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RESUMO 
 

A Agência Internacional para Pesquisa em Câncer através do relatório “World 

Cancer Report 2008” IARC/OMS, relatou que o impacto global do câncer mais 

que dobrou nos últimos 30 anos. A Organização Mundial de Saúde / OMS 

estabeleceu os princípios que devem reger os cuidados paliativos com o doente 

terminal, para ela é importante reafirmar a importância da vida, considerando o 

morrer como um processo natural. Deve-se também estabelecer um cuidado que 

não acelere a chegada da morte. Foi então, com base na minha prática 

profissional, atuando na assistência direta aos pacientes oncológicos em fase de 

paliação e nas diretrizes da Organização Mundial de Saúde que desenvolvi esta 

pesquisa. Os objetivos da pesquisa foram: (1) Compreender a percepção da 

equipe de enfermagem frente ao cuidado paliativo em Oncologia a partir do 

referencial fenomenológico em Merleau-Ponty; (2) Indicar as implicações desta 

percepção na práxis da enfermagem (03) Elaborar tecnologia educacional em 

forma de blog acerca do cuidado humanizado frente ao paciente em cuidados 

paliativos visando a capacitação da equipe de enfermagem. A coleta de dados 

foi feita utilizando um roteiro de entrevista mediado por uma pergunta norteadora 

que foi “Qual a sua percepção acerca dos cuidados voltados aos pacientes 

oncológicos em fase de paliação?” Os sujeitos da pesquisa são enfermeiros e  

técnicos de enfermagem.  Para análise descritiva e exploratória apropriou-se do 

método fenomenológico existencial à luz de Maurice Merleau-Ponty. Resultados: 

Na redução eidética dos fenômenos à sua essência, observamos o conforto 

sendo a essência do fenômeno em questão, em relação aos cuidados aos 

pacientes em fase terminal, e relacionando o mesmo aos cuidados ao corpo 

físico, ao lado espiritual e psicológico ou emocional, como forma de qualidade da 

assistência a esses pacientes.  Também foi descrito a mecanização e a 

desumanização como herança de um dualismo psicofísico. Conclusão: Foi 

possível apreender a dialética operante entre as falas da equipe de enfermagem 

que refletem as suas percepções e a prática assistencial estabelecida no 

processo de trabalho.  Limitação: estudo reflete o despreparo dos profissionais, 

possivelmente oriundos de uma formação calcada no modelo biomédico de 

herança cartesiana ficando como desafio para cada profissional reaprender a ver 



 

o mundo e a cada pessoa em processo paliativo.  

 

Descritores: Percepção; Enfermagem em Oncologia; Cuidado Paliativo 

 



 

ABSTRACT 

 

The International Agency for Research on Cancer from the report "World Cancer 

Report 2008" IARC / WHO reported that the overall impact of cancer more than 

doubled in the last 30 years. The World Health Organization / WHO established 

the principles that should govern palliative care to terminally ill, so it is important to 

reaffirm the importance of life, considering the death as a natural process. It must 

also be careful not to establish a speed of arrival of death. Then, based on my 

professional practice, working in direct assistance to cancer patients undergoing 

palliative care and the guidelines of the World Health Organization to develop this 

research. The research objectives were: (1) understand the perception of the 

nursing staff compared to palliative care in oncology from the phenomenological 

approach of Merleau-Ponty, (2) Indicate the implications of this perception in the 

practice of nursing (03) Develop educational technology in the form of blog about 

humanized care toward patients in palliative care aimed at the empowerment of 

nursing staff.  The Data collection was done using a structured interview 

mediated by a guiding question was "What is your perception about the care 

geared to cancer patients undergoing palliation?" The research subjects were  

nurses and nursing technicians. For descriptive and exploratory analysis 

appropriated the existential phenomenological method in the light of Maurice 

Merleu-Ponty. Results: In the eidetic reduction of phenomena to their essence, we 

found comfort being the essence of the phenomenon in question, in relation to 

care for terminal patients, and relating the same care to the physical body, along 

with spiritual and psychological or emotional as a form of quality of care to these 

patients. Also described was the mechanization and dehumanization as a legacy 

of psychophysical dualism. Conclusion: It was possible to grasp the dialectic 

operative between the lines of the nursing staff that reflect their perceptions of 

care and practice established in the work process. Limitation: The study reflects 

unprepared professionals, possibly coming from an education grounded in the 

biomedical model of Cartesian heritage becoming a challenge for every 

professional relearn to see the world and each person undergoing palliative. 

 



 

Descriptors: Perception, Oncology Nursing, Palliative Care 
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1 INTRODUÇÃO                  

 

Durante a minha trajetória acadêmica em uma instituição de saúde da rede 

privada e posteriormente enfermeira desde 2008 desta mesma instituição até a 

presente data, atuando assistencialmente em unidade de clínica cirúrgica e clínica 

médica, observei empiricamente que, apesar dos profissionais, enfermeiros e 

técnicos de enfermagem prestarem assistência direta aos pacientes oncológicos 

em fase de paliação e reconhecerem a importância dos cuidados a estes 

pacientes, o processo assistencial encontra-se em um contexto divergente aos 

princípios que devem reger os cuidados aos pacientes em fase de paliação de 

acordo com a preconização da Organização Mundial de Saúde. Este contexto 

aflorava em minha essência, uma profunda inquietação no modelo assistencial 

que vivenciava desde a academia. Ao concluir a minha graduação e ser 

automaticamente contratada, como enfermeira supervisora desta instituição 

privada de saúde, as minhas inquietações em relação aos cuidados assistenciais 

prestados aos pacientes terminais, continuavam a incomodar-me fortemente. E a 

partir deste momento surgiram internamente um turbilhão de questionamentos em 

relação à percepção da equipe de enfermagem a essa população-alvo tão distinta 

e ao mesmo tempo tão desafiadora em relação à assistência e as relações 

humanas estabelecidas. Foi através dessas observações prematuras enquanto 

acadêmica e posteriormente amadurecidas na visão profissional, que percebi que 

as situações observadas e vivenciadas, mereciam ser estudadas e analisadas, e 

consequentemente esse estudo iria implicar em um retorno para a minha prática 

assistencial. 

