curativo. Essa 

fase é associada a um prognóstico de vida restrito, caracterizado por agravamento de sinais e 

sintomas e indícios de proximidade da morte5,15.  

Ao longo desse cenário de proximidade da morte, é oportuno ressaltar o pioneirismo 

da médica psiquiatra e pesquisadora, Elisabeth Kübler-Ross16, que, na obra, “Sobre a morte e 

o morrer”, estudou o fenômeno da morte através de reações emocionais vivenciadas e 

relatadas por doentes e seus familiares durante o enfrentamento do final da vida. Os 

transcritos de ensino e aprendizagem presentes na referida pesquisa resultaram no Modelo de 

Kübler-Ross, difundido mundialmente como fases ou estágios por que passam os doentes e 



19 

seus familiares diante da proximidade da morte, que a autora denominou de negação e 

isolamento, raiva, barganha, depressão e aceitação. 

A negação e o isolamento, descritos como primeiro estágio, começam, geralmente, 

com o diagnóstico. Ao tomar conhecimento da fase terminal, o doente procura negar 

inicialmente a verdade e precisa de tempo para se recuperar. Esse estágio pode se repetir ao 

longo do processo e deve ser compreendido como um mecanismo de defesa no enfrentamento 

de uma situação dolorosa16. O segundo estágio procede como substituição à negação, e como 

consequência, surgem raiva, ressentimento, agressividade e inveja, sentimentos que 

demonstram a verdadeira dor ante a real circunstância de finitude e adoecimento, que se 

expressam, muitas vezes, como forma de agressão ao próximo16,17.  

No terceiro estágio, o da barganha, o doente enseja adiar a morte a todo custo, é o 

momento da negociação, que vem acompanhado da esperança de prolongar sua sobrevivência. 

Para isso, recorre a Deus, com promessas de trocas, a fim de negociar uma possível melhora 

ou cura. Tal estágio foi considerado como o estado de curta durabilidade e pouco conhecido, 

por ser bastante íntimo e pessoal, mas de grande valia para o paciente16. O penúltimo estágio é 

o da depressão, que se aproxima da aceitação. Essa etapa é ligada a perdas futuras, é uma 

preparação, uma espécie de luto antecipatório17. 

O último estágio – o da aceitação - é o momento de compreender o estado de finitude, 

quando o enfermo deixa de lado as defesas psíquicas; é a ocasião das despedidas e da 

separação gradativa dos laços que prendem o doente à vida. Convém ressaltar que os estágios 

apresentados são dinâmicos e, nem sempre, são utilizados como defesa por todos os doentes 

terminais. Contudo, a aceitação é o momento de apatia do doente e o mais difícil para a 

família, por vivenciar o agravamento progressivo decorrente da doença terminal, o que 

reforça a importância de os profissionais conhecerem o contexto em que vivem os pacientes e 

sua família17.  

 Não obstante as valiosas contribuições apresentadas, a tarefa de desmistificar a 

terminalidade e o impacto que ela representa para o doente e sua família é imprescindível, já 

que, rotineiramente, o diagnóstico de uma doença terminal é associado à dor, ao sofrimento e 

à finitude. Por isso é presumível a implementação de práticas assistenciais que promovam o 

cuidado humanizado e digno durante a condição de terminalidade18. 

No cuidado dispensado ao paciente que enfrenta a terminalidade, é primordial atenuar 

as angústias e os anseios do paciente e manter uma postura de atenção, escuta e compreensão, 

levando em consideração as vontades, as emoções, as opiniões e os direitos do ser a quem está 

sendo direcionado o cuidado19. Nesse entendimento, a observância do paciente em sua 
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totalidade leva em consideração características sociais, emocionais, necessidades fisiológicas 

e suas crenças, respeitando-o integralmente, atenuando suas aflições e proporcionando-lhe 

conforto20. 

Nessa conjuntura, a patologia terminal deflagra um sentimento de impotência, um 

desafio sobre o qual poucos se propõem a discutir e, muito menos, a afrontar. Cuidar de 

indivíduos com enfermidades avançadas e em situação de terminalidade é um dos momentos 

mais cruciais para o profissional da saúde, que exige dele práticas assistências por meio das 

quais é possível melhorar a qualidade da vida do doente e atender às suas necessidades 

biopsicossociais e espirituais. Nessa perspectiva, é válido adotar a modalidade de cuidar 

denominada “Cuidados Paliativos”. 

Os Cuidados Paliativos constituem uma modalidade terapêutica integrada e 

multidisciplinar que é destinada a pacientes sem possibilidades terapêuticas de cura, que 

busca, por meio de cuidados totais, ativos e integrais, proporcionar qualidade de vida para as 

pessoas doentes e seus familiares, a fim de minimizar seus sofrimentos físicos, psicossociais e 

espirituais durante a terminalidade15.  

A implementação dessa filosofia de cuidar amplia a perspectiva de se efetivar um 

cuidado digno com as pessoas que enfrentam sintomas no decorrer de uma enfermidade 

progressiva e incurável. No contexto da terminalidade, o cuidado transcende os paradigmas 

tradicionais de atenção à saúde, posto que sua abordagem contempla preceitos holísticos, 

interdisciplinares e humanizados18,21. Nessa perspectiva, os cuidados paliativos são ações 

direcionadas ao ser como um todo, de maneira holística e significativa, para aliviar sintomas 

desagradáveis como a dor, e cuja assistência é prestada por uma equipe multiprofissional, com 

o objetivo de melhorar a vida do paciente e de proporcionar um amparo psicossocial e 

espiritual a ele e aos familiares, desde a terminalidade até o luto22. 

É valido lembrar que sempre há terapêutica a ser priorizada para um doente com 

enfermidade avançada. Existem procedimentos, medicamentos e abordagens que podem 

proporcionar um bem-estar físico até o final da vida. Essa terapêutica não pode ser negada ao 

doente.  O desafio é de cuidar do paciente com competência humana e científica e de valorizá-

lo25. Nesse sentido, é de fundamental importância a atuação da equipe multiprofissional, tendo 

como foco central uma assistência humanizada pautada nessa filosofia de cuidar. 

No âmbito dos Cuidados Paliativos, há três modalidades de atenção: a ambulatorial, a 

domiciliar e a hospitalar. O modelo de assistência ambulatorial ajuda o profissional da saúde a 

compreender quem é a pessoa doente e a identificar as necessidades atuais, os sintomas, os 

tratamentos realizados, os medicamentos propostos, as decisões clínicas, a evolução e o 
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prognóstico. A assistência domiciliar atende às necessidades do indivíduo sem ter que seguir a 

rigidez de regras e horários definidos no ambiente hospitalar. Simbolicamente, o domicílio 

representa o retorno ao ventre materno, um lugar de aconchego e de proteção, situações 

procuradas pelas pessoas portadoras de doenças ameaçadoras da vida; e a assistência 

hospitalar, com suas peculiaridades, faz com que seja buscado prioritariamente como um 

ambiente de cuidados em fim de vida23.  

No que concerne às modalidades de atenção, a assistência domiciliar apresenta-se 

como uma importante modalidade de atendimento à saúde, porquanto o cuidado com os 

doentes crônicos no domicílio vem crescendo gradativamente no Brasil24. Logo, é notória a 

valorização dessa modalidade para pacientes com doença progressiva e incurável. Esse 

modelo de atenção à saúde está em processo de ascensão e é uma importante estratégia na 

ampliação do cuidado com o cliente e a família no contexto do domicílio. 

O Serviço de Atenção Domiciliar se destaca por proporcionar cuidados integrais e 

contínuos ao paciente, através da equipe multiprofissional, que supervisiona e orienta ações 

ao familiar cuidador sobre as ações no contexto do domicilio25. O referido serviço acolhe e 

assiste pacientes em diversas patologias, dentre elas, estão inseridos os doentes com 

patologias crônicas de evolução progressiva e incurável, portanto, em terminalidade.  

Como uma importante estratégia de cuidado com a saúde, a atenção domiciliar pode 

promover modalidades assistenciais ao doente com enfermidade terminal, através da visita 

domiciliar, de atendimento e de internação domiciliar. O domicílio é um possível espaço 

potencializador de cuidado para o enfermo poder ficar e vivenciar sua finitude, desde que os 

profissionais da atenção domiciliar ofereçam o aporte necessário para trabalhar anseios, 

medos e dificuldades, a fim de apoiar os pacientes e sua família em suas dores, ansiedades e 

despedidas26-28. 

 

2.2 A atenção em saúde no contexto domiciliar  

 

A transformação do modelo tecnoassistencial demanda novas estratégias e 

mecanismos de cuidado que perpassam os níveis de atenção em saúde, a fim de dar uma 

assistência qualificada, com cuidados integrais e contínuos29. Nessa perspectiva, ressalta-se a 

atenção domiciliar, uma modalidade assistencial potenciadora que contempla o cuidado 

singular, humanizado e integral.  

Historicamente, no Brasil, a Atenção Domiciliar foi marcada por diferentes 

mecanismos legais. Para o exercício desse serviço, inicialmente, foram criadas legislações 
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focadas na assistência e na internação domiciliar, entre elas, destacam-se as portarias de 

número 2.416, 2.029 e 963, a Lei 10.424 e a RDC 11, cuja importância se deve ao fato de 

terem sido precursoras ao beneficiar as políticas públicas de saúde e a organizar a assistência 

na atenção domiciliar30,33,10. 

A priori, menciono a Portaria nº 2.416, de 23 de março de 1998, que foi pioneira, ao 

instituir condições para o credenciamento de hospitais e critérios para a internação domiciliar 

no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Esse ato jurídico apresentava a internação 

domiciliar como uma forma de humanizar o atendimento, por proporcionar mais contato do 

paciente com a família e pregar a desospitalização, com o intuito de reduzir o risco de 

infecções hospitalares30.  

Desde então, as ações de saúde desenvolvidas no domicílio aumentaram a demanda 

dos serviços. Por essa razão, foi preciso regulamentar o seu exercício, que foi contemplado na 

lei federal no 10.424, de 15 de abril de 200232,34, que regulamentava a assistência domiciliar 

no SUS, decretando o acréscimo do Capítulo VI e do art. 19-I à Lei no 8.08035, de 19 de 

setembro de 1990, definindo condições para a promoção, a proteção e a recuperação da saúde, 

a organização, o funcionamento do atendimento domiciliar e a internação domiciliar32. 

Com o objetivo de nomear as condições mínimas de segurança para o funcionamento 

dos Serviços de Atenção Domiciliar, tanto na esfera pública quanto na privada, nas 

modalidades de Assistência e Internação Domiciliar, a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA) propôs a Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) nº 11, de 26 de 

janeiro de 2006, que dispõe sobre o Regulamento Técnico de Funcionamento de Serviços que 

prestam Atenção Domiciliar. Essa norma jurídica disponibilizava subsídios técnicos e de 

gerenciamento aos serviços de saúde e aos órgãos fiscalizadores, como a Vigilância 

Sanitária33.  

Durante esses percursos, a Atenção Domiciliar se consolidou centrada em uma 

assistência que valorizava a internação domiciliar. Com vistas a incentivar ainda mais a 

desospitalização, no mesmo ano, foi instituída a portaria no 2.529, de 19 de outubro de 2006, 

que estabelecia a internação domiciliar no âmbito do SUS, mas esta foi revogada e substituída 

pela Portaria nº 2.029 que se encontra em vigência. Os propósitos defendidos na citada 

portaria visavam difundir e incentivar a internação domiciliar como uma modalidade 

assistencial nos municípios e contemplavam as definições, a composição dos serviços, a 

população mínima, os grupos populacionais prioritários para inclusão, o tempo de 

permanência, os critérios de exclusão de usuários, as condições mínimas para 

credenciamento, o recurso e os incentivos financeiros em prol da internação domiciliar32,36.  
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No decorrer desses avanços, no que diz respeito à regulamentação da atenção 

domiciliar em nível federal, notou-se uma lacuna entre os anos de 2006 e 2011. De tal modo 

que as discussões acerca da temática só foram reiniciadas em 2011. Assim, o Ministério da 

Saúde, através do grupo de trabalho (GT) que envolvia as áreas técnicas ministeriais e as 

áreas técnicas locais, aproveitou as vivências acumuladas, fez uma reflexão crítica sobre a 

Portaria n° 2.02932. 

Com a portaria 2.029, a atenção domiciliar passou a ser vista não apenas como um 

modelo de atenção de caráter substitutivo das intervenções hospitalares, mas também como 

uma modalidade assistencial de caráter substitutivo ou complementar às intervenções 

hospitalares e/ou ambulatoriais integradas às demais redes de atenção à saúde. Essa portaria 

foi importante por instituir as normas para cadastrar e habilitar os Serviços de Atenção 

Domiciliar (SAD) e os valores do incentivo para o seu funcionamento, mas não contemplava 

os municípios com menor parte populacional. Por essa razão, para que os serviços de atenção 

domiciliar fossem implantados nesses municípios, a portaria supracitada foi reformulada e 

revogada alguns meses depois, através da publicação da Portaria 2.527, de 27 de outubro de 

201127,32,37.  

Do ponto de vista normativo, a Portaria GM/MS n° 2.527 foi a que mais redefiniu e 

ampliou a atenção domiciliar. Para isso, retirou o foco da internação domiciliar e reconheceu 

que esses cuidados poderiam ser realizados na atenção básica através das Equipes de Saúde da 

Família (ESF) e do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), instituindo a modalidade 

AD1 em atenção domiciliar.  Ao mesmo tempo, instituiu normas de cadastro dos Serviços de 

Atenção Domiciliar (SAD), suas respectivas equipes multidisciplinares de atenção domiciliar 

(EMAD) e equipes multidisciplinares de apoio (EMAP). Esse ato judicial marcou o 

compromisso com a atenção domiciliar, através do qual o governo federal, no dia 8 de 

novembro de 2011, lançou o Programa de Atenção Domiciliar, instituído pelo Ministério da 

Saúde como “Melhor em Casa”27,37.  

Depois de instituir o ‘Programa Melhor em Casa’, a Portaria GM/MS n° 2.527 teve 

que passar por reformulação e foi revogada pela Portaria no. 963, de 27 de maio de 2013.  Na 

saúde pública, o Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) é organizado pelo Sistema Único de 

Saúde (SUS). Atualmente, sua regulamentação legal segue preceitos deliberados pela Portaria 

963 que redefinem a Atenção Domiciliar no âmbito do SUS10,27,37. 

A Atenção Domiciliar, no âmbito do SUS, é redefinida como uma nova modalidade de 

atenção à saúde, que substitui ou complementa as redes de atenção à saúde que já existem e as 

integra, a fim de garantir a continuidade do cuidado. Essa modalidade é regida por diretrizes 
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que se estruturam nos princípios da acessibilidade, do acolhimento, da equidade, da 

humanização e da integralidade da assistência. Por meio de práticas clínicas, que se 

fundamentam nas linhas de cuidado, as equipes multiprofissionais primam pela 

interdisciplinaridade e incentivam a participação ativa dos profissionais de saúde, do usuário, 

da família e do cuidador10. 

Como modelo assistencial, é composto de um conjunto de ações que visam promover, 

prevenir e tratar doenças e reabilitar o doente no contexto do domicílio. Nesse sentido, a 

Atenção Domiciliar (AD) reduz a demanda hospitalar e/ou o período de permanência e 

internação, humanizando a atenção e ampliando a autonomia dos usuários, porque reorganiza 

o processo de trabalho das equipes que dão assistência domiciliar na atenção básica, no 

ambulatório, nos hospitais e nos serviços de urgência e emergência27.  

A AD e suas redes de atenção estabelecem o seu processo de trabalho através de 

critérios clínicos e administrativos. Os critérios clínicos de elegibilidade são dispostos pela 

Portaria ministerial 963, que organiza a AD em três modalidades: atenção domiciliar 1, 2 e 3 

(AD1, AD2 e AD3). Partindo dessa estruturação, o primeiro passo para admitir um paciente 

no SAD parte da avaliação do quadro clínico. Depois, classifica-se o grau de complexidade e 

se estabelece se o tipo de atenção será AD1, AD2 ou AD310. 