 Diante deste contexto, a motivação para a pesquisa deu-se a partir da 

minha vivência familiar e do interesse em aprofundar conhecimento na área 

oncológica. No terceiro período da faculdade em 2006, meu tio, irmão da minha 

mãe, recebeu friamente o diagnóstico de câncer de laringe tardio através de um 

médico especialista em Oncologia. Neste momento vivenciei muitos momentos de 

angústia e temor com a minha família. Pois, teria que me envolver com a 

situação, mesmo não tendo ainda conhecimento técnico- científico apropriado.  
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O quadro clínico do meu tio a cada dia tornava-se mais grave e 

necessitando de mais cuidados específicos. Até que em uma manhã que estava 

na faculdade, recebi um telefonema da minha avó, informando que o meu tio 

havia retirado a traqueostomia. Imediatamente fui para casa para tentar resolver o 

problema. Porém, quando fiquei diante do mesmo, completamente dispneico e 

com traqueostomia nas mãos, não tive muito tempo para refletir. Fui afastando as 

estruturas com uma pinça Kelly, a qual tinha guardada em casa, desde a época 

que trabalhava com instrumentação cirúrgica. Como não demorei muito para 

chegar em   casa e realizar o procedimento, não houve estenose do esôfago e 

graças a Deus, a intercorrência foi resolvida. Após este episódio, muitos 

problemas ocorreram em virtude da negação e raiva que meu tio sentia por 

encontrar-se doente. Foram 05 meses de profundo sofrimento de toda a família 

que estava envolvida no processo de doença. Após 05 meses, o quadro evolui 

como era esperado e informado pelos médicos, e a internação não levou 24 horas 

para ocorrer o óbito. Minhas indagações continuaram cada vez mais inquietantes. 

Não aceitava a postura da equipe de enfermagem e médica em não realizar as 

manobras de PCR no momento final. Foi então, que decidi estudar o assunto e no 

final da graduação, já iniciei o meu trabalho de conclusão de curso em torno dos 

cuidados prestados pela equipe de enfermagem aos pacientes “ditos” terminais. 

No ano seguinte, fiz a minha especialização em  estomaterapia  na UERJ. E hoje 

estou desenvolvendo com mais amadurecimento técnico- científico, a minha 

pesquisa nessa área no mestrado. Hoje, compreendo toda a situação, a qual  

vivenciei, porém, o processo de sofrimento jamais será apagado de minha 

memória. Foi então, que percebi que tinha um grande desafio enquanto futura 

enfermeira. Teria que compreender como desempenhar uma assistência a esses 

pacientes de forma digna e qualificada. Não demorou muito para obter uma 

resposta: através de embasamento científico. A partir deste momento iniciei 

minha busca através de conhecimentos que possibilitassem uma compreensão 

desta área tão tortuosa, que é a oncologia voltada aos pacientes em fase de 

paliação.  

Com base nesta linha de raciocínio a minha pesquisa tem como objeto de 

estudo a percepção da equipe de enfermagem frente aos cuidados paliativos 
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visto que o câncer é um dos maiores problemas de saúde pública brasileira em 

decorrência da sua incidência e da alta taxa de mortalidade associada. dois lados 

do problema:  

Justificativa do estudo é o impacto global do câncer ocasionando um 

aumento significativo na incidência do número de casos nos últimos 30 anos e o 

número reduzido de artigos científicos encontrados nas bases de dados a cerca 

do tema proposto. 

 Estado da Arte: As bases de dados pesquisadas foram: Lilacs, Ibecs, 

Medline, Scielo e BDNEF. Porém, os artigos científicos encontrados na íntegra 

relacionados ao estudo, foram 07 na base de dados Lilacs e 02 na base de dados 

Medline.  

 Os objetivos desta pesquisa são: 

 

 Compreender a percepção da equipe de enfermagem frente ao 

cuidado paliativo em oncologia a partir do referencial 

fenomenológico de Merleau-Ponty.(1) 

 Indicar as implicações desta percepção na práxis de 

enfermagem. 

 Elaborar tecnologia educacional em forma de blog acerca do 

cuidado humanizado frente ao paciente em cuidados paliativos 

visando a capacitação da equipe de enfermagem. 

 

A partir do entendimento de que a equipe de enfermagem desempenha um 

papel preponderante nos cuidados aos pacientes em fase de paliação através de 

uma assistência de qualidade e pautada na humanização, estabeleceu-se a 

questão norteadora desta pesquisa:  

 

 Qual a percepção da equipe de enfermagem frente aos cuidados 

voltados aos pacientes oncológicos em fase de paliação?  

 

Considerando a relevância da equipe de enfermagem nos cuidados 

paliativos aos pacientes oncológicos, o estudo visa descrever maiores subsídios 
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para a evolução do trabalho, observando os fenômenos, classificando e 

analisando de forma compreensiva as ideias e consequentemente a formulação 

de concepções em torno do estudo proposto.  

O estudo  tem como contribuições:  

 

 Colaborar na capacitação dos profissionais de enfermagem para 

desempenhar os cuidados paliativos de forma humanizada e 

qualificada. 

 Utilizar meios didáticos como a tecnologia educacional 

relacionada ao cuidado paliativo, para contribuir para sedimentar 

o direcionamento dos cuidados. 

   Contribuir para estudos posteriores e para a academia 

objetivando formar profissionais capazes de promover uma 

assistência pautada na política de humanização e no 

aprimoramento de conteúdos mais  que visem futuras publicações 

científicas.   

 

          Problematizando a temática estudada: 

 

A Agência Internacional para Pesquisa em Câncer através do relatório 

“World Cancer Report 2008”, IARC/OMS, relatou que o impacto global do câncer 

mais que dobrou nos últimos 30 anos, em 2008 ocorreram cerca de 12,4 milhões 

de novos casos de câncer levando a 7,6 milhões de óbitos no mundo. Dentre as 

formas de incidência do câncer o mais incidente foi o câncer de pulmão com 1,52 

milhões de novos casos seguidos pelo câncer mama que apresentou 1,29 

milhões de casos novos e câncer de cólon e reto com 1,15 milhões de novos 

casos. Em relação à mortalidade o câncer de pulmão foi à principal causa de 

morte, 1,31 milhões, seguido pelo câncer de estômago, 780 mil óbitos e pelo 

câncer de fígado, 699 mil óbitos. O relatório World Câncer Report 2008 ainda 

enumerou que o câncer mais comum nos homens foi o câncer de próstata, 

seguido pelo câncer de pulmão, estômago e cólon e reto. Já nas mulheres, o de 
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maior ocorrência foi o câncer de mama, seguido pelo câncer de colo do útero, 

cólon e reto, estômago e pulmão.(2)
 

O Instituto Nacional do Câncer (INCA) estima que no Brasil ocorreram em 

2011 cerca de 489.270 novos casos de câncer , sendo os tipos mais incidentes os 

cânceres de próstata e de pulmão nos homens e os cânceres de mama e do colo 

do útero nas mulheres. Estima ainda o INCA que os cânceres mais incidentes 

para os homens serão câncer de pele não melanoma, 53 mil novos casos, câncer 

de próstata, 52 mil novos casos, câncer de pulmão com 18 mil novos casos, 

câncer de estômago com 14 mil novos casos e câncer de cólon e reto com 13 mil 

novos casos. Já nas mulheres os cânceres mais incidentes serão o câncer de 

pele não melanoma com 60 mil novos casos, câncer de mama com 49 mil novos 

casos, câncer de colo do útero com 18 mil novos casos, câncer de cólon e reto 

com 15 mil novos casos e câncer de pulmão com 10 mil novos casos.(3)
 
 

Este trágico cenário evidencia claramente a necessidade de 

desenvolvimento de ações para o tratamento do câncer, ações visando à 

promoção da saúde, ações para a detecção precoce do câncer, ações na 

assistência aos pacientes, ações especificas para a formação de equipes para o 

tratamento do câncer, bem como ações na pesquisa e na gestão do SUS - 

Sistema Único de Saúde. 

O INCA relata que a maioria dos pacientes com câncer não conseguem se 

curar e a qualidade de vida desses pacientes diminui muito, ocasionando assim a 

necessidade de recorrem aos hospitais para minimizar os sintomas que não 

podem ser controlados em sua própria residência. Necessário se faz então a 

atuação da equipe de enfermagem. Atuação esta, que se manifesta desde as 

diversas fases do processo de adoecimento, diagnóstico e tratamento, até nos 

estágios mais avançados da doença.(3) 

A enfermagem oncológica almeja a educação do paciente com câncer e de 

seus familiares na tentativa da prevenção, dos cuidados e da reabilitação do 

paciente. Para isto precisam-se desenvolver mudanças nas vidas dos pacientes 

portadores de câncer, uso de novas práticas e uma comunicação constante com o 

paciente e sua família. Tudo isto pode contribuir para a sobrevida e melhora da 

qualidade de vida dos pacientes com câncer, além disto, cabe a equipe de 
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enfermagem oncológica oferecer os cuidados paliativos aos pacientes com 

câncer, principalmente aqueles que se encontram na fase terminal da doença. 

Os profissionais da equipe de enfermagem oncológica podem ser afetados 

pelo sofrimento dos pacientes e de seus familiares, o envolvimento faz com que 

os sentimentos dos pacientes se misturem com as suas próprias emoções, 

vivenciando assim o sofrimento e a dor sofrida pelo paciente. Este envolvimento 

pode influenciar a atuação da equipe, comprometendo os cuidados da 

enfermagem e levando o profissional a sérios problemas, entre eles, depressão, 

insatisfação, estresse e até mesmo provocando um adoecimento. 