Na modalidade AD1, enquadram-se os usuários com problemas de saúde 

controlados/compensados, que necessitam de cuidados de menor complexidade, associados a 

algum grau de dependência física que dificulte a locomoção até a unidade de saúde. O 

atendimento a eles é de responsabilidade da equipe da atenção básica, especificamente, da 

Estratégia de Saúde da Família (ESF) e do NASF, que deverão acompanhar esse paciente 

regularmente, com visitas domiciliares de periodicidade mínima de uma vez por mês27,10.  

A modalidade AD2 destina-se aos usuários que apresentam problemas de saúde que 

necessitem de recursos, acompanhamento contínuo devido a sua maior dependência de 

cuidado, associado à dificuldade ou impossibilidade física de se locomover até uma unidade 

de saúde. Vale acrescentar que os recursos ofertados a esses usuários contemplam 

procedimentos com um alto grau de complexidade que possam ser efetivados no domicílio, 

tais como: monitoramento de sinais vitais; exames laboratoriais; acomodação do paciente ao 

uso do dispositivo de traqueostomia, órteses/próteses, aspirador, sondas e ostomias; 

fisioterapia semanal; reabilitação de deficiência permanente ou transitória; orientação 

nutricional permanente ou transitória, acompanhamento domiciliar em pós-operatório; e 

necessidade de cuidados paliativos10. 
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Enquadram-se na modalidade AD3 os usuários com problemas de saúde e dificuldade 

ou impossibilidade de se locomover, associada a, pelo menos, uma das situações supracitadas 

na admissão dos critérios AD2, além da necessidade de utilizar, no mínimo, uma das 

consequentes intervenções: oxigenoterapia, suporte ventilatório não invasivo, diálise 

peritoneal e paracentese. É importante atentar para a involução ou evolução do quadro clínico 

que define a migração de uma modalidade assistencial para outra e o grau de 

acompanhamento e de atendimento ao usuário admitido no AD10.  

O SAD, ou o programa “Melhor em casa”, através das Equipes Multiprofissionais de 

Atenção Domiciliar (EMADs) e das Equipes Multiprofissionais de Apoio (EMAPs), presta 

atendimento aos usuários descritos nos critérios de elegibilidade AD2 e AD3. Os doentes em 

terminalidade se enquadram na modalidade AD2 e, algumas vezes, na modalidade AD3, 

obedecendo aos critérios de elegibilidade para admissão e justificando os cuidados no 

domicílio pelas equipes que atuam nesse serviço. 

A composição das Equipes EMAD e EMAP é definida de acordo com o número de 

habitantes. Para um município que tem um número acima de 100 mil habitantes, cada EMAD 

é formada pelos seguintes profissionais: um médico, um enfermeiro, um fisioterapeuta ou 

assistente e de três a quatro auxiliares/técnicos de enfermagem. Cada EMAP será constituída 

de, no mínimo, três profissionais da área de saúde de nível superior, eleitos entre as 

categorias: assistente social, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, odontólogo, 

psicólogo, farmacêutico e terapeuta ocupacional27. 

O SAD obedece à lógica da adscrição de clientela. Cada EMAD deve atender a uma 

população adstrita de 100 mil habitantes, respeitando o local de residência do usuário. Cada 

EMAP complementa as ações de saúde, dando suporte a três EMADs, que envolve uma 

população de 300 mil habitantes. A organização do serviço dar-se-á pela necessidade e 

condições clínicas do doente admitido, porém a EMAD é responsável pelas visitas 

domiciliares regulares e semanais, e a EMAP faz as visitas conforme avaliação e a solicitação 

da EMAD32. Esses critérios são importantes porque revelam a real situação do paciente, as 

intervenções necessárias ao cuidado e à frequência de visitas e a responsabilidade dos 

profissionais que atuam nas EMADs e nas EMAPs.  

Ressalte-se, no entanto, que, além desses quesitos clínicos contemplados nas 

modalidades AD2 e AD3, para que o usuário seja admitido no serviço, são acrescidos os 

critérios administrativos de elegibilidade, que compreendem os quesitos operacionais e legais 

que respaldam as equipes de saúde e o paciente, desde admissão até a alta. Esses critérios são 

estabelecidos pelas seguintes condições: residir no território de cobertura das equipes de 
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atenção domiciliar (da equipe de atenção básica na modalidade AD1 e EMAD/EMAP nas 

modalidades AD2 e AD3); ser elegível nas modalidades AD2 e AD3; consentir formalmente a 

assistência por meio da assinatura do termo de consentimento informado e ter um responsável 

por exercer a função de cuidador27. 

Na assistência domiciliar, a atuação da equipe deve estar voltada para a educação em 

saúde, promovida em todos os momentos, principalmente, nos relacionados aos processos 

adaptativos e de aquisição de novas habilidades. Ante o déficit de autocuidado, as orientações 

são importantes para direcionar os doentes e seus cuidadores, uma vez que as limitações 

apresentadas estão relacionadas às diferentes dimensões e às necessidades apresentadas pelo 

doente(SILVA; MOREIRA, 2011)38.  Nesse ínterim, os profissionais devem estar apto para atender a 

essas necessidades, buscando terapêuticas que atendam aos sintomas físicos, psicológicos e 

espirituais do paciente e promovam um cuidado integral e humanizado39.  

Nessa concepção, o cuidado integral e humanizado dispensado ao doente terminal é 

primordial e indispensável, visto que o ajudará a vivenciar o processo de morrer com 

dignidade e da melhor forma possível. Ao prestar assistência na terminalidade, o profissional 

de saúde tem que estar com o olhar voltado, primordialmente, para o bem-estar e a qualidade 

de vida do paciente.  

Assim, no espaço domiciliar, os cuidados na terminalidade podem se enquadrar 

conforme as necessidades e as comorbidades apresentadas pelo doente terminal quando é 

encaminhado para o domicílio. São essas características que vão definir o grau da assistência 

e o período de permanência, e o acompanhamento da equipe da atenção domiciliar pode ser 

de curta, média ou longa duração. Orienta-se que, para usufruir de um cuidado humanizado no 

final da vida, os pacientes elegíveis para assistência paliativa devem retornar ao seu domicílio 

em uma fase anterior aos últimos dias ou semanas de vida27. 

Há de se atentar para a relevância dessa modalidade como uma nova lógica de atuação 

dos profissionais de saúde na promoção do cuidado ao doente em terminalidade. É mister 

destacar que a atenção domiciliar se contextualiza como braço assistencial de fundamental 

importância para qualificação e humanização da assistência ao doente terminal, 

principalmente na realidade de países com limites de recursos na Saúde e escassas 

possibilidades institucionais que promovam cuidado no fim da vida24,27. 

Considerando a assistência domiciliar como parte integrante do cuidado que deve ser 

dispensado ao doente em terminalidade, recomenda-se que os profissionais mantenham uma 

relação de ajuda com o paciente e a família, por meio de comunicação efetiva, do controle dos 

sintomas, de medidas para aliviar o sofrimento e do apoio aos familiares40. 
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Dentro dessas possibilidades, o Serviço de Atenção Domiciliar é uma modalidade de 

atenção com potencialidades para qualificar a assistência ao paciente em terminalidade, e cujo 

intuito é o de propor medidas de conforto que atendam às necessidades do doente, com a 

atuação conjunta da equipe multidisciplinar, do familiar cuidador e do paciente no domicílio, 

garantindo uma sobrevida digna e o controle adequado dos sintomas físicos, psicológicos e 

espirituais. Isso reduz o tempo ou a necessidade de internamento hospitalar contínuo e 

intervenções desnecessárias e desumanas de obstinação ao doente terminal41,42. 
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3 CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

Com o propósito de investigar a vivência de profissionais da saúde de um Serviço de 

Atenção Domiciliar em relação ao cuidado voltado para o paciente na terminalidade, optou-se 

por desenvolver um estudo exploratório com abordagem qualitativa. Essa modalidade de 

investigação tem como principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e 

ideias, com vistas a obter uma compreensão geral sobre determinado fato43. Também 

investiga aspectos que apreciam os valores, as crenças e as vivências que permeiam as 

relações humanas(MINAYO, 2014)44, o que justifica sua escolha, porque o estudo envolveu a 

vivência de profissionais no cuidado com o paciente que enfrenta a terminalidade da vida.  

No que diz respeito ao cenário da pesquisa, foi realizada no Serviço de Atenção 

Domiciliar (SAD), localizada no município de João Pessoa – PB. Tal escolha se deve ao fato 

de esse serviço ser composto por equipes multiprofissionais que prestam assistência no 

contexto domiciliar, ambiente considerado extremamente favorável à manutenção da 

funcionalidade do paciente que enfrenta a terminalidade sem perder a continuidade de suas 

relações familiares e sociais29. 

 Outro motivo categórico da elegibilidade desse cenário adveio da assistência 

promovida pelas equipes do SAD, que se diferencia das demais redes de atenção à saúde, por 

promover um cuidado ampliado, uma terapêutica singular e compartilhada, portanto, uma 

equipe dotada de conhecimento holístico e multidisciplinar. Sua assistência é embasada na 

construção de vínculos e de relação entre usuário, família e profissional, preceitos essenciais 

no cuidado com o paciente em terminalidade. 

Vale ressaltar que a Atenção Domiciliar, no município de João Pessoa, começou em 

2006. Nessa ocasião, o município custeava o serviço com recursos próprios, e sua 

conformação apresentava apenas cinco fisioterapeutas que atendiam à demanda dos cinco 

distritos sanitários existentes. Nesse contexto, foram surgindo outras necessidades de saúde 

que demandaram a contratação do técnico de Enfermagem, em 2009, e do enfermeiro em 

2010. Desde então, a atenção domiciliar se consolidou com uma equipe mínima de técnico, 

enfermeiro e fisioterapeuta para cada distrito sanitário45. 

Apesar do percurso histórico e normativo que a atenção domiciliar enfrentou no 

âmbito nacional, e concomitante a esses avanços, com a implantação da Portaria nº 

2.527/GM/MS, de 27 de outubro de 201138, a atenção domiciliar foi redefinida. Por causa 

disso, o município pôde se vincular ao Programa do Ministério da Saúde, Melhor em Casa, e 

foi estruturado por Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar (EMAD) e Equipes 
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Multiprofissionais de Apoio (EMAP). Em abril de 2012, o serviço foi reestruturado seguindo 

os princípios da Portaria Ministerial 963, de 27 de maio de 201310, que redefine a atenção 

domiciliar no âmbito do SUS. O espaço físico (sede) do SAD foi inaugurado em 10 de 

novembro de 2012.  

Cada EMAD deve atender a uma população adstrita de 100.000 habitantes, e cada 

EMAP a 300.000. Considerando que a população estimada em 2015 para a cidade de João 

Pessoa foi de 791.438 habitantes46, territorialmente as equipes multiprofissionais da atenção 

domiciliar estão organizadas da seguinte forma: a EMAD I assiste o Distrito Sanitário III; a 

EMAD II acompanha o Distrito Sanitário IV; a EMAD III, ao Distrito Sanitário II; a EMAD 

IV atende ao Distrito Sanitário III; a EMAD V, ao Distrito Sanitário V; a EMAD VI presta 

assistência ao Distrito Sanitário I, e a EMAD VII acompanha as Áreas descobertas de Equipes 

de Saúde da Família. A existência de duas EMADs distribuídas no Distrito Sanitário III é 

justificada pela alta densidade demográfica desse território45. 

Atualmente, o SAD dispõe de sete EMADs, três EMAPs, que dão suporte e 

complementam as ações das EMADS, e uma equipe volante de apoio assistencial. As EMADs 

são compostas de sete enfermeiras, nove médicos, sete fisioterapeutas e vinte e oito técnicos 

de Enfermagem; as EMAPs são formadas de duas assistentes sociais, duas psicólogas, duas 

fonoaudiólogas, duas nutricionistas e uma farmacêutica; e a equipe volante, de um médico, 

uma enfermeira, uma nutricionista e uma fonoaudióloga, portanto, 36 profissionais de nível 

superior, que constituem o universo do estudo.  

Para selecionar a amostra, foram consideradas a disponibilidade e a aceitação dos 

participantes, assim como os critérios de inclusão instituídos pela pesquisadora, a saber: estar 

em atividade durante o período da coleta dos dados; ter vivência no cuidado com o paciente 

em terminalidade; e ter, no mínimo, um ano de atuação na SAD.  Como critério de exclusão: 

não ter vivenciado o cuidado com o paciente em terminalidade desde a admissão no SAD. 

Assim, a amostra foi constituída de 20 profissionais de nível superior: dois médicos, seis 

enfermeiras, cinco fisioterapeutas, duas nutricionistas, duas psicólogas, duas fonoaudiólogas e 

uma assistente social.  

Visando apreender o fenômeno investigado, foi empregada a técnica de entrevista, 

uma abordagem utilizada com frequência no desenvolvimento de pesquisas qualitativas, por 

facilitar o envolvimento no processo de interação social entre duas pessoas, o entrevistador e 

o entrevistado44. A entrevista durou, em média, cinquenta minutos. O material empírico foi 

apreendido por meio do sistema de gravação de áudio, e a decisão dos participantes foi 
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respeitada quanto à utilização do referido instrumento. Em concordância, todos os 

entrevistados aceitaram o uso dessa tecnologia para a apreensão dos dados.  

Para viabilizar a coleta dos dados, foi utilizado um roteiro com questões norteadoras 

pertinentes aos objetivos propostos para o estudo. Esse instrumento foi composto de duas 

partes: na primeira, foram abordadas questões sobre dados sociodemográficos; a segunda 

contemplou questões diretamente voltadas para a vivência de profissionais acerca do cuidado 

dispensado ao paciente em condição de terminalidade (APÊNDICE A). 

Vale ressaltar que a pesquisadora responsável não tinha relação com os pesquisados 

antes do início do estudo. Dessa forma, a aproximação com os participantes da pesquisa foi 

feita inicialmente, por meio de contato prévio com os coordenadores do serviço, os quais 

foram informados a respeito da proposta da pesquisa. Em seguida, a pesquisadora foi 

apresentada para um dos profissionais das supracitadas equipes, para proceder com pré-

agendamento para o primeiro contato com esses profissionais. Para cada equipe 

multiprofissional e apoio, foi apresentada a proposta de pesquisa, que esclarecia os objetivos 

do estudo, os procedimentos metodológicos, e os aspectos éticos, enfatizando a liberdade da 

participação, desistência e a disponibilidade para a coleta dos dados.  

Os dados foram coletados de segunda a sexta-feira, durante as reuniões das EMADs e 

das EMAPs, respeitando-se os turnos e os dias das reuniões semanais de cada equipe. Assim, 

a coleta foi efetivada no período de fevereiro a maio de 2015. Os relatos foram transcritos, na 

íntegra, para garantir a fidedignidade dos dados, e legitimados por cada participante incluído 

no estudo.   

Para manter o rigor no estudo, foi utilizado como apoio o Reporting Pesquisa 

Qualitativa – COREQ, um relatório abrangente desenvolvido para estudos qualitativos, com 

32 critérios de verificação que norteiam os investigadores para relatarem aspectos 

importantes, tais como: métodos empregados no estudo, contexto do estudo, descobertas e 

análise interpretativa47.  

Para garantir o anonimato, os participantes foram identificados com pseudônimo de 

sentimento, pré-definido durante o momento da entrevista. Ao serem entrevistados, os 

profissionais descreviam três sentimentos que mais retratavam a sua vivência ao assistir o 

paciente em terminalidade. A partir desses três sentimentos descritos, obedecendo à ordem de 

cada entrevista e descartando os sentimentos citados de forma repetida, foi denominado um 

pseudônimo para cada participante. Os sentimentos escolhidos foram: atenção, carinho, 

angústia, motivação, amor, compaixão, felicidade, esperança, dignidade, respeito, alegria, 
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tristeza, coragem, impotência, sensibilidade, gratidão, incapacidade, satisfação, tranquilidade 

e piedade.  