A própria Organização Mundial de Saúde (OMS), estabeleceu os princípios 

que devem reger os cuidados paliativos com o doente terminal, para ela é 

importante reafirmar a importância da vida, considerando o morrer como um 

processo natural deve-se também estabelecer um cuidado que não acelere a 

chegada da morte, nem a prolongue com medidas desproporcionais, a chamada 

obstinação terapêutica. Além disto, deve-se proporcionar alívio da dor e de outros 

sintomas penosos, integrar os aspectos psicológicos e espirituais na estratégia do 

cuidado, oferecer um sistema de apoio para ajudar o paciente a levar uma vida 

tão ativa quanto lhe for possível antes que a morte lhe sobrevenha e oferecer um 

sistema de apoio à família para que ela possa enfrentar a doença do paciente e 

passar pelo período de luto com menos sofrimento.(4) 

Analisando a relação profissional de enfermagem e paciente oncológico em 

fase terminal, percebe-se que as relações humanas são à base do trabalho da 

Enfermagem. Refletindo acerca deste fato, a partir do interesse na área 

oncológica e movida por inquietação e necessidade de ampliação de 

conhecimentos teóricos e científicos acerca destes pacientes e suas 

necessidades idealizou-se a realização deste estudo direcionada para a 

percepção da equipe de enfermagem quanto à utilização dos cuidados paliativos 

na assistência prestada ao paciente oncológico terminal. 

A condição humana é notoriamente frágil e passageira, visto que em certos 

momentos nos encontramos muito bem de saúde e em momentos seguintes 

podemos estar dependentes de um hospital e de equipamentos para podermos 

sobreviver, envolvendo para tanto profissionais de enfermagem para a realização 
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dos cuidados.(5) É primordial que o cuidado seja praticado por estes profissionais 

de forma digna e humanizada.  Esta observação causa grande inquietação, pois 

ao relacionar à necessidade de humanização da assistência oferecida ao paciente 

oncológico terminal, deve-se utilizar para tal os cuidados paliativos. 

Os pacientes não são todos iguais, cada um tem suas experiências, 

perspectivas materiais e valores.  Desta forma, o cuidar é específico e relacionado 

a cada encontro da equipe de enfermagem com o paciente. Estes esperam acima 

de tudo, alguém que possa estar junto deles e que procure compreendê-los e 

ouvi-los aliviando assim, suas angustias e sofrimento diante de sua condição 

terminal. Neste momento, não há necessidade deste profissional parecer sábio 

nem ficar procurando algo profundo para dizer, deve-se sim saber ouvir e tentar 

entender o paciente o ajudando em suas verdadeiras necessidades. 

A morte é sempre um desafio para quem recebe treinamento para manter a 

vida e quando se aceita atuar junto a pacientes terminais, deve-se conscientizar 

de que não se é onipotente e que é dever da enfermagem cuidar, independente 

do quadro clínico e do sucesso ou insucesso do tratamento.(3)  Na verdade, todos 

os dias estes profissionais têm a vida de uma pessoa nas mãos, mas sempre 

devem  lembrar que além da vida se tem a sua dignidade. 

Sabe-se que não é tarefa fácil lidar com pacientes em fase terminal, pois 

desperta a consciência de que as pessoas amadas também irão morrer um dia e 

que diante de tal fato se é totalmente impotentes. No entanto, tem-se muito a 

aprender com esses pacientes. Eles ensinam que o melhor é viver a vida com a 

compreensão de que cada dia é único e que não se deve guardar nada para uma 

ocasião especial, pois a ocasião especial é agora. 

Quando se atende o paciente oncológico em fase terminal é de 

fundamental importância que o enfermeiro esteja bastante familiarizado com os 

estágios pelos quais ele passa: negação, isolamento, raiva, barganha, depressão 

e aceitação. É bom lembrar que os estágios referidos podem se intercalar e 

repetir durante todo o processo da doença. 

De posse do conhecimento destes estágios, indubitavelmente, torna-se 

possível para o enfermeiro que assiste ao paciente terminal, lidar com os 

sentimentos e emoções que afloram, ajudando-o na compreensão e na 
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transitoriedade dos mesmos, bem como respeitar cada momento vivido pelo 

paciente sem julgá-lo e sem lhe impor sua perspectiva.  

A política pública do tema é  Programa Nacional da Humanização da 

Atenção Hospitalar instituído em Maio de 2.000 (PNHAH) que visa à garantia de 

acesso e qualidade da atenção do SUS e a Política Nacional de Atenção 

Oncológica que estabelece a promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento, 

reabilitação e cuidados paliativos como garantia integral do usuário ao serviço de 

saúde.(6) 

A área geográfica foi em um hospital que pertence à rede privada de 

saúde, situado no Estado do Rio de Janeiro, no bairro da tijuca. A população alvo 

do estudo foram os técnicos de enfermagem e enfermeiros que atuam nos 

setores da Clínica Médica e Cirúrgica. 

 Até o momento presente a instituição acima citada não desenvolveu 

nenhum tipo de estudo em relação ao tema abordado que justifique a sua 

descrição. A integração com o Sistema Único de Saúde poderá ser alavancado 

através de orientações aos pacientes oncológicos terminais e seus 

acompanhantes fornecidas pelos profissionais da equipe de enfermagem que 

sejam pautadas nos Manuais do Ministério da Saúde. 

A instituição de saúde que o estudo foi desenvolvido é provida de 

condições técnicas e tecnológicas, bem como instalações físicas propícias para o 

projeto, setores de internação adequados para o estudo, profissionais técnicos e 

enfermeiros como recurso humano. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO FILOSÓFICO  MERLEAU- PONTYANA 

: PERCEPÇÃO 

 

A linha teórico-filosófica escolhida foi a fenomenológica merleau-pontyana. 