No que se refere aos aspectos éticos, este estudo foi norteado pelas Diretrizes e 

Normas Regulamentadoras dispostas na Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, 

principalmente no que diz respeito à pesquisa que envolve seres humanos no cenário 

brasileiro, com ênfase nas informações pertinentes da pesquisa contemplada no Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE B), um instrumento que contempla 

aspectos relevantes do estudo, tais como: objetivos, justificativa, procedimentos e 

esclarecimentos no que concerne ao sigilo, à privacidade, à dignidade, ao anonimato e ao 

direito de desistir de participar do estudo em qualquer etapa do seu desenvolvimento48.  

O projeto que originou este estudo foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa 

do Centro de Ciências da Saúde, da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), apreciado e 

aprovado sob o protocolo nº 018/15 e CAAE n° 39989514.0.0000.5188. Portanto, a coleta dos 

dados só iniciou depois da aprovação desse Comitê. Concomitantemente, o projeto foi 

encaminhado e protocolado à Gerência de Educação em Saúde – GES, na Secretaria de Saúde 

do município de João Pessoa- PB, a fim de receber autorização para realizar a pesquisa no 

referido serviço de saúde. 

O material empírico foi analisado qualitativamente, através da técnica de análise de 

conteúdo proposta por Bardin49, que é conceituada como um conjunto de técnicas de análise 

das comunicações, cujo objetivo é de obter processos sistemáticos e de definir o conteúdo e os 

indicadores das mensagens, que induzem às informações sobre as categorias de sua produção. 

Para operacionalizar a referida técnica, seguiram-se as seguintes etapas: a fase da pré-análise, 

em que as ideias iniciais são operacionalizadas e sistematizadas. É a da organização 

propriamente dita, em que é feita a leitura flutuante, os documentos são escolhidos, e o 

material preparado; a fase de exploração do material – em que são definidas as categorias, e a 

codificação, em que ocorre a efetivação das decisões tomadas na pré-análise, na qual os dados 

brutos são organizados e agregados em unidades, por meio das quais se podem descrever as 

características do material empírico. 

A última fase corresponde ao tratamento dos resultados, da inferência e da 

interpretação. É a fase do tratamento dos resultados e em que se destacam as informações que 

são dadas para a análise. 

 

 

 



32 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Os resultados desta pesquisa e a discussão estão contemplados em dois manuscritos 

originais. O primeiro, intitulado “Vivência de profissionais de um serviço de atenção 

domiciliar ao cuidar de pacientes na terminalidade”, teve o objetivo de investigar a vivência 

de profissionais de um Serviço de Atenção Domiciliar ao cuidarem de pacientes na 

terminalidade, e foi estruturado seguindo as normas e as instruções de um periódico A2; e o 

segundo - “Ações terapêuticas promovidas para o paciente na terminalidade: vivência de 

profissionais de um serviço de atenção domiciliar”, objetivou investigar a vivência de 

profissionais de um Serviço de Atenção Domiciliar no que se refere às ações terapêuticas 

promovidas para o doente em terminalidade, cuja elaboração seguiu as instruções dos autores 

de um periódico A2. 
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4.1 Artigo original 1 

 

VIVÊNCIA DE PROFISSIONAIS DE UM SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR 

AO CUIDAR DE PACIENTES NA TERMINALIDADE 

PROFESSIONALS LIVING FROM A HOUSEHOLD ATTENTION SERVICE 

CARING TERMINAL PATIENTS 

EXPERIENCIA PROFESIONAL DE UN SERVICIO CON CUIDADO DEL 

PACIENTE DEL HOGAR EN TERMINABILIDAD  

RESUMO 

Estudo com objetivo de investigar a vivência de profissionais de um Serviço de Atenção 

Domiciliar ao cuidarem de pacientes na terminalidade. Método: Pesquisa exploratória, de 

natureza qualitativa, realizada no Serviço de Atenção Domiciliar em João Pessoa - Paraíba, 

cuja coleta de dados ocorreu de fevereiro a maio de 2015. Participaram 20 profissionais de 

nível superior. Os dados foram coletados por meio de entrevista semiestruturada, para cuja 

apreensão foi usado sistema de gravação. O material empírico foi analisado qualitativamente, 

através da técnica de análise de conteúdo de Bardin. Resultados: Por meio da qual se 

extraíram duas categorias: ‘Humanização na assistência ao paciente em terminalidade: 

promovendo autonomia, dignidade e qualidade de vida’ e ‘Cuidar do paciente na 

terminalidade: sentimentos e aprendizados vivenciados por profissionais’. Conclusão: Este 

estudo contribui para ampliar o conhecimento o cuidar na terminalidade no contexto 

domiciliar, com subsídios para o cuidado humanizado, com vistas a promover uma assistência 

holística, com respeito à dignidade do paciente em finitude da vida. 

Palavras-chave: Doente terminal; Terminalidade; Serviços de Assistência Domiciliar; 

Profissionais da saúde; Enfermagem. 

 

ABSTRACT 

Purpose: Study aims to investigate the Professionals living from a household attention 

service caring terminal patients. Method: Qualitative exploratory research was under taken at 

the Home Care Service in João Pessoa, Paraíba, which data collect took place between 

February and May 2015. 20 professionals with superior level.  Data were collected through a 

semi-structured interview, for this capture was used a Record system. The empirical material 
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was analyzed in a qualitative way through the Bardin content analysis technique. Results: 

Trough which was extracted two categories: ‘Humanization at the terminal patient assistance: 

promoting autonomy, dignity and life quality’ and ‘Patient care in terminal illness: feelings 

and learning experienced by professionals.’ Conclusion: This study contributes to spread the 

knowledge about the acting care at the terminally in the household context, with subsidies to 

the humanized care, aiming to promote a holistic assistance, respecting the patient dignity at 

their finitude in life.  

Key-words: Terminal ill; Terminally; Home Care Services; Health Personnel; Nursing  

 

RESUMEN 

Propósito: El estudio tiene como objetivo investigar la experiencia de los profesionales de los 

Servicios de Cuidados en el hogar para cuidar de los pacientes en enfermedad terminal. 

Método: Investigación exploratoria, cualitativa, realizada en el Servicio de Atención 

Domiciliaria en João Pessoa, Paraíba, cuyos datos fueron recolectados de febrero a mayo de 

2015. Han participado 20 profesionales miembros del primer nivel. Los datos fueron 

recolectados a través de entrevista semi estructurada, para cuya detener sistema de grabación 

se utilizó. El material empírico se analizó cualitativamente mediante la técnica de análisis de 

contenido de Bardin. Resultados: A través del cual se extrajeron dos categorías: ‘La 

humanización en la atención al paciente de la enfermedad terminal: la promoción de la 

independencia, la dignidad y la calidad de vida’ y ‘Atención al Paciente de la enfermedad 

terminal: sentimientos y el aprendizaje experimentado por los profesionales’. Conclusiones: 

Este estudio contribuye a la comprensión del acto de cuidar del terminal en el contexto del 

hogar, con los subsidios para el cuidado humanizado, con el fin de promover una atención 

integral con respeto a la dignidad del paciente en la finitud de la vida. 

Palabras-claves: Enfermo Terminal; terminalidad; Servicios de Atención de Salud a 

Domicilio; Personal de Salud; Enfermería. 

 

INTRODUÇÃO 

Cuidar é uma ação dotada de responsabilidade concretizada através de atitudes que 

mantêm e/ou recuperam a dignidade humana. É uma forma de interação interpessoal que se 

conforma como um atributo peculiar de todos os profissionais da saúde, dos quais demanda 

habilidades técnicas, práticas humanísticas, saberes éticos e respeito1. Nesse ensejo, 



35 

contempla-se o cuidado em saúde direcionado aos enfermos com patologias avançadas, 

progressivas e incuráveis, que representa para o indivíduo a condição de terminalidade, 

descrita como um estado de irreversibilidade de recuperação da saúde, por apresentar um 

prognóstico de vida supostamente desfavorável, encurtado em meses ou anos2-4. 

No contexto da terminalidade, o cuidado transcende os paradigmas tradicionais de 

atenção à saúde e deflagra nos profissionais um sentimento de impotência, por exigir práticas 

assistenciais diferenciadas que atendam às necessidades biopsicossociais e espirituais do 

doente, contemplando cuidados holísticos, interdisciplinares e humanizados5. Nesse ínterim, 

inserem-se os preceitos difundidos pela filosofia hóspice, denominados de Cuidados 

Paliativos. 

Cuidados Paliativos são ações direcionadas ao ser como um todo, de maneira holística, 

significativa, com o objetivo de aliviar sintomas desagradáveis como a dor, e cuja assistência 

é prestada por uma equipe multiprofissional, com o intuito de melhorar a qualidade de vida, 

proporcionando um amparo psicossocial e espiritual ao paciente e aos seus familiares, desde a 

instalação da condição de terminalidade até o luto6. 

O cuidado com o doente que enfrenta a terminalidade pode ser promovido no contexto 

ambulatorial, hospitalar, Hóspice e no domicílio. Não obstante a importância das 

mencionadas instituições, no âmbito assistencial, o domicílio tem um papel preponderante, 

por propiciar elevado grau de humanização e envolver a família tanto nos cuidados no amparo 

afetivo do doente3. 

Partindo dessa premissa, sobressalta o Serviço de Atenção Domiciliar, por acolher e 

assistir pacientes com diversas patologias, entre elas, as enfermidades crônicas de evolução 

progressiva e incurável. O referido serviço tem em sua formação Equipes Multiprofissionais 

de Atenção Domiciliar (EMADs) e Equipes Multiprofissionais de Apoio (EMAPs) que, 

através de suas multiplicidades de saberes, propiciam cuidados integrais e contínuos ao 

paciente, orientando ações de saúde ao familiar e ao cuidador no contexto do domicílio. 

A Atenção Domiciliar se qualifica como uma modalidade assistencial, por integrar as 

redes de atenção à saúde, promover ações de caráter substitutivo ou complementar às 

intervenções hospitalares e/ou ambulatoriais e garantir a continuidade do cuidado. Como 

importante estratégia de assistência à saúde, a atenção domiciliar promove para o enfermo 

terminal práticas voltadas para visita domiciliar, atendimento e internação domiciliar7-9. 

Nesse sentido, há que se refletir sobre a temática porque, na literatura nacional, 

concentram-se estudos acerca da terminalidade na área hospitalar e em assistência de 

categorias profissionais individualizadas. Assim, investigar equipes multiprofissionais da 
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saúde que assistam o paciente em terminalidade no contexto domiciliar, com a finalidade de 

conhecer a vivência dessas equipes é uma forma de se adquirirem subsídios para qualificar a 

assistência e, consequentemente, valorizar a integralidade humana.  

Conforme o exposto, destaca-se a relevância deste estudo, visto que mais compreensão 

acerca da referida temática contribuirá para socializar o conhecimento, e proporcionar ao 

doente terminal um cuidado humanizado e digno. Em face às considerações apresentadas, o 

estudo tem como objetivo investigar a vivência de profissionais de um Serviço de Atenção 

Domiciliar ao cuidarem de pacientes na terminalidade. 

 

PERCURSO METODOLÓGICO  

 

Com o propósito de compreender o fenômeno estudado, optou-se por desenvolver um 

estudo exploratório sustentado em uma abordagem qualitativa. No que diz respeito ao cenário 

da pesquisa, foi realizada no Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) de uma capital do 

nordeste brasileiro. Tal escolha se deve ao fato de o referido serviço ser composto de equipes 

multiprofissionais que promovem cuidados ampliados, embasados em uma terapêutica 

singular e compartilhada, portanto, dotadas de conhecimento holístico e multidisciplinar.  

 O universo do estudo envolveu 36 profissionais de nível superior integrantes das 

Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar (EMADs) e das Equipes Multiprofissionais 

de Apoio (EMAPs). Para selecionar os participantes, foram adotados como critérios de 

inclusão: estar em atividade durante o período de coleta dos dados; ter vivenciado o cuidado 

com um paciente terminal e, ter atuado, no mínimo, um ano no SAD. Como critério de 

exclusão: não ter cuidado de paciente terminal desde a admissão no SAD. Assim, a amostra se 

constituiu de vinte profissionais: duas médicas, seis enfermeiras, cinco fisioterapeutas, duas 

nutricionistas, duas psicólogas, duas fonoaudiólogas e uma assistente social. 

Para viabilizar a coleta dos dados, a pesquisadora responsável pelo projeto de pesquisa 

empregou a técnica de entrevista com duração média de cinquenta minutos, para cuja 

aplicação foi utilizado um roteiro composto por duas partes: a primeira abordou questões 

sobre dados sociodemográficos; e a segunda contemplou a seguinte questão norteadora: Qual 

a sua vivência como profissional de um Serviço de Atenção Domiciliar ao cuidar de pacientes 

na terminalidade da vida? 

O material empírico foi apreendido por meio do sistema de gravação de áudio em 

aparelho mp4. Ressalta-se que foi respeitada a decisão dos participantes sobre sua utilização, 

com que todos concordaram. É importante destacar que a pesquisadora responsável não tinha 
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relação com os pesquisados antes do início do estudo. Assim, a aproximação com os 

participantes da pesquisa foi feita, inicialmente, mediante contato prévio com os 

coordenadores do serviço, que foram informados a respeito da proposta da pesquisa; em 

seguida, foram apresentados a cada equipe multiprofissional e de apoio os objetivos do 

estudo, os procedimentos metodológicos, os aspectos éticos, a liberdade da participação, a 

desistência e a disponibilidade para a coleta dos dados.  

Os dados foram coletados durante as reuniões das EMADs e das EMAPs, respeitando-

se os turnos e os dias das reuniões semanais de cada equipe, no período de fevereiro a maio de 

2015. Os relatos foram transcritos, na íntegra, com vistas a garantir a fidedignidade dos dados, 

e legitimados por cada participante incluído no estudo, que seguiu os critérios estabelecidos 

pelo Reporting Pesquisa Qualitativa – COREQ. Trata-se de um relatório abrangente, 

composto de 32 critérios de verificação que norteiam os investigadores para descreverem 

aspectos importantes da pesquisa qualitativa, tais como: métodos empregados no estudo, 

contexto do estudo, descobertas e análise interpretativa10.  

Para garantir o anonimato, os profissionais foram caracterizados com pseudônimo de 

sentimento, o que foi definido durante o momento da entrevista. Para isso, eles mencionaram 

os três sentimentos que mais retratavam sua vivência ao assistir o paciente terminal. Feito 

isso, obedecendo à ordem de cada entrevista e descartando os sentimentos citados de forma 

repetida, foram denominados os seguintes pseudônimos para os participantes: atenção, 

carinho, angústia, motivação, amor, compaixão, felicidade, esperança, dignidade, respeito, 

alegria, tristeza, coragem, impotência, sensibilidade, gratidão, incapacidade, satisfação, 

tranquilidade e piedade.  

Concernente aos aspectos éticos, o presente estudo foi norteado pelas Diretrizes e 

Normas Regulamentadoras dispostas na Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde 

que, através do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), trouxe informações e 

aspectos pertinentes ao desenvolvimento da pesquisa11. Vale destacar que o projeto de que se 

originou este estudo foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa, do Centro de Ciências 

da Saúde, da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), apreciado e aprovado sob o protocolo 

nº 018/15 e CAAE n° 39989514.0.0000.5188. Portanto a coleta só iniciou depois de o Comitê 

ter aprovado o projeto, que foi encaminhado à Gerência de Educação em Saúde – GES, na 

Secretaria de Saúde do município de João Pessoa- PB, a fim de receber autorização para 

realizar a pesquisa no referido serviço de saúde. 

O material empírico foi analisado qualitativamente, através da técnica de análise de 

conteúdo, proposta por Bardin12, que é compreendida como um conjunto de técnicas de 
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análise das comunicações cuja finalidade é de obter processos sistemáticos e objetivos de 

definição do conteúdo e indicadores das mensagens, que possibilitam a indução de 

informações sobre as categorias de produção dessas mensagens.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Em relação ao gênero e a faixa etária dos vinte participantes da pesquisa, dezenove 

eram do sexo feminino, e treze, com idades acima de trinta anos. Quanto à identificação dos 

dados profissionais, constatou-se que quinze dos entrevistados atuam no Serviço de Atenção 

Domiciliar por mais de três anos, e quinze profissionais cumprem uma carga horária semanal 

de 40 horas. Quanto ao processo de formação, quinze concluíram o curso em Instituições 

privadas de ensino superior, e os demais – cinco - graduaram-se na Universidade Federal da 

Paraíba. Dezessete são especialistas, - nove, na área de Saúde da Família, e oito, especialistas 

em diferentes áreas de atuação hospitalar. 

Com a análise do material empírico do estudo, concluiu-se que os profissionais das 

equipes multiprofissionais do Serviço de Atenção Domiciliar, ao vivenciar o cuidado com 

pacientes que enfrentam a terminalidade, no contexto do domicílio abordaram, em seus 

discursos, as seguintes temáticas:  

 

Categoria 1 - Humanização na assistência ao paciente em terminalidade: promovendo 

autonomia, dignidade e qualidade de vida  

 

Ao falar de sua vivência no cuidado dispensado ao paciente terminal, alguns 

profissionais apresentaram a assistência humanizada como preponderante na promoção da 

autonomia, da dignidade e da qualidade de vida para o doente que enfrenta a terminalidade no 

contexto do domicílio. Os discursos abaixo confirmam essa assertiva: 

Os profissionais do SAD têm possibilidade de promover um cuidado humanizado ao 

paciente em terminalidade, porque o ambiente domiciliar é o início de tudo, você está 

na ponta, e ao mesmo tempo vivencia as dificuldades do paciente e da família, o 

domicilio é o ambiente do paciente, é onde ele deve ser tratado com dignidade e de 

forma humanizada [...]. (Gratidão) 

[...]. Cuidar do doente terminal significa dar melhor qualidade de vida [...], ver suas 

necessidades promovendo dignidade até a morte. Nesse aspecto, o domicilio é um 
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ambiente favorável, isso porque o SAD promove uma assistência multidisciplinar e 

atende as diferentes necessidades do doente[...]. (Carinho) 

Os participantes apontam o ambiente domiciliar como potencialmente favorável à 

promoção do cuidado humanizado. Corroborando a assertiva, estudos demonstram que o 

cuidado nesse cenário se consolida como uma experiência que aproxima o ser humano, visto 

que o domicílio se contextualiza como primeira dimensão no processo de cuidar, por integrar 

o usuário e a família em sua vivência de mundo13-14.  

Quando se cuida de um paciente em seu domicílio, podem-se perceber suas reais 

necessidades, ao se aproximar de sua história, de sua família e de seu contexto 

socioeconômico e cultural. Os profissionais passam a conhecer o paciente e sua relação com o 

mundo e rompe as barreiras tradicionais das instituições de saúde. Nessa realidade dotada de 

sofrimentos e necessidades, podem-se construir vínculos e promover um cuidado digno, 

integral e humanizado15.  

No que tange ao cuidado voltado para o paciente em terminalidade, a dignidade foi o 

desígnio essencial para humanizá-lo. O sofrimento diante de uma enfermidade terminal 

suscita dos profissionais envolvidos empatia e respeito como seres humanos, porquanto a 

iminência da morte revela fragilidades nas dimensões existenciais do ser. Diante dessa 

realidade, há sempre de se buscarem possibilidades, a fim de manter a dignidade e a qualidade 

de vida do doente16. Nesse sentido, alguns profissionais relataram que: 

Cuidar de paciente em terminalidade significa dar dignidade e qualidade de vida, 

independentemente de ter dias, ou anos de vida[...]. (Tristeza) 

Os médicos dizem que a gente não pode fazer mais nada, mas vem Deus e dá mais 

alguns dias, mais alguns meses, mais alguns anos, e a equipe fica toda sensibilizada, 

[...], podemos promover o conforto, fazer o melhor, para que ele tenha dignidade e 

qualidade de vida[...]. (Respeito) 

[...], o meu papel não era só cuidar da dor física dela, mas de tornar os seus dias de 

vida digno! Foi a partir dela que percebi a importância de promover uma morte digna 

sem buscar apenas a cura ou postergar o sofrimento [...]. (Dignidade) 

Os depoimentos supracitados ultrapassam o estigma de abandono, da ideia de que ‘não 

há nada a fazer’ pelo enfermo terminal. A dignidade e a qualidade de vida são preceitos que 

os profissionais adotam, com vistas a respeitar o doente em sua individualidade e assegurar-

lhe o direito ao cuidado humanizado. Nessa perspectiva, estudo sobre vivências do cuidado 

dispensado a pacientes na terminalidade da vida legitima que isso demanda, além do 

conhecimento técnico científico, o respeito ao ser como indivíduo e a valorização ao ser 
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humano e sua dignidade17. Para esses profissionais, cuidar de um doente terminal envolve 

terapêuticas diferenciadas que não precisam estar condicionadas à cura da patologia. 

Confirmando esses ideais, estudos reconhecem que o processo de cuidar na terminalidade 

transcende os tratamentos curativos, porquanto define prioridades, tenta controlar 

sintomatologias, promovendo conforto e melhorando a qualidade de vida5,18-20.  

A qualidade de vida é o eixo motivador no cuidado dispensado ao doente em 

terminalidade, difundido constantemente pelo Movimento Hóspice, designado de Cuidados 

Paliativos, que visam atender às necessidades multidimensionais e atenuar o sofrimento do 

doente e da família que vivenciam a finitude. Podem ser ofertado em nível domiciliar.  Nessa 

concepção, estudo realizado por pesquisador americano afirma que os cuidados domiciliares 

se ostentaram desde o início do movimento hóspice estadunidense, visto que a maioria dos 

doentes terminais preferia passar a maior parte de seu tempo em casa e /ou morrer no 

aconchego do seu lar21.  

No contexto domiciliar, para garantir uma boa qualidade de vida, os profissionais 

devem buscar estratégias que articulem conhecimentos técnicos, atitudes de compaixão, apoio 

e empatia tanto para o doente quanto para os familiares envolvidos nesse cuidado3. Nesse 

sentido, o significado do cuidar contempla habilidades, intuições e atitudes profissionais que 

se apoiam na manutenção e/ou recuperação da integridade, sustentado na plenitude física, 

social, emocional, espiritual e intelectual, o que engloba a dignidade e a totalidade humana 

nas fases do viver e do morrer14. A esse respeito, vejam-se estas falas de alguns entrevistados:  

Quando se cuida o intuito é buscar a melhora ou uma qualidade de vida para aquele 

paciente. E quando se trata de paciente em terminalidade, esse cuidado é construído 

na base da confiança, amor e respeito para com o doente e a família[...] a equipe 

multidisciplinar deve trabalhar anseios e aspectos na tentativa de promover uma 

morte digna. (Amor) 

A cada dia que vivencio o cuidar do doente terminal fica mais claro que a morte é um 

processo e faz parte da vida, é a única certeza que nós temos, então isso também pode 

ser feito com naturalidade e dignidade, especialmente se promovermos qualidade de 

vida e cuidado humanizado. (Motivação) 

A vivência do ato de cuidar, relatadas pelos participantes, vincula a qualidade de vida 

como um alicerce para promoção da dignidade. Esse fenômeno é associado a morte digna. 

Esses entendimentos trazem pontos para se refletir, principalmente por envolver a promoção 

do morrer com dignidade. Como concretizar, na prática, a dignidade descrita nos discursos 

desses profissionais? 
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Estudos têm se dedicado a buscar evidências científicas nas intervenções que 

promovem dignidade diante da morte20,22-25. Dentre eles, destaca-se o pioneirismo da equipe 

do psiquiatra e pesquisador Harvey Chochinov, que, em seu estudo acerca do sofrimento e a 

experiência de fim de vida de pacientes com doenças terminais, desenvolveu o Modelo da 

Dignidade, que resultou na criação da Terapia da Dignidade (TD), considerada uma 

intervenção psicoterapêutica de grande eficácia nas diversas áreas do sofrimento (físico, 

psicossocial e existencial) do doente, porquanto melhora a qualidade de sua vida22. Na prática, 

a citada psicoterapia convida o doente a discutir sobre as questões que envolvem a vida, o que 

resulta em um documento de legado final.  

No tocante às intervenções que promovem qualidade de vida em prol da morte digna, 

além da terapia da dignidade (TD)22, foram evidenciadas diferentes práticas assistenciais, tais 

como: Intervenção Paliativa Multidisciplinar (IPM) e Terapia Centrada no Doente (TCD)26; 

proporcionar cuidado voltado para a família, com o fim de atender aos aspectos sociais, 

psicológicos e emocionais, aliviar a dor e promover conforto para o paciente24; tratamento 

clínico direcionado à evolução natural da doença no final de vida, respeitando os aspectos 

socioculturais, conforto e bem-estar23; utilização do olhar, do toque, da escuta qualificada, na 

perspectiva de acolher o doente com sua história de vida20.  

Longe de esgotar o assunto sobre essas intervenções, estudos complementam que, para 

uma morte digna, é necessário contemplar perspectivas que envolvam o cuidado humanizado 

e integral, a constituição de uma equipe multidisciplinar e um ambiente de cuidado em que é 

possível estabelecer uma relação de confiança entre o doente, o familiar e os profissionais20,23-

24. Esses entendimentos vão ao encontro das propostas defendidas pelos participantes que 

vivenciam a assistência ao enfermo terminal no contexto do domicílio.   

No cuidado dispensado ao doente terminal, o mais importante nas práticas de saúde é 

atender às demandas relacionadas ao processo de finitude. Aspectos citados pelos 

participantes relacionados à melhora da qualidade de vida e da humanização são primordiais 

para assegurar a dignidade e a autonomia do doente terminal14,18, como mostram os trechos 

que seguem: 

Eu tento motivar o paciente com intuito de manter sua autonomia, melhorar sua 

qualidade de vida. No contexto da terminalidade o grau de dependência (física e 

psíquica), são limitantes e frequentemente o cuidador tem que ser inserido nesse 

cuidado, no entanto, a equipe trabalha objetivando a promoção do autocuidado[...]. 

O alto grau de dependência traz muito sofrimento!  (Felicidade) 
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[...]no caso do paciente em terminalidade, eu faço o que eu realmente vejo que o 

paciente e a família podem realizar depois, sempre com intuito de promover o 

autocuidado e respeitar a dignidade do doente, promovendo sua autonomia! [...]. 

(Impotência) 

Nos relatos acima, os participantes enfocam a importância da autonomia do doente na 

condição de terminalidade. Há de se considerar que a autonomia descrita se refere à 

capacidade funcional de fazer as atividades diárias e de autocuidado. Outro fator considerado 

pelos participantes na promoção dessa autonomia foi a inserção do cuidador familiar na 

prática do cuidar. Tal condição se expressa pelo grau de dependência que decorre da condição 

de terminalidade e a necessidade de um cuidador responsável para garantir a continuidade do 

cuidado.  

Estudos reafirmam as concepções supracitadas, ao considerar que as limitações 

impostas pela enfermidade crônica e progressiva leva o indivíduo a enfrentar alterações 

funcionais e condições de limitações e, como consequência, dependência do cuidado familiar. 

Tais comprometimentos provocam grandes prejuízos funcionais e alto grau de dependência 

para a realização das atividades diárias25,27. 

O cuidado domiciliar possibilita o exercício da autonomia, principalmente porque se 

trata de um ambiente singular e de conhecimentos do paciente e da família. É o espaço 

privado e íntimo de cada indivíduo, com regras estabelecidas pelo próprio paciente e seu 

familiar. Nesse espaço, o paciente deixa de ser o cliente, e a família, o acompanhante, ambos 

assumem a responsabilidade do cuidado, condições que favorecem o autocuidado e a 

autonomia15,28. 

Convém mencionar que, a partir da vivência dos profissionais inseridos no estudo, o 

ato de cuidar, na terminalidade, demanda uma abordagem multidisciplinar e um ambiente 

potencialmente favorável para humanizar o cuidado. Nesse contexto, os participantes 

enfatizam o cuidado construído na base da confiança, do amor e do respeito, para que o 

doente e sua família sejam atendidos em suas diferentes necessidades. Para isso, a equipe 

deve atuar de forma ativa e efetiva, encorajando atitudes positivas, promovendo conforto, 

dignidade, qualidade de vida e autonomia, preceitos considerados essenciais e asseguradores 

de uma prática do cuidar humanizado.  
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Categoria II - O paciente em terminalidade: sentimentos vivenciados na promoção do 

cuidado 

 

Essa categoria contempla conteúdos que desvelam sentimentos vivenciados por 

profissionais ao cuidarem do paciente que enfrenta a terminalidade da vida, no ambiente 

domiciliar, e de sua família. Os discursos dos participantes apontam limitações no campo 

profissional e apontam alguns sentimentos quando da impossibilidade da cura e da 

proximidade da morte: 

A tristeza descreve bem o meu sentimento diante dessa situação, [...], o remorso pesa 

muito, a gente quer fazer mais e não consegue, [...], na verdade a sensação é de 

incapacidade[...]. (Angustia) 

Pessoalmente tenho muita dificuldade[...], acompanhar o desespero da família e do 

paciente, muitas vezes o paciente pede para morrer, [...], a família recorre a mim, e 

eu fico sem saber o que fazer, então vem a sensação de incapacidade! (Incapacidade) 

Meu sentimento inicial foi de desespero e incapacidade[...], foi uma paciente que 

ficou hospitalizada por 6 meses, teve a companhia do filho, mas quando voltou ao 

domicilio estava sozinha, os filhos tinham a sua vida para seguir[...]. (Compaixão) 

 

A condição de terminalidade suscita nos participantes uma série de sentimentos, como 

tristeza, remorso, desespero e dificuldade de lidar com o sofrimento do paciente e de seu 

familiar. Associada a essas particularidades, houve a sensação de incapacidade profissional. 

Confirmando os achados, estudos evidenciam que cuidar do doente em finitude exige preparo 

e controle emocional dos profissionais de saúde, visto que o cotidiano dessa assistência 

provoca conflitos existenciais, demonstrados através da impotência, da fragilidade, da tristeza, 

da frustração, da insegurança e do despreparo emocional3,17,29.  

A incapacidade relatada pelos participantes, comum nos depoimentos supracitados, 

deve-se ao fato de a terapêutica ofertada pelos profissionais não conseguir reverter o 

prognóstico, que é favorável à morte. Pesquisadores assinalam que muitos profissionais da 

área de saúde ainda encaram a perspectiva de morte como frustração, fracasso ou 

incompetência, uma vez que seu processo de formação profissional deixa aquém a temática 

morte5,29 e valoriza ações de saúde como: prevenção, tratamento, reabilitação ou cura de 

determinada patologia. 

Nessa perspectiva, é imperativo incluir a temática morte nos currículos das 

universidades, especialmente nos cursos de graduação e pós-graduação dos profissionais da 
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área da saúde, devido às deficiências e à complexidade que envolve o processo de formação 

desses profissionais. Além disso, as instituições de saúde devem inserir o assunto em seu 

contexto de trabalho, promovendo capacitações e educação continuada acerca da temática, 

buscando como público-alvo os profissionais formados. Só assim, os profissionais ficarão 

aptos a assistir os pacientes e sua família diante da terminalidade17,20,30-31 

Ao tecer considerações sobre os profissionais da saúde, devem-se considerar as 

percepções reveladas pelos participantes sobre cuidar do doente que enfrenta a proximidade 

da morte, experienciadas com sensibilidade, de maneira dolorosa e marcante, do ponto de 

vista profissional e pessoal:   

Na verdade, é muito doloroso cuidar do paciente em terminalidade. [...] a gente vai 

querendo o melhor para aquele paciente, criam-se expectativas! Eu particularmente 

me sensibilizo com toda situação [...], principalmente quando o quadro do paciente 

tende a regredir ou piorar, a gente não se sente bem! (Piedade) 

Em situações de terminalidade, o profissional fica mais sensível para a dor do outro, 

para todo esse processo que ele está vivenciando, não é fácil, mesmo para mim que 

atuei em UTI e cuidei de muitos pacientes e os vi morrer! Essa vivência junto com o 

SAD me faz despertar muito não só para o profissional, mais para o pessoal [...]. 