Maurice Merleau-Ponty estudou na École Normale Supérieure de Paris, militante 

na Resistência durante a ocupação nazista na França e a partir de 1952 foi 

professor titular de filosofia no Còllege de France. Deixou obras importantes como 

a A estrutura do comportamento (1942) e A fenomenologia da percepção (1945). 

Existencialista, Merleau-Ponty concebe a existência como ser-no-mundo, 

como “certa maneira de enfrentar o mundo”. E o homem que enfrenta o mundo 

não é um ser composto de alma e de corpo: “alma” e “Corpo” indicam níveis de 

comportamento e não substâncias separadas. Como ele mesmo diz: “O espírito 

não utiliza o corpo, mas se faz através dele.(1)                     

Daí a centralidade, no pensamento de Merleau-Ponty, da percepção que 

corresponde à inserção do corpo no mundo. E, desenvolvendo o tema das 

relações entre o homem e a sociedade, Merleau-Ponty critica tanto a idéia de 

liberdade absoluta defendida por Sartre quanto à teoria marxista “do primado 

causal do fato econômico sobre a vida e as ações do homem”(7:232-233), como 

explica Reale e Antiseri.  

Tomando como base tais asseverações em Merleau-Ponty a percepção 

pode ser interpretada como ação do corpo:  

 

Antes da ciência do corpo – que implica a relação com outrem – a 
experiência de minha carne como ganga de minha percepção ensinou-
me que a percepção não nasce em qualquer outro lugar, mas emerge no 
recesso de um corpo.

(8) 

 
 

 O homem é livre, repete Maurice, só que a liberdade do homem é 

condicionada pelo mundo em que se vive e pelo passado que se viveu. Como ele 

mesmo retrata em seu livro A estrutura do comportamento “Não há nunca um 

determinismo e não há jamais uma escolha absoluta; eu nunca sou coisa nem 

jamais sou consciência nua.”(9:73) 

Maurice Merleau-Ponty aborda a questão do corpo em sua obra 

Fenomenologia da percepção, na qual o corpo é relacionado à perspectiva de 
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consciência. O filósofo apresenta uma visão de corpo diferente da tradição 

cartesiana: nem coisa, nem ideia. Como dito em sua obra, “o corpo está 

associado à motricidade, à percepção, à sexualidade, à linguagem, à experiência 

vivida, à poesia, ao sensível e ao invisível, apresentando-se como um fenômeno 

complexo.”(1:94) Merleau-Ponty descreveu que o corpo não se traduz na 

perspectiva de objeto e fragmento do mundo regido pelas leis de movimento da 

mecânica clássica, que é submetido às leis e estruturas matemáticas exatas e 

invariáveis. 

A expressão "sou meu corpo” utilizado por este filósofo, sintetiza o encontro 

entre o sujeito e o corpo. O ser humano define-se pelo corpo, significando que a 

subjetividade coincide com os processos corporais. Nesta perspectiva 

fenomenológica, a dimensão essencial só apresenta sentido se unida à dimensão 

existencial ao mundo que se vive.  

Essência e existência apresentam-se como dimensões de um mesmo 

fenômeno, correspondente ao ser humano. Merleau-Ponty admite a perspectiva 

de corpo-objeto, mas reforça a perspectiva do sujeito, enfatizando a possibilidade 

de criação de sentidos a partir da experiência vivida. 

Dentro deste enfoque mister  se faz que reaprendamos a ver e a ouvir o 

outro e não somente o outro, mas também a nós mesmos. Como diz o filósofo: 

 

A percepção sinestésica é a regra, e, se não percebemos isso, é porque 
o saber científico desloca a experiência e porque desaprendemos a ver, 
a ouvir e, em geral, a sentir, para deduzir de nossa organização corporal 
e do mundo tal como concebe o físico aquilo que devemos ver, ouvir e 
sentir.

(1:308)
 

 

A busca merleau–pontyana estabelece-se na medida em que irá mostrar 

como o esquema sujeito – objeto não pode ser utilizado na fundamentação do 

conhecimento e, além disto, trata-se de mostrar que o próprio corpo não se 

identifica às “coisas”, mas é enriquecido pela noção de que o homem é um ser-

no-mundo. O sujeito moral é um ser-no-mundo e o seu corpo subjetivo funda o 

objetivo e é responsável pela ação moral que exprime em sua coexistência. 

O corpo é facticidade no sentido de “estar lá com as coisas”, mas nunca 

facticidade pura, pois é também “acesso às coisas e a ele mesmo”. Merleau-

Ponty esforça-se em mostrar na sua obra que se o corpo não é coisa nem 



25 
 

obstáculo, mas é parte integrante da totalidade do ser humano, meu corpo não é 

alguma coisa que eu tenho, mas eu sou meu corpo e este corpo ao estabelecer 

contato com o outro, revela-se pelos gestos, atitudes, mímica, olhar, enfim, pelas 

manifestações corporais. 

E não apenas isso, mas o homem em seu movimento de coexistência tem 

o corpo subjetivo, ontológico, como aquele que funda inclusive o ato moral, seja 

ele normativo ou fatual. É este corpo também que é responsável por eu exercer a 

minha liberdade (levando-se em conta o interesse coletivo) como processo final 

de uma ação calcada na cooperação, na reciprocidade e no desenvolvimento da 

noção de responsabilidade e compromisso. 