(Sensibilidade) 

A sensibilidade que envolve o cuidado com o doente terminal no domicílio marca os 

participantes por abarcar situações conflitantes no campo profissional e existencial, 

demonstradas, principalmente, com a piora do quadro clínico do doente. Essa vivência foi 

relatada de forma dolorosa, mesmo para o profissional que julgou ter experiência em relação à 

iminência da morte. Nesse sentido, Kovács20 julga o sofrimento necessário, porque desperta 

no profissional o desejo de cuidar. Cuidar, na terminalidade, só é possível se for permeado de 

empatia, compaixão e sensibilidade. Tais ponderações são também confirmadas nos relatos 

que seguem: 

A minha experiência com o cuidado ao paciente terminal é coberta por três 

sentimentos: compaixão, piedade e amor. Eles marcam a nossa vida! [...]. Foi 

gratificante ter cuidado dela, [...], durante o período de seis meses [...]ela se manteve 

serena, [...] ela não tinha medo da morte [...]dava força a família e por muitas vezes a 

equipe [...]. (Atenção) 

Não tem como você não se colocar no lugar do outro quando você vivencia a 

terminalidade de um doente. Sempre me sensibilizo, cresço como ser humano e tenho 
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gratidão profissional[...], o primeiro sentimento que me vem é o sofrimento, depois, a 

compaixão e um carinho muito grande. (Satisfação) 

É gratificante cuidar do paciente e da família que vivencia esse processo. Ainda mais 

que em muitos casos as famílias não têm a mínima noção ou orientação para cuidar 

do paciente. Eu percebo a importância que eles dão quando chegamos e os 

orientamos [...]. Eu me sinto uma profissional valorizada! [...]. (Coragem) 

Muitas vezes eles perguntam, se tem muito tempo de vida, se já tive pacientes com 

mesmo quadro clínico. Eles perguntam... e a gente fica sem respostas! [...]. No 

entanto, me sinto realizada quando eu vejo que consegui um sorriso, ou que eles se 

esforçam para melhorar sua qualidade de vida [...]. (Compaixão) 

Os relatos revelam sentimentos significativos, que diferenciam o cuidado com o 

enfermo terminal. Movidos por empatia, compaixão, amor e carinho, os profissionais 

demonstraram maturidade, especialmente por se mostrar sensíveis ao sofrimento do outro e 

enxergar a importância da dignidade no momento da morte. Esses achados corroboram um 

estudo realizado com trabalhadores ao assistir pacientes sob cuidados paliativos, em cuja 

abordagem trouxe a compaixão e a empatia como elementos fundamentais na prática dos 

profissionais da saúde ao cuidar do doente em situação de terminalidade32. 

Outra questão que foi destacada nos relatos diz respeito a momentos de satisfação dos 

participantes ao cuidarem do enfermo terminal, contestando alguns depoimentos já 

mencionados de muitos profissionais que se sentem frustrados ao vivenciar esse cuidado. Os 

relatos supracitados evidenciam que o cuidar na terminalidade proporciona momento de 

crescimento profissional, imensurável gratidão e satisfação. Em consonância com essas 

acepções, em um trabalho em que foi analisada a vivência de uma equipe multiprofissional na 

assistência ao paciente terminal, constatou-se que o cuidado na terminalidade deve estar 

permeado de novos significados que reflitam positivamente a prática do cuidar. Para tanto, é 

necessário trabalhar anseios acerca da terminalidade da vida que envolve os profissionais, o 

paciente e sua família29.  

As relações que refletem esse cuidado exigem dos profissionais preparo, que é tarefa 

difícil, mas, imprescindível, na perspectiva do cuidado na iminência da morte. Mesmo se 

tratando de um evento biológico e comum ao ser humano, a morte ainda é encarada como 

acontecimento inesperado. Pensar nessa possibilidade atribui aos profissionais a necessidade 

de repensar os seus projetos e o significado da própria vida(EK et al., 2014; TAMAKI et al., 2014)33,5.  

Os participantes entendem que cuidar de um doente terminal, no contexto do 

domicílio, protagoniza sentimentos que ressignificam sua concepção como ser humano e 
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profissional da saúde. Ainda sobre essas questões, uma das premissas que envolve o 

sofrimento nesse processo de cuidar diz respeito a como os participantes visualizam a morte 

em seu cotidiano e suas repercussões no campo profissional. Embora alguns participantes 

tenham mencionada satisfação e realização profissional no cuidado dispensado ao enfermo 

terminal, a atuação dos profissionais deve estar focada no controle emocional, a fim de apoiar 

o paciente e sua família diante do sofrimento e da angústia decorrentes do processo de 

finitude. 

 

Categoria III - Cuidar do paciente na terminalidade: um constante aprendizado 

pessoal e profissional  

  

O cuidado, na terminalidade, estabelece no cotidiano dos profissionais a construção de 

relações distintas e singulares que possibilita ampliar olhares para o processo do 

cuidado(SANTANA, PESSINI, DE SÁ, 2015)17. Os participantes ressaltam que esse momento propicia 

uma nova reflexão sobre sua prática e, como consequência, crescimento profissional e 

contínuo aprendizado, conforme os relatos apresentados: 

Eu vivencio o cuidado ao paciente em terminalidade como uma oportunidade de 

aprendizado pessoal e profissional. Eu tive uma paciente que me marcou muito, ela 

me fazia muito bem, o olhar dela me transmitia serenidade, sabedoria e ao mesmo 

tempo me reafirmava como profissional [...]. Eu serei eternamente grata a ela, porque 

ela me ensinou a ser uma profissional melhor! (Tranquilidade) 

E você ganha muita experiência, porque é uma troca [...]. Então, isso é uma sensação 

que não tem como classificar com palavras, são ensinamentos de vida que eu vou 

levar sempre[...]. (Alegria) 

A cada doente terminal existe um aprendizado diferente, você tem que ter a humildade 

e compromisso. Por mais que a teoria e os conteúdos da faculdade nos ajude no nosso 

processo de formação, a prática é que traz o verdadeiro aprendizado [...].  

(Dignidade) 

[...]. Eu encaro o cuidado domiciliar com compromisso e contínuo aprendizado, vejo 

como essencial para o paciente em terminalidade porque trabalhamos com equipes 

multiprofissionais, dessa forma aprendemos juntos a promover um melhor suporte 

físico, social, emocional e espiritual ao doente e a sua família. (Esperança) 

Os depoimentos deixam transparecer, enfaticamente, que esses profissionais 

descrevem a vivência do ato de cuidar como uma oportunidade de aprendizado pessoal e 
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profissional. No tocante ao aprendizado pessoal, é relatado como um sentimento marcante, 

que aproxima os profissionais e os doentes, revelando o lado humano, empático e os possíveis 

vínculos construídos em decorrência dessa experiência.  Nesses princípios, pesquisadores 

contemplam que, ao cuidar de doentes terminais, os profissionais da saúde têm muita 

possibilidade de estabelecer vínculos afetivos intensos e de aproximação com o outro, por 

envolver um ser em sofrimento e em finitude da vida17. 

Estudos acrescentam que o cuidar do doente no contexto domiciliar aproxima bem 

mais os profissionais, a família e o doente. As relações que envolvem esse cuidado são 

favorecidas porque o domicílio é um espaço onde os profissionais podem conhecer as reais 

situações do doente e a estrutura organizacional de sua família, ambos, essenciais na 

construção de vínculos e do cuidado integral e humanizado(HERMANN; NASCIMENTO; LACERDA, 2014; 

FRANÇA et al., 2014)15,34. 

Outro aspecto ressaltado para o aprendizado pessoal é revelado em dois depoimentos 

que destacam o convívio com o doente em processo de finitude como um contínuo 

ensinamento humano, a saber: 

[...]. Em cada visita um novo aprendizado, [...]. O profissional não pode ser tão 

técnico ao ponto de perder a sua sensibilidade e sua humanidade ao lidar com o 

paciente em  terminalidade [...]. (Amor) 

Enquanto ser humano, conviver com o paciente em sua finitude é uma lição de vida! 

[...]. Nós reclamamos de tudo nessa vida, e quando eu chego e me deparo com um 

paciente desse, com sorriso mesmo diante de tamanho sofrimento, eu penso na 

importância, e o quanto tenho a aprender ao atender um paciente em terminalidade. 

(Gratidão) 

Esses preceitos são legitimados por pesquisadores como uma experiência gratificante e 

enriquecedora, e embora a situação de finitude coloque os profissionais diante do sofrimento 

do outro, a relação que permeia o cuidar na terminalidade traz ensinamentos essenciais à vida, 

valorizando se processo e respeitando a condição humana32,34. 

Quanto ao aprendizado profissional, alguns participantes enfocam a humildade e o 

compromisso como subsídios efetivos para o cuidado com o doente em terminalidade. Essas 

atitudes são apreciadas na prática desses profissionais por agregarem conhecimento, suporte 

na qualidade do cuidado e prática multidisciplinar.  A despeito, a humildade é considerada 

como um dos elementos essenciais para a prática dos profissionais da saúde, por inferir nos 

profissionais a necessidade contínua de aprendizado, visto que o saber não está esgotado32. 

Em consonância, o compromisso é visto como uma responsabilidade adquirida pelo 
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profissional que fundamenta a competência de cuidar com ações dotadas de vínculo e 

proteção35. 

As especificidades do ato de cuidar no domicílio exigem conhecimentos técnicos e 

atitudes diferenciadas por permitirem avanços no processo de ensino e aprendizado do 

cuidado.  O domicílio é um ambiente diferenciado e demanda atributos específicos que podem 

ser conquistados em cada experiência vivenciada pelos profissionais15. Assim, ao enfrentar o 

sofrimento advindo dos cuidados terminais, a equipe multiprofissional cria condições que 

favorecem a troca e o aprendizado entre si, o doente e o cuidador familiar.  

É compreensível que a prática do cuidar, na terminalidade, é dotada de conhecimento 

holístico e ensinamento multidisciplinar. Sob esse ponto de vista, os participantes enfocam a 

importância do trabalho em equipe como uma forma de apoio intrínseco e amparo ao doente. 

O crescimento profissional aqui ressaltado advém do exercício de saber lidar com um 

cotidiano dotado de sofrimento e de subjetividades, vértice especialmente importante na 

atenção ao paciente e ao familiar que enfrentam os problemas relativos à terminalidade da 

vida.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao falar sobre sua vivência no cuidado dispensado ao paciente terminal, os 

profissionais das equipes do Serviço de Atenção Domiciliar consideraram a humanização 

como um princípio para qualificar o cuidado. Envoltos desse princípio, os discursos 

evidenciaram sentimentos e, ao mesmo tempo, um contínuo aprendizado, ao cuidar do doente 

em terminalidade.   

No que tange a esse cuidado, a dignidade foi o princípio considerado como desígnio 

essencial na humanização do cuidado. Movidos pela empatia, pela compaixão, pelo amor e 

pelo carinho, os participantes se mostraram sensíveis ao sofrimento do outro, vislumbrando a 

importância da dignidade devido à proximidade da morte. Na percepção dos profissionais, 

esse cuidado deve respeitar o doente em sua individualidade e atender às suas necessidades, 

visando lhe assegurar autonomia, melhorar sua vida e lhe garantir o direito ao cuidado 

humanizado.  

Ressalte-se, todavia, que o cotidiano vivenciado pelos profissionais, ao cuidarem do 

doente que enfrenta a terminalidade, apontou dimensões que extrapolaram o campo 

profissional e existencial, revelados pelos participantes, através de sentimentos de impotência 

e de incapacidade diante da impossibilidade da cura e proximidade da morte. Embora alguns 

participantes tenham dito que se sentiam satisfeitos e realizados profissionalmente ao cuidar 

do paciente e de sua família, no contexto da terminalidade, evidenciaram-se sofrimento e 

angústia decorrentes dessa vivência. Por essa razão, é imprescindível incluir a temática morte 

nos cursos de ensino superior dos profissionais da área de saúde e no contexto das instituições 

de cuidado voltado para a saúde, tendo em vista as deficiências apresentadas em seu processo 

de formação. 

O cuidado na terminalidade, no contexto domiciliar, estabelece no cotidiano dos 

profissionais a construção de relações distintas, que aproximam o profissional, o doente e a 

família e favorecem a construção do vínculo. É nesse espaço de cuidar que os profissionais 

trouxeram as reflexões contempladas no presente estudo, traduzidas através de sentimentos, 

incapacidades e oportunidade de aprendizado pessoal e profissional.   

Ressalta-se que são necessárias novas investigações, haja vista a incipiência de estudos 

no âmbito da literatura nacional direcionados à respectiva temática, visto que as pesquisas que 

contemplam o cuidado na terminalidade se concentram na área hospitalar e em assistência de 

categorias profissionais individualizadas.  
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Espera-se que este estudo abra novas reflexões no campo da pesquisa a respeito desse 

assunto e que seja socializado, na perspectiva de melhorar a qualidade da assistência, de 

valorizar a integralidade humana e o cuidado humanizado e de promover uma assistência 

holística, com respeito e dignidade ao paciente em processo de finitude da vida. 
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4.2 Artigo original 2 

 

AÇÕES TERAPÊUTICAS PROMOVIDAS PARA O PACIENTE NA 
TERMINALIDADE: VIVÊNCIA DE PROFISSIONAIS DE UM SERVIÇO DE 

ATENÇÃO DOMICILIAR 

 

THERAPEUTIC ACTIONS PROMOTED TO THE TERMINAL PATIENT: 
PROFESSIONALS EXPERIENCE AT THE HOME CARE SERVICE. 

 

ACCIONES TERAPÉUTICAS PROMOVIDAS A LOS PACIENTES EN LA FASE 
TERMINAL: EXPERIENCIA PROFESIONAL DE UN SERVICIO DE ATENCIÓN 

AL HOGAR  

 

RESUMO 

O estudo tem o objetivo de investigar a vivência de profissionais de um Serviço de Atenção 
Domiciliar no que se refere às ações terapêuticas promovidas para o doente em terminalidade. 
Trata-se de uma pesquisa exploratória com abordagem qualitativa, realizada no período de 
fevereiro a maio de 2015, no Serviço de Atenção Domiciliar do município de João Pessoa-
Paraíba, Brasil, da qual participaram 20 profissionais de nível superior integrantes das 
Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar e das Equipes Multiprofissionais de Apoio. 
Os dados foram coletados por meio da técnica de entrevista. O material empírico foi analisado 
qualitativamente, através da técnica de análise de conteúdo de Bardin, de que se extraíram 
duas categorias: “Ações terapêuticas direcionadas às necessidades biológicas do doente 
terminal para promoção do conforto e qualidade de vida” e “Ações terapêuticas promovidas 
para atender às necessidades psicossociais e espirituais do doente terminal”. As intervenções 
ressaltadas pelos profissionais foram imprescindíveis para atender às necessidades biológicas, 
psicossociais e espirituais e diminuir o estigma de sofrimento do doente terminal no contexto 
domiciliar.   

 

Palavras-chave: Ações terapêuticas; Doente terminal; Serviços de Assistência Domiciliar; 
Profissionais da saúde. 

 

ABSTRACT 

 

This study aims to investigate the Professional experience at the home care service regarding 
the therapeutic actions promoted to the terminal patient. It is an exploratory research with 
qualitative approach, conducted between February and May 2015, at the home care service in 
Joao Pessoa – Paraiba, Brazil, in which participated 20 superior level professional members 
from the Multi professionals home care team and from the multi Professional support teams. 
Data were collected through the interview technique. The empirical material was analyzed in 
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a qualitative way, through the Bardin Content Analysis Technique, from which were extracted 
two categories: “Therapeutic actions directed to the terminal patient’s biological needs to the 
life quality promotion” and “Therapeutic actions to answer the psycho socials and spirituals 
needs of the terminal patient”. The interventions, highlighted by the professionals were 
essential to answer the biological, psycho social and spiritual needs and decrease the suffering 
stigma of the terminal patient in the home context.   

Keywords: Therapeutics; Terminally ill; Home Care Services; Health professionals.  

 

RESUMEN 

El estudio tiene como objetivo investigar la experiencia de los profesionales de los Servicios 
de Cuidados en el hogar con respecto a las acciones terapéuticas promovidos al paciente en el 
proceso de enfermedad terminal. Se trata de una investigación cualitativa exploratoria, 
realizado de febrero a mayo de 2015, el Servicio de Cuidados en el hogar de la ciudad de João 
Pessoa, Paraíba, Brasil, al que asistieron 20 miembros de alto nivel profesional de los equipos 
de atención multidisciplinar hogar y equipos profesionales de apoyo. Los datos fueron 
recolectados a través de la técnica de la entrevista. El material empírico se analizó 
cualitativamente por técnica Bardin de análisis de contenido, que atrajo a dos categorías: "Las 
acciones terapéuticas dirigidas a las necesidades biológicas de los enfermos terminales para 
promover la comodidad y calidad de vida" y "acciones terapéuticas promovidas para 
satisfacer las necesidades psicosociales y espirituales de los enfermos terminales". 
Intervenciones destacadas por los profesionales eran esenciales para satisfacer las necesidades 
biológicas, psicosociales y espirituales y reducir el sufrimiento de una enfermedad terminal 
estigma en el contexto del hogar.   

Palabras clave: Terapéutica; Enfermo Terminal; Servicios de Atención de Salud a Domicilio; 
Personal de Salud. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A construção de novos paradigmas na produção do cuidado vem transformando o 

modelo tecnoassistencial e demandando deles novas vertentes que contribuem para superar o 

modelo hegemônico, inovando a atenção à saúde a fim de proporcionar uma assistência 

qualificada com cuidados integrais e contínuos1,2.  

Nessa perspectiva, destaca-se, no Brasil, a Atenção Domiciliar, que contempla o 

cuidado singular, humanizado e integral direcionado ao usuário do Sistema Único de Saúde 

(SUS) e de seus familiares. É definida como nova modalidade de atenção à saúde, que 

substitui ou complementa as redes de saúde existentes, integrando-as, a fim de garantir a 

continuidade do cuidado. Essa modalidade é regida por diretrizes que se estruturam nos 

princípios da acessibilidade, acolhimento, equidade, humanização e integralidade da 

assistência3. 
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Concretiza-se através do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), denominado pelo 

Ministério da Saúde, desde 2011, de “Programa Melhor em Casa”, cuja institucionalização 

acontece através do SUS. Atualmente, segue preceitos legais regulamentados pela portaria no 

963 de 2013. O SAD visa proporcionar cuidados integrais e contínuos; restabelecer e manter a 

saúde do usuário; promover a autonomia por meio de adaptação de funções e coparticipação 

no cuidado; reduzir a frequência de internações; facilitar a desospitalização, por melhorar a 

qualidade de vida do doente e amparar o familiar e/ou cuidador, acompanhando-o e 

capacitando-o para exercer as funções diárias do cuidado3,4. 

Como uma nova lógica de qualificação do cuidado, o SAD destaca-se das demais 

redes de atenção à saúde, por ter em sua conformação Equipes Multiprofissionais de Atenção 

Domiciliar (EMADs) e Equipes Multiprofissionais de Apoio (EMAPs) que acolhem e 

assistem o doente com patologias que necessitam, com frequência, de cuidados e de contínuos 

recursos de saúde. Nessa atenção, inserem-se as enfermidades crônicas de evolução 

progressiva e incurável que, inevitavelmente, induzem a condição da terminalidade. Nesse 

sentido, é de fundamental importância uma assistência humanizada pautada na filosofia dos 

Cuidados Paliativos. 

É inegável a valorização dessa filosofia de cuidar, porque seu enfoque terapêutico 

perpassa o tratamento convencional, transgride a égide da doença, adéqua a assistência às 

necessidades multidimensionais do ser cuidado e da família e agride suas crenças, seus 

valores, seus costumes e as práticas religiosas. Nesse ínterim, ressaltam-se diversas ações 

terapêuticas direcionadas ao doente na terminalidade de vida, tais como: comunicação, 

musicoterapia, farmacologia, espiritualidade, entre outras5-7.   

Dentro dessas possibilidades, o Serviço de Atenção Domiciliar é uma importante 

estratégia que pode ser empregada para ampliar o cuidado com o usuário e a família e que se 

destaca como um sustentáculo assistencial de fundamental relevância para qualificar e 

humanizar a assistência ao doente terminal, principalmente na realidade de países com limites 

de recursos na saúde e escassas possibilidades institucionais para o cuidado no fim da vida4,8. 

Estudos evidenciam o domicílio como um espaço potencializador no cuidado 

dispensado ao doente em finitude da vida e ressaltam a importância de ações terapêuticas 

concebidas por equipes multiprofissionais que aliviem o sofrimento do doente e de seus 

familiares9-12, tendo como foco central os Cuidados Paliativos.  Contudo, no âmbito nacional, 

ainda existe um quantitativo incipiente de estudos relacionados às referidas temáticas. As 

pesquisas que abordam terapêuticas sobre o ato de cuidar na terminalidade dificilmente 

contemplam o SAD e a atuação das equipes multidisciplinares, porquanto são restritas a 
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terapêuticas promovidas no âmbito hospitalar com enfoques assistenciais voltados para 

categorias profissionais individualizadas.   

Diante do exposto, considera-se a pesquisa relevante, por contribuir para se propagar a 

temática aqui abordada e valorizar a promoção de terapêuticas humanizadoras no cuidado 

com o doente terminal.  Nessa perspectiva, este estudo buscou investigar a vivência de 

profissionais de um Serviço de Atenção Domiciliar no que se refere às ações terapêuticas 

promovidas para o doente em terminalidade. 

 

PERCURSO METODOLÓGICO  

 

Trata-se de um estudo exploratório, com abordagem qualitativa, norteado pelos 

critérios instituídos no Reporting Pesquisa Qualitativa – COREQ – um instrumento 

direcionado a pesquisas qualitativas composto de 32 critérios de verificação que descrevem o 

método da pesquisa, o contexto do estudo, os resultados, as análises e suas interpretações13. 

O cenário da pesquisa foi o Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), também 

denominado pelo Ministério da Saúde como ‘Programa Melhor em Casa’, localizado no 

município de João Pessoa, capital do estado da Paraíba - Brasil.  O estudo foi desenvolvido 

com a amostra de 20 profissionais de nível superior integrantes das Equipes 

Multiprofissionais de Atenção Domiciliar (EMADs) e das Equipes Multiprofissionais de 

Apoio (EMAPs). 

As equipes multiprofissionais investigadas foram representadas pelas seguintes 

categorias: seis enfermeiros (as), cinco fisioterapeutas, dois nutricionistas, dois médicos (as), 

dois psicólogos (as), dois fonoaudiólogos (as) e um assistente social.  Obedecendo à 

sequência de realização das entrevistas, os profissionais foram identificados com 

pseudônimos que representam os seguintes sentimentos: atenção, carinho, angústia, 

motivação, amor, compaixão, felicidade, esperança, dignidade, respeito, alegria, tristeza, 

coragem, impotência, sensibilidade, gratidão, incapacidade, satisfação, tranquilidade e 

piedade. 

Os critérios instituídos para a inclusão da amostra foram: estar em atividade durante o 

período de coleta dos dados e ter, no mínimo, um ano de atuação no SAD. Como critério de 

exclusão: não ter vivenciado o cuidado com o paciente em terminalidade desde a admissão no 

SAD. 

A aproximação dos participantes aconteceu mediante contato prévio com os 

coordenadores do referido serviço, visto que a pesquisadora responsável não tinha relação 
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com os pesquisados antes do início do estudo. Através dessa intermediação, foram agendados 

os primeiros encontros com os profissionais das equipes, com vistas a explicar o projeto de 

pesquisa e os aspectos éticos e convidar os profissionais que atendiam aos critérios de 

inclusão para participarem do estudo. 

Os dados foram coletados durante as reuniões das EMADs e das EMAPs, respeitando-

se os turnos e os dias das reuniões semanais de cada equipe. A coleta foi realizada pela 

pesquisadora responsável pelo projeto do qual decorreu esta pesquisa, no período de fevereiro 

a maio de 2015. Para isso, foi empregada a técnica de entrevista, com duração aproximada de 

cinquenta minutos. A referida técnica foi guiada por um roteiro semiestruturado, composto de 

duas partes: a primeira foi composta pelos dados sociodemográficos, e a segunda contemplou 

a seguinte questão norteadora: Qual a sua vivência como profissional do Serviço de Atenção 

Domiciliar no que se refere às modalidades terapêuticas promovidas para o doente na 

terminalidade?  

Em consonância com as observâncias éticas consideradas para a condução de estudos 

que envolvem seres humanos, esta investigação foi norteada pela Resolução 466/2012 do 

Conselho Nacional de Saúde em vigor no Brasil14. O projeto de pesquisa foi aprovado por um 

Comitê de Ética em Pesquisa, sob CAAE n° 39989514.0.0000.5188.    

Aos profissionais selecionados para o estudo foi apresentado o Termo de 

Consentimento para anuência de sua participação. Com a finalidade de preservar o anonimato 

e o sigilo dos participantes da pesquisa, foi atribuído aos profissionais um pseudônimo que 

representasse um sentimento de livre escolha do participante no momento da entrevista.  

Para apreender o material empírico, foi utilizado o sistema de gravação em aparelho 

mp4. Ressalta-se que foi respeitada a decisão dos participantes quanto à utilização dessa 

tecnologia, que foi aceita por todos eles. Os relatos foram transcritos na íntegra, lidos e 

legitimados por cada participante do estudo. Posteriormente, os dados produzidos foram 

analisados qualitativamente, através da técnica de análise de conteúdo proposta por Bardin15, 

que compreende três etapas: a pré-análise, instante em que se organizam as ideias iniciais e se 

elaboram indicadores para a interpretação final; a exploração do material, que consiste em 

leituras do material empírico, agrupando sistematicamente as ideias iniciais, de forma a 

permitir a categorização do conteúdo; e o tratamento dos resultados, etapa em que o 

pesquisador concretiza a inferência ou interpreta e apresenta os dados categorizados. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

A amostra foi composta de vinte participantes - dezenove do sexo feminino e treze 

com idades acima de trinta anos. No que diz respeito às informações profissionais, quinze dos 

participantes disseram que tinham vínculo com o Serviço de Atenção Domiciliar desde sua 

implantação há mais de três anos. Quanto ao processo de formação, quinze concluíram o 

curso em instituições privadas de ensino superior; cinco finalizaram a graduação na 

Universidade Federal da Paraíba; dezessete se declararam especialistas, sendo que nove 

tinham pós-graduação lato sensu na área de Saúde da Família, e oito, em diferentes áreas de 

atuação hospitalar. 

Quanto à vivência de profissionais de um Serviço de Atenção Domiciliar, as ações 

terapêuticas empregadas no cuidado com o doente terminal possibilitaram a construção de 

duas categorias, apresentadas a seguir:  

 

Categoria 1 - Ações terapêuticas direcionadas às necessidades biológicas do doente 

terminal para promoção do conforto e da qualidade de vida  

 

Essa categoria emergiu de depoimentos dos participantes do estudo, em que eles 

ressaltam as intervenções empregadas para atender às necessidades biológicas ante a 

progressão do quadro clínico do doente terminal. Nessa perspectiva, os profissionais 

abordaram necessidades relacionadas ao alívio da dor, como o controle de sintomas 

gastrointestinais e nutricionais e o cuidado com a pele, como fatores preponderantes para o 

conforto e a qualidade de vida no enfrentamento da doença terminal.  

No contexto da terminalidade, o cuidado supera os paradigmas tradicionais de atenção 

à saúde, contemplando abordagens holísticas, interdisciplinares e humanizadas16. Esses 

aspectos têm sido defendidos e contemplados no âmbito dos Cuidados Paliativos, e devido à 

relevância dessa filosofia, é imperativo evidenciar intervenções no âmbito da saúde que 

atendam às necessidades biológicas em decorrência da patologia terminal. 

Dentre as manifestações clínicas mais referidas por doentes em situação de 

terminalidade, destaca-se a dor, reconhecida como um dos sintomas mais frequentes e 

persistentes relatados por esses doentes. É uma experiência sensitiva e multidimensional, 

desagradável do ponto de vista físico e emocional. Por essa razão, é preciso fazer uma 

avaliação precisa da dor, já que ela é causa de sofrimento e compromete a qualidade da vida 

do doente17-18, como demonstrado nestas falas: 
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[...] o sintoma que aparece com frequência é a dor, essa considerada por muitos 

doentes como insuportável, nesse momento é importante avaliar sua intensidade por 

ser um sintoma subjetivo e pessoal (Angústia). 

 [...], ela sempre se queixava de dor, sempre que avaliávamos sua intensidade era o 

máximo, a equipe tentava oferecer tudo que estava ao alcance principalmente no 

alívio desse sintoma [...] (Atenção). 

[...]. Para isso é preciso que se avalie as causas e intensidade da dor [...]. Eu não 

posso chegar no domicílio, nem olhar para o paciente e dizer toma morfina! Mesmo 

sendo o fármaco de primeira escolha [...] (Esperança). 

Nos relatos mencionados, os participantes concebem a dor como um dos sintomas 

mais frequentes no doente terminal e destacaram a importância de se avaliar sua intensidade 

para propiciar a terapêutica adequada. Estudos sugerem que a dor seja incorporada no 

contexto da assistência à saúde como o quinto sinal vital, que deve ser avaliada e registrada de 

forma precisa, por meio de escalas de dor, com vistas a aplicar uma terapêutica adequada e 

humanizar o cuidado19-21.  

Assim, a avaliação da dor é preponderante na escolha das condutas terapêuticas e no 

tratamento de controle dessa sintomatologia. Nesse sentido, destacam-se a escala 

unidimensional visual numérica e a escala de dor de faces de Wong Baker, mais empregadas 

por serem rápidas e fáceis de serem aplicadas. No entanto, sua mensuração quantifica a 

intensidade e a severidade da dor, sem envolver os aspectos multidimensionais22. Na 

especificidade da situação de terminalidade, a aplicabilidade dessas escalas pode ser 

complexa, pois depende do estado clínico, da condição física, da idade e da condição de 

comunicação23. 

Para atender a essa necessidade biológica, os participantes ressaltam como 

intervenções seguidas da avaliação da intensidade da dor, a analgesia, tendo como fármaco de 

primeira escolha a morfina, com o intuito de proporcionar conforto e aliviar os sintomas 

decorrentes do estágio de terminalidade, como destacam estes relatos: 

[...] trabalhamos muito com a dor, o desconforto diante da evolução do quadro 

clínico, isso gera muito sofrimento [...], administra-se os fármacos em prol de uma 

analgesia ou outros sintomas [...] (Sensibilidade) 

[...]. Tudo que o doente cita como causa de desconforto, tratamos, e por fim prescrevo 

a morfina! [...]. (Angústia)  

[...]. Se for prescrito um analgésico, eu tenho que dar esperança de que esse vai ter 

eficácia. (Esperança)  
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[...]. Por muitas vezes tive que administrar morfina [...] (Atenção). 

Os trechos destacados ressaltam a farmacoterapia como uma conduta adotada pelos 

profissionais no alívio da dor e mencionam a morfina como um fármaco a ser utilizado no 

alívio dessa sintomatologia. Em conformidade com a eficácia desse opioide, estudos indicam 

a morfina como o primeiro medicamento a ser administrado ao doente na fase crítica da 

doença para aliviar suas dores12,24-25. Contudo, a Organização Mundial da Saúde recomenda 

que a analgesia direcionada ao doente sem perspectiva de cura obedeça aos critérios clínicos, 

à intensidade desse sintoma e à abordagem da “escada analgésica da OMS” 22.  