Nossa análise pretende não se perder no fático, no objetivo, mas busca 

pôr-se em um universo ou instância supra positiva. Uma instância efetivamente 

transcendental. Cabe aqui dizer que a instância transcendental trata, não do 

conhecimento simplesmente, mas das condições de possibilidade do 

conhecimento, ultrapassando o esquema sujeito – objeto: 

 

O verdadeiro cogito não se define pela existência do sujeito, pelo 
pensamento de existir que ele tem, não converte a certeza do mundo em 
certeza do pensamento do mundo, e, enfim, não substitui o próprio 
mundo pela significação do mundo. Ele reconhece, ao contrário, meu 
próprio pensamento como um fato inalienável, e elimina qualquer 
espécie de idealismo revelando-se como ser no mundo.

(1:9)
  

 

Este corpo realiza uma reflexão sobre si mesmo no interior das coisas e 

carrega em seu bojo a verticalidade como que vozes, ainda que vozes de um 

silêncio. A grande questão aberta em Merleau–Ponty em relação ao tema do 

corpo ele a lança em O visível e o invisível (obra póstuma) ao indagar: “Onde 

colocar o limite do corpo e do mundo, já que o mundo é carne?”(8) Assim, em 

Merleau–Ponty a subjetividade concreta é inseparável do mundo e do corpo, ela 

se estabelece pelo que ele chamou de sistema EU – OUTRO – MUNDO: “O 

mundo e o corpo ontológicos que reencontramos no coração do sujeito não são o 

mundo em idéia ou o corpo em idéia, é o próprio mundo contraído numa grande 

tomada global, é o próprio corpo como corpo cognoscente.”(8)   

A abordagem que nos proporemos a fazer aqui é de considerar o corpo 

filosoficamente porque a abordagem vai diferir do que se poderia chamar de uma 
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“abordagem científica” do corpo onde se privilegiaria seu funcionamento, 

fisiologia, anatomia, genética, histologia, embriologia, dentre outros.  

A questão que se coloca é que o corpo é o primeiro momento da 

experiência humana: o sujeito antes de ser um “ser que conhece”, é um “ser que 

vive e sente” e pela mediação corporal participa do conjunto da realidade. Pelo 

corpo o ser-no-mundo se engaja diante do real de inúmeras maneiras possíveis: 

por meio do trabalho, da arte, do amor, do sexo, da ação moral. 

A questão da percepção em Merleau-Ponty é de fundamental importância 

na medida em que através dela apreende-se o mundo. Acolhe-se a própria 

existência. Eu percebo a mim o outro e o mundo. A fenomenologia ao estudar as 

essências e ao definir essências está definindo a essência da percepção. Se em 

Merleau-Ponty o real deve ser descrito ao invés de construído, esta descrição 

vale-se da percepção para se pôr em operação. Para o fenomenológico em 

questão a percepção não está fundada só na coerência intrínseca das 

“representações”, nem ciência do mundo, ato ou tomada de posição deliberada, 

mas “ela é o fundo sobre o qual todos os atos se destacam e ela é pressuposta 

por eles.”(1:10) 

Merleau-Ponty(9) considera a categoria percepção tão importante que 

chega a asseverar que ela “funda para sempre a nossa idéia da verdade.” 

Compreender a percepção é portanto compreender o sistema de mundo de quem 

percebe, pois: “O mundo é aquilo que nós percebemos.”  

 A percepção não é uma atividade exclusivamente interior; ela se realiza 

enquanto atividade que se dirige para um exterior, ou seja, que visa algo. Não é 

porque se pensa existir que é possível estabelecer de que se existe. Ao contrário, 

a certeza de que se pensa existir deriva da existência efetiva. 

A redução das coisas vividas a objetos, da subjetividade à “cogitação”, não 

deixa nenhum lugar para a adesão equívoca do sujeito em fenômenos pré – 

objetivos.  

A sensibilidade é a instância através da qual o sujeito perceptivo vivencia a 

experiência de situar-se no horizonte da existência, assumindo este horizonte 

como a sua própria vida. O tema da percepção em Merleau-Ponty tem um caráter 

de profunda relevância:  
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Do mesmo modo que meu corpo, como sistema de minhas abordagens 
sobre o mundo, funda a unidade dos objetos que eu percebo, do mesmo 
modo o corpo do outro, como portador das condutas simbólicas e da 
conduta do verdadeiro, afasta-se da condição de meus fenômenos, 
propõe-me a tarefa de uma verdadeira comunicação e confere a meus 
objetos a dimensão nova do ser intersubjetivo ou da objetividade.

(10) 

  

 
Para o autor, através da percepção, achamos um modo de acesso ao 

objeto que se reencontra em todos os níveis. A percepção é experiência que nos 

dá a própria coisa e mais, ela nos põe em presença do momento em que 

constituem para nós as coisas, como Merleau–Ponty asseverou em O Primado da 

Percepção e suas consequências filosóficas. Perceber é então, “tornar algo 

presente a si com a ajuda do corpo“(10) Segundo o autor, apesar de ser ambígua 

ou equívoca, a sensibilidade pode ser tomada como experiência reflexiva. O 

sujeito é capaz de testemunhar sua própria experiência visível.  

Ao compreender-me enquanto corpo, a evidência do outro é possível 

porque não sou transparente para mim mesmo e porque minha subjetividade 

puxa atrás de si meu corpo. O outro corpo já não é um simples fragmento do 

mundo, mas o lugar de certo tratamento das coisas até então minhas. 