No que diz respeito à escada analgésica, trata-se de uma proposta que adéqua o uso de 

analgésico em função da intensidade da dor, que deve ser avaliada seguindo três degraus: o 

primeiro, direcionado ao tratamento da dor leve, para a qual se utilizam analgésicos não 

opioides e anti-inflamatórios; o segundo, preconizado para pacientes com dor moderada com 

o uso de opioide fraco, associado a analgésicos não opioides e adjuvantes; e o terceiro, 

reservado para os pacientes com dor forte, em que os opioides fracos são substituídos pelos 

fortes, como morfina, metadona, oxicodona e fentanil, associados a analgésicos não opioides 

e adjuvantes. 

Tratar a dor na terminalidade implica atender a outras dimensões do ser humano, visto 

que esse sintoma extrapola as dimensões físicas por se tratar de uma experiência que envolve 

fatores emocionais, afetivos e sensoriais. Sua complexidade tem relação direta com o 

sofrimento, o que converge o cuidado para diversas áreas do conhecimento18. Corroborando 

essa assertiva, destacam-se estes relatos de alguns participantes:  

O profissional tem que entender a dor do outro, [...], muitas vezes a dor se estende 

além da dimensão física. O cuidar do paciente em terminalidade é ir além, é assistir a 

pessoas, o ser humano, e não assistir apenas a sintomatologia da doença. (Esperança) 

[...], a gente tenta dar uma melhor assistência para doente terminal, no sentido de 

aliviar a dor e promover o conforto [...]. No sentido de tentar fazer com que ele viva 

da melhor forma possível, sem sofrimento [...]. (Amor)     

[...] a gente tem que olhar as necessidades do doente terminal [...], depois da dor, o 

desconforto está relacionado com sintomas gastrointestinais. (Sensibilidade) 

[...]. Foi receitado medicamentos para dor, náusea, vômito e diarreia, tudo com 

intuito de promover o conforto e melhorar a qualidade de vida melhor [...]. 

(Dignidade) 

A circunstância da terminalidade deflagra nos participantes um cuidar que transcende 

as dimensões físicas. Nessa subjetividade, a dor ainda é descrita como um sintoma relevante, 
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principalmente no que diz respeito a seu alívio, mas que, associado aos sintomas do trato 

gastrointestinal, causa desconforto. Em consequência desse sofrimento, os participantes 

agregam às intervenções farmacológicas uma assistência voltada para a necessidade do ser. 

Nesse aspecto, o conforto é considerado como foco central, demonstrado no cuidado 

individualizado, com intervenções multidisciplinares e humanizadoras, a fim de melhorar a 

qualidade de sua vida.   

No tocante aos sintomas gastrointestinais, mencionados em dois depoimentos, estudos 

demonstram que náuseas, vômito e diarreia são frequentes na fase terminal, além da perda de 

apetite, disfagia, constipação, fadiga e obstipação11,18,27-28. A severidade desses sinais e 

sintomas deve ser foco de atenção dos profissionais, por comprometerem o padrão nutricional 

e a qualidade da vida do doente29. As falas seguintes confirmam essa assertiva:  

Eu atendi uma paciente com perspectiva de vida de apenas seis meses. É uma paciente 

em estado muito grave, debilitada fisicamente, não se alimentava, tem problema de 

deglutição [...]. A equipe multiprofissional de apoio teve que se envolver nesse 

cuidado, no momento ela é acompanhada pela nutrição, fonoaudiologia e psicologia 

[...]. (Carinho) 

Quando chegamos no domicílio, presenciamos uma senhora caquética [...]. A 

nutricionista avaliou o quadro de desnutrição e foi prescrito suplementos, 

providenciamos os suplementos. (Dignidade) 

Nesse dia, eu fiz a avaliação, ela já estava fazendo uso de antineoplásico, observei ela 

se alimentando [...], e na visita seguinte levei a suplementação [...]a maioria dos 

pacientes em fase terminal não falam, não sabem interagir com você, [...]. (Gratidão) 

[...], a maioria deles tem dificuldade em deglutir, a partir desse quadro a alimentação 

vai ficando toda pastosa, alguns apresentam engasgos, chega um estágio em que 

temos que recorrer à sondagem nasoenteral, a fim de preservar seu estado hídrico e 

nutricional. O intuito é que essa sondagem seja temporária, até que os órgãos 

fonoarticulatórios recuperem a sua mobilidade, [...].  (Satisfação) 

Os discursos supracitados destacam alguns fatores que afetam a evolução nutricional 

do enfermo terminal, que são citados através de um elenco de sintomatologias que incluem 

debilidade física, falta de apetite, disfagia, caquexia e desnutrição. Esses fatores 

significativos, associados à desidratação, diminuem a sobrevida do doente terminal29. Essas 

narrativas denotam que, no enfrentamento dessa conjuntura de sinais e sintomas, os 

profissionais ressaltam ações terapêuticas focadas na avaliação do padrão nutricional, 
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adequação da dieta, controle do estado hídrico, suplementação nutricional, reabilitação dos 

órgãos fonoarticulatórios, sondagem nasoenteral e uso de terapia antineoplásica.  

As transformações estruturais e funcionais subsequentes dos distúrbios nutricionais 

devem ser consideradas. As intervenções apontadas pelos participantes fundamentam-se no 

conforto, em que se sobressai a nutrição celular. Nesse contexto, foram evidenciadas a 

importância do profissional nutricionista e a atuação adjacente da equipe multidisciplinar, 

visto que os distúrbios nutricionais na terminalidade envolvem causas multifatoriais, e o 

conjunto dessas intervenções contribuirá para melhorar a qualidade de vida do doente 

terminal e lhe proporcionar bem-estar. 

Autores comprovam que os distúrbios nutricionais relacionados à falta de apetite 

reduzem a massa magra corporal e o tecido adiposo, condições que comprometem a 

integridade da pele. Outro fator a ser analisado é que esses distúrbios nutricionais acarretam 

em déficits na absorção de nutrientes indispensáveis ao funcionamento do sistema 

imunológico e da angiogênese tecidual. Esses fenômenos resultam em debilidade física e 

dificuldades na deambulação, o que limita o doente ao leito, aumenta as lesões de pele e o 

risco de úlcera por pressão30-31. Tais condições carecem de intervenções da equipe 

multiprofissional, no sentido de prevenir e/ou minimizar as repercussões decorrentes do 

agravamento clínico de doentes terminais, o que foi ressaltado pelos participantes do estudo, 

conforme demonstrado nestes depoimentos:  

O paciente terminal temos que ter o máximo de cuidado com a pele, imagine além do 

sofrimento por consequência do seu prognóstico e os sinais e sintomas que os mesmos 

apresentam no decorrer desse processo, ter associado qualquer quadro de dermatite 

ou uma ulcera por pressão. Uma simples mudança de decúbito, hidratação e 

massagem já previne! Eu sempre reforço essas orientações e peço para o cuidador e o 

próprio paciente (quando tem condições) a realizar as orientações [...]. (Impotência) 

Ensinava a realizar alguns movimentos para melhorar o retorno venoso, 

especialmente com esse paciente, o cuidador/familiar tinha noção de saúde e era 

muito autônomo, mesmo assim, ele desenvolveu uma úlcera nas costas, usávamos 

hidrocolóide, a pele dele era hidratada sempre, era um paciente que tínhamos o 

máximo de preocupação com a pele, já que não podia ser muito hidratado vista sua 

insuficiência cardíaca [...]. (Coragem) 

[...]. Realizamos o curativo, conversamos com ela, [...] eu queria naquele momento 

poder fazer o melhor curativo da minha vida, de forma que ela não sofresse tanto, não 

sentisse dor [...]. (Compaixão) 
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Ela tinha uma úlcera por pressão na região dorsal, sempre que iriamos realizar o 

curativo, mesmo debilitada por circunstância do seu estado, ela ia se virando para 

nos ajudar. Eu queria ver a ferida dela cicatrizasse para oferecer melhor qualidade 

de vida e diminuir seu sofrimento [...]. (Atenção) 

Nessa magnitude, os depoimentos acima ressaltam que os distúrbios nutricionais 

refletem a capacidade funcional e a integralidade da pele, o que causa sofrimento aos doentes 

terminais no domicílio, por favorecer o aparecimento de úlceras por pressão. Assim, com o 

intuito de promover o conforto e melhorar a qualidade de vida desses pacientes, os 

profissionais do SAD trazem em sua abordagem intervenções como curativos, mudança de 

decúbito, massagens, movimentos para melhorar o retorno venoso, hidratação, além das 

intervenções nutricionais já relatadas. Estudo acerca da nutrição e da cicatrização confirmam 

esses achados e concluem que uma absorção adequada de nutrientes estimula o processo de 

cicatrização das úlceras por pressão e melhora o padrão de conforto do paciente30. 

Simbolicamente, essa categoria foi constituída de intervenções que buscaram 

promover o conforto de sintomatologias na fase crítica, com o intuito de amparar as 

necessidades biológicas e diminuir o estigma de sofrimento do doente terminal no âmbito do 

domicílio. As terapêuticas contempladas pelos profissionais concentraram-se no alívio da dor 

e de outros sintomas decorrentes da progressão da doença. Ademais, foram destacados a 

relevância do suporte nutricional, o cuidado com a pele e a prevenção de úlcera por pressão 

com vistas a melhorar a vida do doente terminal.  

 

 

 

Categoria 2 – Ações terapêuticas promovidas para atender às necessidades psicossociais 

e espirituais do doente terminal  

 

Nessa categoria, foram apresentados fragmentos dos depoimentos dos profissionais 

inseridos no estudo sobre as intervenções psicossociais promovidas para o doente terminal na 

assistência domiciliar. As ações terapêuticas referenciadas deram ênfase à comunicação, à 

escuta qualificada, à espiritualidade e à religiosidade como ações de cuidado difundidas na 

filosofia dos Cuidados Paliativos. A priori, ressalta-se a comunicação, conforme assinalam 

estes trechos dos depoimentos de alguns participantes:  
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Eu faço tudo que posso para esse paciente, o apoio psicológico que considero muito 

importante, principalmente a comunicação, eu converso muito, mesmo nos momentos 

mais difíceis em que o paciente sente muita dor [...]. (Tranquilidade) 

[...] A lógica de aliviar o sofrimento do paciente, de ter uma boa comunicação com 

ele, de ter uma boa interação, de proporcionar momentos mais agradáveis daquele 

finalzinho da vida. (Alegria) 

[...]. Existe outras terapêuticas essenciais nesse momento, eu valorizo a comunicação, 

[...] eu converso, estimulo a fala do paciente quando ele tem condições de conversar, 

caso não possa, a comunicação pode ser efetivada através de um sorriso, um olhar, 

do toque e gestos de carinho[...]. (Incapacidade) 

As narrativas supracitadas denotam a sensibilidade dos profissionais ao mencionarem 

o emprego da comunicação como uma intervenção relevante no cuidado com o doente que 

enfrenta a terminalidade. Na área da saúde, a comunicação interpessoal é compreendida como 

um processo complexo, expresso através do contato entre o paciente e o profissional, cuja 

representação envolve a percepção, a compreensão e a transmissão de mensagens por meio da 

fala ou da escrita (comunicação verbal) ou de sinais (comunicação não verbal) 32. 

Considerando as dimensões da comunicação verbal, é notório que os participantes 

trouxeram a fala, também descrita como conversa, como uma estratégia para enfrentar as 

situações de incerteza e de sofrimento do doente em sua finitude. Tal relevância corrobora os 

estudos desenvolvidos no contexto da terminalidade, que defendem a comunicação como um 

dos alicerces para o cuidado dispensado ao doente sem perspectiva de cura, posto que sua 

essência transmite atenção, compaixão e conforto emocional, minimizando os medos e os 

anseios vivenciados pelo doente na terminalidade16,23,32.   

A comunicação não verbal é descrita como qualquer manifestação de comportamento 

humano que não seja expressa por palavras. Sua sistematização foi proposta por Knapp e 

Hall, em 1972, que a definiram em campos de estudos, anunciados através da cinésica 

(linguagem corporal, gestos, expressões faciais); da proxêmica (uso e organização do espaço 

pessoal e físico); da paralinguagem (as características sonoras da voz); da tacêsica (linguagem 

do toque) e das características físicas (forma e aparência do corpo)33. Dentre os campos 

estudados, a cinésica e a tacêsica, representadas pelo sorriso, pelo olhar, pelos gestos de 

carinho e pelo toque, foram citadas pelos participantes deste estudo associadas à comunicação 

verbal. 

As estratégias não verbais, também mencionadas pelos participantes, foram apontadas 

em estudo31 como importantes no contexto da terminalidade, uma vez que denotam interesse 
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no outro, premissas essenciais para a aproximação e o estabelecimento de vínculos de 

confiança com os pacientes. Nesse enfoque, há de reverenciar a escuta terapêutica, que exige 

dos profissionais a associação de todos os campos de estudos não verbais já apresentados, 

proclamada por alguns participantes do estudo: 

[...], na terminalidade o princípio do cuidar é estabelecido pela escuta, ouvir o que 

esse paciente tem, o que ele sente, quais são as angustias, os medos, que tentamos 

trabalhar, vai tentando dar um pouco de conforto, uma palavra de apoio, tenta ver 

quais são as causas da sua ansiedade [...]. (Tranquilidade) 

[...]. Tem dia que aquele paciente está super animado, e se consegue realizar todos os 

movimentos proposto, mas tem dia que eu só estou para ouvir, muitas vezes fazendo o 

papel de psicóloga, esse cuidado já muda e temos que um novo olhar e está sensível 

para sua necessidade! (Motivação) 

Mas, também já existiu caso que só em o escutar já melhora aquela angustia ou 

sofrimento. Muitas o paciente fica deitado muito tempo, sozinho e naquele momento o 

mais importante é ter alguém para conversar do que a própria intervenção[...]. 

(Tristeza) 

Na verdade, a estratégia que valorizo mais é a escuta qualificada porque tem dia 

realmente que a gente vai para a casa do paciente e não fala quase nada, [...], os 

pacientes que tem a fala preservada, mesmo os mais debilitados eu deixo desabafar, 

eu vou para visitas e só escuto! (Piedade) 

Em algumas situações percebemos que a técnica de um procedimento não é tão 

importante, claro que existes as especificidades. Mas, a cada dia que acompanho o 

paciente no domicilio eu percebo que a nossa presença, a atenção e principalmente a 

escuta tem um poder terapêutico extraordinário! (Amor) 

Nos fragmentos dos depoimentos citados, os profissionais mencionam a escuta como 

uma intervenção imprescindível no cuidar do enfermo na terminalidade. Principalmente para 

os pacientes com a fala preservada, sua ação terapêutica sobressalta os procedimentos 

invasivos por sensibilizar os profissionais e direcioná-los para novos olhares. Nessa premissa, 

são trabalhados os medos, as angústias e os sofrimentos do doente e da família que enfrentam 

situações decorrentes da finitude da vida.  

Nessa linha de pensamento, merecem destaque alguns estudos que ressaltam a escuta 

como uma intervenção terapêutica necessária para aliviar o sofrimento. Escutar o paciente 

significa estender um manto de proteção e de cuidado, tocando-o sem intervenções invasivas. 

É um caminho que direciona a novos aprendizados. Essas perspectivas demandam dos 
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profissionais um amadurecimento pessoal para que possam entender a necessidade do ser e 

direcionar de forma eficaz as possibilidades e as terapêuticas ante a iminência da morte7,33-34. 

Então, reconhecer as interções que permeiam a terapêutica da comunicação é respeitar 

o ser humano em sua finitude. A fala,  o sorriso, o olhar, os gestos de carinho, o toque e a 

escuta qualificada promovidos como ações de cuidado pelos profissionais, no contexto 

domiciliar, reafirmam as pontencialidades das intervenções multiprofissionais na promoção 

do conforto e da melhora da qualidade de vida no ensejo da terminalidade. Nesse 

entendimento, as perspectivas terapêuticas sobrepõem a suposição equivocada de que ‘não há 

mais nada a fazer’ pelo doente e  direcionam a novas práticas de saúde enquanto houver 

vida34. 