Pensar o corpo filosoficamente a partir de Merleau-Ponty é compreender 

que o corpo é movimento permanente, a possibilidade efetiva de dirigir-se para 

alguma coisa ou para alguém e o poder de converter condutas e pensamentos e 

vice – versa. 

Ao considerar corpo, o problema do outro está também em jogo, pois a 

solidão e a comunicação, pois não devem ser os dois termos de uma alternativa, 

mas dois momentos de um único fenômeno, pois, de fato, o outro existe para 

mim. Diz o filósofo: 

 

Em cada civilização, trata-se de reencontrar a ideia no sentido hegeliano, 
quer dizer, não uma lei do tipo físico – matemático, acessível ao 
pensamento objetivo, mas a fórmula de um comportamento único em 
relação ao outro, à natureza, ao tempo e à morte.

(1:16) 

 
 

 
A percepção do outro reflete o paradoxo da percepção em geral, ou seja, o 

paradoxo de projetar-se numa síntese presuntiva do desenvolvimento 
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prospectivo, que de outra maneira irá até o infinito, e de dar-nos o objeto, neste 

caso, o outro, com um núcleo unitário de propriedades experimentadas ou 

experimentáveis. Por outro lado, em seu ser exposto ao olhar do outro, o sujeito 

humano experimenta uma nova modalidade da dialética contingência – a 

liberdade. 

A liberdade deve ter dentro de si um adquirido sob o qual centrar-se e que 

exprimiria outra face da sua inerência a uma situação, ou seja, o poder de 

transcender determinada situação, mas isso só acontece para que possa projetar-

se numa nova situação que, por sua vez, sedimentará e constituirá o terreno sob 

o qual se fundamentarão atos de transcendência. 

Diz Merleau–Ponty ao finalizar fenomenologia da Percepção: “Não 

precisamos temer que nossas escolhas ou nossas ações restrinjam nossa 

liberdade, já que apenas a escolha e a ação nos liberam de nossas âncoras.”(1:362) 

Como trabalharemos com a percepção da equipe de enfermagem frente 

aos cuidados paliativos em oncologia e sobre os reflexos deste tema na prática 

assistencial, cabe neste momento discorrer de forma mais pormenorizada sobre o 

assunto. O termo percepção surge, na fenomenologia, com Maurice Merleau-

Ponty(1) que introduz o conceito de percepção e a visão do corpo inserido no 

mundo, como constituição da subjetividade e expressividade da fala. 

A fenomenologia é elucidada por Maurice Merleau-Ponty como estudo das 

essências, e todos os problemas ficam resumidos na definição dessas essências: 

a essência da percepção, a essência da consciência, por exemplo.(1) Ao mesmo 

tempo em que tem como base as essências também é mencionada como 

filosofia, pois não existem essências sem que haja a existência do corpo 

ocupando um espaço no mundo. Na verdade o mundo já existe antes de qualquer 

reflexão crítica. O olhar filosófico acontece no momento em que as reflexões e 

suas essências deparam-se com o mundo real e inalienável. 

A fenomenologia se deixa praticar e reconhecer como maneira ou com 

estilo; ela existe como movimento antes de ter chegado a uma inteira consciência 

filosófica.(1:2) 

Diante do envolvimento em torno da fenomenologia surge o estudo das 

percepções. Conceituando a percepção: “A percepção não é uma ciência do 
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mundo, não é nem mesmo um ato, uma tomada de posição deliberada; ela é o 

fundo sobre quais todos os atos se destacam e ela é pressuposta por eles.”(1:6) 

Através das percepções é possível perceber o mundo com as suas variáveis 

nuances, ou seja, sensações referentes ao conhecimento das coisas, do espaço, 

do tempo, da liberdade mediante a qual temos acesso ao outro e ao mundo. 

A percepção atravessa o real, o palpável e o mensurável, valoriza a fala, o 

sonoro, sem emitir palavras, porém com significação que vai além do simbolismo. 

Aprendemos o outro vivenciando experiências, observando gestos e tocando no 

ser humano no intuito de conhecer suas experiências e vivenciá-las através do 

mundo real. Relacionando a enfermagem e a fenomenologia não é possível 

estabelecer o processo de saúde-doença sem, contudo associarmos as duas 

palavras de forma incipiente e relevante. Pois, não existe o processo patológico 

sem que exista um corpo ocupando lugar no espaço. Em contrapartida sem o 

conhecimento da fenomenologia e das percepções é impossível estabelecer os 

parâmetros das experiências vivenciadas pelo ser humano. 

Na visão de Merleau-Ponty, a percepção 
 

[...] é o fundo sobre o qual todos os atos se destacam e ela está 
pressuposta por eles [...] o  mundo é o meio natural e o campo de todos 
os meus pensamentos e de todas as minhas percepções explícitas [...] o 
homem, está no mundo e é no mundo que ele se conhece.

(1:6)  
 
 

O corpo é acometido por diferentes patologias, no entanto o olhar sobre 

este não deve ser fracionado, visualizado como partes de um ser humano. O 

olhar fenomenológico é enxergar a matéria física como um todo complexo, 

engajado em um contexto, em uma realidade. 

A trajetória fenomenológica, essencialmente descritiva, busca chegar à 

essência de um fenômeno que é interrogado com vistas à sua compreensão e é 

dirigida para significados - expressões atribuídas pelos sujeitos que vivenciam a 

experiência de acordo com suas percepções sobre aquilo que está sendo 

pesquisado. 