O cuidado na terminalidade, requer dos profissionais da saúde conhecimentos e 

habilidades que integrem aspectos biopsicossociais e espirituais16. Nesse enfoque, insere-se a 

espiritualidade, uma estratégia de enfrentamento unânime e transcendental da morte. Cumpre 

assinalar que os cuidados voltados para a dimensão espiritual têm sua relevância porque 

podem melhorar a vida ao doente terminal35. Tais considerações são expressas nos trechos 

seguintes:  

As dimensões espirituais têm sua importância, quando o paciente já tem uma religião 

ou fé em Deus, a gente recorre a esses aspectos, principalmente para aliviar o 

sofrimento. [...]. (Motivação) 

Considero a religiosidade importante, sempre falo do Deus que o paciente acredita, 

converso sobre Deus, mas, sem interferir na religião. Se for evangélico, se for 

católico, ateu, eu respeito! Quando é permitido eu mostro que tem Deus, e ele que 

rege tudo! (Tristeza) 

Tem paciente que eu faço oração, que a gente conversa, ele chora, a gente canta. 

Independente da religião ou crença, eu trabalho a fé, a fé pela vida, a esperança e a 

força suprema! Muitos pacientes nos permitem fazer as orações! E eu tento passar 

muito esse lado espiritual para os meus pacientes. (Respeito)  

Eu tenho muita fé e acredito na evolução espiritual, respeito toda religião e crença, 

mas, teve uma paciente que me marcou muito, uma mulher, ela era um espirito 

brilhante teve sabedoria para viver e para morrer também [...] ela tinha uma energia 

ímpar, um olhar tranquilo, as dores físicas não enrijecia a vida dela, o que regia a 

vida dela era uma energia e dignidade para a vida e pela oportunidade de ter vindo 

aqui e de ter vivido [...]. (Dignidade) 
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As dimensões espirituais abordadas nos depoimentos dos participantes relacionam a 

espiritualidade à religiosidade. Esses achados são justificados em estudos que apontam que, 

apesar de a espiritualidade e as práticas religiosas terem sido descritas como modalidades 

distintas, têm uma relação intrínseca, principalmente para o indivíduo que enfrenta a 

terminalidade da vida. A religião conduz à dimensão espiritual, no sentido de proporcionar 

consolo para o sofrimento e certa conformidade em relação à situação desesperadora35-37. 

A espiritualidade é uma prática que traz sentido e melhora a qualidade de vida. É um 

instrumento de reflexão, sabedoria e equilíbrio, que auxilia os pacientes a estipularem 

prioridades na vida e atinar para as que são, de fato, primordiais e necessárias para as pessoas. 

Estudos apontam que a espiritualidade, inevitavelmente, está presente em momentos de 

aflição e é notável, principalmente, em indivíduos com uma doença que ameaça a vida28,38-39. 

Em se tratando da religiosidade, os profissionais participantes deste estudo destacaram 

o respeito e as diversidades religiosas e contemplaram a fé como um ponto crucial para 

proceder com ações voltadas para a evolução espiritual do doente e evidenciando como 

estratégia de intervenção a oração. Nesse sentido, autores recomendam que os serviços de 

saúde ofereçam apoio espiritual e religioso, por meio de grupos institucionais ou serviço de 

capelania, sem impor preferência religiosa, respeitando as crenças e os valores do doente e de 

sua família35-36. 

Estudo que procurou mostrar a diversificação das necessidades de pacientes brasileiros 

com referência ao bem-estar espiritual na fase final afirma que as manifestações religiosas 

estão quase sempre presentes nos rituais de finitude da vida, até mesmo em indivíduo que não 

expresse qualquer religião ou crença. Inevitavelmente essas manifestações serão 

demonstradas por parentes ou amigos. Tais práticas regem a transcendência espiritual e o 

bem-estar do doente e consolam os familiares no momento do luto39.  

Intervenções que maximizam benefícios e promovem a melhora da qualidade de vida 

de doentes terminais são de grande relevância no contexto terapêutico. Por isso, é muito 

importante que os profissionais estejam atentos aos aspectos que envolvem as dimensões 

psicossociais e espirituais que compõem a totalidade humana, que surge no decorrer da 

evolução de uma doença crônica sem perspectiva de cura. As relevâncias das intervenções 

ressaltadas pelos participantes evidenciam o âmbito domiciliar como um espaço 

potencializador da promoção do conforto e da qualidade de vida do doente em condição de 

terminalidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Como já referido, este estudo investigou a vivência de profissionais de um Serviço de 

Atenção Domiciliar no que se refere às ações terapêuticas promovidas no ato de cuidar do 

doente em terminalidade. É notório que as intervenções ressaltadas pelos participantes 

corroboram as propostas de assistência difundida na filosofia dos Cuidados Paliativos, que 

utiliza o cuidado de diversas formas, a fim de responder às peculiaridades do doente. Dentre 

as ações terapêuticas mencionadas neste estudo, destacam-se a farmacologia, através da 

analgesia e do alívio de sintomas decorrentes da progressão da patologia, a nutrição, o 

cuidado com a pele, a prevenção de úlcera por pressão, a comunicação terapêutica, a 

espiritualidade e a religiosidade, portanto, diferentes possibilidades de cuidado direcionado ao 

paciente sem perspectiva de cura.  

No desenvolvimento desta pesquisa, observou-se a incipiência de estudos atuais 

relacionados à temática nutrição e doente terminal, uma intervenção relevante na promoção 

do conforto e na qualidade de vida do enfermo terminal. O estudo revelou, ainda, a carência 

nos âmbitos nacional e internacional de pesquisas sobre lesões de pele e feridas na 

terminalidade. Os achados tenderam para a oncologia, porém as lesões de pele e a 

terminalidade não são apenas particularidades dos doentes acometidos por câncer. Convém 

enfatizar que não houve registros de pesquisas com as referidas temáticas no ambiente 

domiciliar. Os estudos encontrados limitaram suas investigações no contexto hospitalar.  

No que se refere às dimensões psicossociais e às espirituais, os participantes 

ressaltaram a comunicação verbal e a não verbal como intervenções que podem melhorar a 

vida dos pacientes terminais. Concernente à espiritualidade, sua prática foi associada à 

religiosidade, contudo essas modalidades são distintas, porquanto a primeira busca a 

transcendência do ser, e a segunda está associada à crença divina.     

Embora as vivências apresentadas não tenham relação com uma equipe 

multiprofissional paliativista, visto que a equipe do SAD não presta assistência apenas aos 

doentes terminais, as intervenções promovidas demonstram a potencialidade e o compromisso 

das EMADs e das EMAPs no que concerne às necessidades do doente e da família que 

enfrentam a terminalidade.  A essência que rege essas ações, no momento, é sobremaneira 

relevante para os doentes que se encontram em seu domicílio, seja por causa da circunstância 

atual das instituições de saúde, por liberarem leitos hospitalares para pacientes sem 

perspectivas de cura seja por escolha do próprio doente, ao compreender que o domicílio é um 

espaço de cuidado acolhedor e digno para se viver até o último dia de vida.  
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Nesse contexto, sugere-se que sejam feitas novas investigações, haja vista o 

quantitativo incipiente de estudos acerca da temática. As pesquisas que abordam as 

intervenções terapêuticas no cuidar na terminalidade dificilmente contemplam o SAD e a 

atuação das equipes multidisciplinares, porquanto se restringem ao âmbito hospitalar, com 

enfoques assistenciais de determinadas categorias profissionais.   

Diante do exposto, espera-se que este estudo possa despertar interesses para novas 

investigações, principalmente no que se refere à promoção de terapêuticas humanizadoras no 

cuidado dispensado ao doente terminal no cenário domiciliar, e dê subsídios por meio dos 

quais seja possível qualificar a assistência e valorizar a integralidade humana e o cuidado 

humanizado, com vistas a promover o conforto e a qualidade de vida do doente em processo 

de finitude da vida. 
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REFLEXÕES FINAIS 

Esta dissertação constituiu-se de dois artigos originais que abordaram a vivência de 

profissionais da saúde de um Serviço de Atenção Domiciliar no cuidado dispensado ao 

paciente na terminalidade. Tais estudos revelaram a importância do ato de cuidar humanizado, 

pautado no respeito e na valorização da dignidade humana e da qualidade de vida. 

Os resultados trouxeram considerações que extrapolaram o campo profissional, 

destacadas pelos participantes através de sentimentos de empatia, compaixão, amor, carinho e 

de contínuo aprendizado, ao cuidarem do doente terminal, embora a impossibilidade da cura e 

a proximidade da morte provocassem impotência, incapacidade, sofrimento e angústia nesses 

profissionais diante da situação de terminalidade.  

Em seus depoimentos, eles mencionaram, de modo enfático, ações terapêuticas que 

corroboram as propostas de assistência difundidas na filosofia dos cuidados paliativos, entre 

as quais se destacam o controle da dor, a farmacologia, a nutrição, a comunicação terapêutica, 

o cuidado com a pele, a espiritualidade e a religiosidade, o que evidencia diferentes 

possibilidades de cuidado direcionado ao paciente sem perspectiva de cura no contexto do 

domicílio.  

Considera-se fator limitante deste estudo a impossibilidade de generalizar os 

resultados, visto que a amostra proposta foi constituída por um número reduzido de 

participantes. Diante disso, sugerem-se novas investigações que contemplem todos os 

profissionais das equipes multiprofissionais e insiram tanto os trabalhadores de nível superior 

quanto os de nível técnico.   

Portanto, espera-se que este estudo possa subsidiar a prática assistencial de 

profissionais da área de saúde, no âmbito dos cuidados dispensados a pacientes em fase 

terminal assistidos no Serviço de Atenção Domiciliar, e contribuir com o ensino e a pesquisa, 

socializando o conhecimento acerca da temática, com subsídios que possam melhorar a 

qualidade do cuidado.  

Ademais, o estudo permitiu compreender a importância do SAD no cuidado para o 

enfermo terminal, por ter em sua conformação equipes multiprofissionais, requisito essencial 

para as práticas assistenciais proclamadas pela filosofia dos Cuidados Paliativos. Tais 

perspectivas ampliam a efetivação de um cuidado humanizado, digno e integral, com 
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possibilidade de melhorar a vida do paciente e apoiar seus familiares ao vivenciarem a 

terminalidade da vida. 
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APÊNDICE A 
INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS 

                                                                    

                                                                                                                      
 
Identificação do profissional (pseudônimo):  

I. CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES 

Perfil sociodemográficos: 

Idade: _______ anos                                                                 Sexo: (     ) feminino    (    ) masculino 
Estado civil: ______________________________ 

Formação acadêmica: ____________________________________Ano de conclusão: ___________   

Instituição de ensino: _______________________________________________________________ 

Especialização: ______________________________________________________________ 

Ano de término: _______________  

Residência: _________________________________________________________________ 

Ano de término: _______________ 

Mestrado: __________________________________________________________________ 

Ano de término: _______________ 

Doutorado: _________________________________________________________________ 

Ano de término: _______________ 

Curso de atualização/capacitação: ______________________________________________ 

Ano:_________________________ Área:_________________________________________ 

Tempo de atuação no SAD:_____________________________ 

Cursos promovidos pelo SAD: __________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Função atual: _________________________________________________ Carga horária: ________

 

 OBS: 

Telefone/ e-mail:  

Data da coleta: 

PROJETO: Cuidado ao paciente na terminalidade: vivência de 

profissionais da saúde do Serviço de Atenção Domiciliar 
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Identificação do profissional (Por favor, descreva três sentimentos que retratam a sua vivência ao 
assistir o paciente em terminalidade):  
 
 
 
 

II. ROTEIRO DE ENTREVISTA 
 

1. Como profissional atuante no serviço de atenção domiciliar, o que significa cuidar de 

paciente na terminalidade da vida? 

2. Qual a sua vivência (experiência) como profissional do SAD na promoção do cuidado ao 

paciente em fase terminal? 

3. Quais estratégias (cuidados) utilizadas(os) ao assistir o paciente em terminalidade? 

 

 

OBSERVAÇÕES: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrigada pela atenção, a sua colaboração é fundamental para a pesquisa! 

 

Data:        /              /                             

 

Pesquisador: 
 

                                                           

PROJETO: Cuidado ao paciente na terminalidade: 

vivência de profissionais de saúde do Serviço de 

Atenção Domiciliar 
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                                                    APÊNDICE B 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

TÍTULO DO PROJETO DE DISSERTAÇÃO: Cuidado ao paciente na terminalidade: 
vivência de profissionais de saúde do Serviço de Atenção Domiciliar 

MESTRANDA: Indiara Carvalho dos Santos Platel 

ORIENTADORA: Profª. Dra. Patrícia Serpa de Souza Batista. 

 

 Prezado o (a) profissional da Equipe do Serviço de Atenção Domiciliar,  

Eu, Indiara Carvalho dos Santos Platel, sou aluna do Programa de Pós-graduação 
em Enfermagem da Universidade Federal da Paraíba, orientanda da Profª. Dra. Patrícia Serpa 
de Souza Batista, gostaria de convidá-lo (a) para participar de uma pesquisa intitulada: 
Cuidado ao paciente na terminalidade: vivência de profissionais de saúde do Serviço de 
Atenção Domiciliar, este estudo tem como objetivos: Investigar a vivência de profissionais 
de saúde do Serviço de Atenção Domiciliar no cuidado ao paciente na terminalidade. 

Na oportunidade, ressalto que esta investigação contribuirá para a socialização do 
conhecimento acerca da temática, valorizando assim, a integralidade humana, promovendo 
uma assistência holística, com respeito e dignidade ao paciente fora de possibilidades 
terapêuticas. 

Para a realização desta pesquisa, solicito sua valiosa colaboração participando deste 
estudo, mediante uma entrevista individual, onde o registro das informações será gravado 
utilizando o sistema de gravação de áudio. Os dados obtidos serão transcritos na íntegra e 
posteriormente serão submetidos à apreciação de cada participante por meio de uma cópia 
impressa, com a finalidade de garantir a fidedignidade dos conteúdos expressos no momento 
da entrevista. Considerando-se que toda pesquisa envolvendo seres humanos envolve risco, o 
dano eventual que este estudo poderá ocasionar-lhe de imediato é mínimo, relacionado este a 
um possível desconforto psicológico com relação à entrevista, devido ao tempo de duração e 
as perguntas relacionadas a fatores que podem estar relacionados à sua prática profissional. 

Vale salientar que será respeitada sua decisão em participar da pesquisa, portanto, 
você não é obrigado(a) a fornecer informações e/ou colaborar com atividades solicitadas pela 
pesquisadora, 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. 
Esclareço também que a sua participação na pesquisa não trará nenhum custo, como também 
não apresenta nenhum risco previsível para sua saúde, visto que sua participação consistirá 
em uma entrevista com a pesquisadora a respeito de tema em destaque. 

Solicito sua autorização para apresentar os resultados desta investigação em eventos 
da área de enfermagem, ou publicá-los em periódicos. Informo que por ocasião da divulgação, 
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sua identidade será mantida no anonimato, bem como as informações confidenciais 
fornecidas.  

Informo, ainda, que você 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 momento do processo de pesquisa.  

Ante o exposto, considerando que você foi informado (a) dos objetivos da pesquisa, 
bem como será a sua participação no estudo proposto, solicito sua anuência por escrito no 
referido Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

______________________________________________ 

Participante do estudo 

 

_________________________________________________ 

Indiara Carvalho dos Santos Platel 

(Pesquisadora) 

 

João Pessoa _____/______/_____. 

 

Caso necessite de maiores informações sobre a pesquisa, favor entrar em contato com a 
pesquisadora: 

 Endereço residencial: Rua Oceano Atlântico, no 80/ Intermares – Cabedelo – PB. 

   Telefone pessoal: (83) 8812-9489 

 Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal da Paraíba. 

   Endereço: Campus I- Cidade Universitária/ João Pessoa – PB – Fone: (83) 3216-7109. 

 Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde. 

   Endereço: Bloco Arnaldo Tavares – Sala 812 – 1º andar - CCS/ João Pessoa – PB – Fone:      

   (83) 3216 – 7791. 
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ANEXO A 

Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 
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ANEXO B 

Autorização da Gerência de Estudo em Saúde 

 