As coisas e o outro são percebidos pelo nosso corpo, o qual as acolhe 

assim como as suas ações e gestos, que desenham um sentido para mim. Todo 

ser humano, sujeito falante, sensível, tem uma expressão e um jeito de habitar o 
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mundo que lhe é próprio. A sua expressão cria um mundo intersubjetivo e 

estabelece um solo comum entre mim e o outro. 

  Para conseguirmos compreender a visão de Merleau-Ponty é preciso 

transportamos para a subjetividade, fundindo o sujeito e o objeto, através do qual 

o conhecimento é construído e consequentemente as relações e interações com o 

outro promovem o conhecimento e desafia complexidade dos fatos. 

Não há fenômenos e conceitos sem haver experiências vivenciadas pelo 

ser humano através do seu corpo físico. A devolução do produto final para o 

mundo são as experiências vividas pelo próprio ser humano e suas relações com 

o outro e com o meio ambiente. Este finalmente devolvendo as trocas 

estabelecidas desta relação.  
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3 BASES CONCEITUAIS 

 

3.1 Contextualizando cuidados paliativos 

 

“O modelo de Cuidados Paliativos surgiu do movimento originado por 

Cecily Saunders, em 1984, quando se iniciou o processo da medicina 

paliativa.”(11) 

Os dois aspectos imprescindíveis que abrangem o Modelo dos Cuidados 

Paliativos para o cuidar são: a abordagem holística e uma prática 

interdisciplinar.(12) 

O conceito de cuidados paliativos teve origem no movimento hospice, 

originado também por Cecily Saunders e colaboradores, disseminando pelo 

mundo uma nova filosofia sobre o cuidar, contendo elementos fundamentais que 

pregavam: o controle efetivo da dor e de outros sintomas decorrentes dos 

tratamentos em fase avançada das doenças e o cuidado abrangendo as 

dimensões psicológicas, sociais e espirituais de pacientes e suas famílias.(13) “A 

palavra hospice tem origem no latim hospes, significando estranho e depois 

anfitrião, hospitalis, que significa amigável, ou seja, bem vindo ao estranho e 

evolui para o significado de hospitalidade.”(13:259) 

  Os hospices eram abrigos para peregrinos que surgiu na França em 1.840 

com a finalidade religiosa e que tinham como objetivo cuidar dos enfermos que 

estavam morrendo.(13) 

O termo paliare tem origem do latim e tem sua significação envolvida com 

amparo, proteção, abrigo, ou seja, uma visão de cuidar e não somente curar. Com 

esta perspectiva traz a luz a essência da medicina como foco principal.(13) 

Em contrapartida surgem também os avanços tecnológicos da medicina, 

principalmente na área oncológica.(13) 

A contribuição inegavelmente foi o aumento da sobrevida dos pacientes, 

mas acabou desenvolvendo uma abordagem focada mais na cura do que nos 

cuidados e no bem- estar geral do paciente e dos familiares que o cercam.(13) 

A Organização Mundial de saúde em 1990 conceituou os cuidados 

paliativos como: 
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Os cuidados ativos e totais aos pacientes quando a doença não 
responde aos tratamentos curativos, quando o controle da dor e de 
outros sintomas (psicológicos, sociais e espirituais) são prioridade e o 
objetivo é alcançar a melhor qualidade de vida para pacientes e 
familiares.

(13:260) 

 
 

Já em 2000, a Organização Mundial de Saúde redefiniu essa conceituação, 

com um enfoque na prevenção do sofrimento: 

 

Cuidados paliativos é uma abordagem que aprimora a qualidade de vida 
dos pacientes e famílias, que enfrentam problemas associados com 
doenças ameaçadoras de vida, através da prevenção e alívio do 
sofrimento, por meios de identificação precoce, avaliação correta e 
tratamento da dor e outros problemas de ordem física, psicossocial e 
espiritual.

(13:260)
 

 

 

O conceito que escolhemos para definir cuidados paliativos de forma                     

abrangente foi o da Organização Mundial de Saúde, o qual foi definido em 1990 e 

atualizado em 2002. 

 

Cuidados paliativos consistem na assistência promovida por uma equipe 
multidisciplinar, que objetiva a melhoria da qualidade de vida do paciente 
e seus familiares, diante de uma doença que ameace a vida, por meio da 
prevenção e alívio do sofrimento, da identificação precoce, avaliação 
impecável e tratamento de dor e demais sintomas físicos, sociais, 
psicológicos e espirituais.

(14)
 

 

 

O cuidado paliativo está inserido em diferentes dimensões quanto a sua 

significação no campo da saúde. Portanto, faz-se necessário fazermos uma 

rápida diferenciação entre termos muito próximos e que comumente suas 

significações são atribuídas erroneamente como sinônimos.(15) Desta forma é 

preciso não confundir ação paliativa com cuidados paliativos. “A ação  paliativa é 

qualquer medida terapêutica sem  intuito curativo, que visa minorar, em 

internamento ou no domicílio, as repercussões negativas da doença sobre o bem 

estar geral do doente.”(16)  

                          
As ações paliativas fazem parte integrante da prática profissional, 
qualquer que seja a doença ou fase de evolução. Estas ações podem ser 
prestadas nos hospitais, centros de saúde e na rede de cuidados                        
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continuados, nomeadamente em situações de condição irreversível ou 
de doença crônica progressiva.

(16)
         

                  
 
Os cuidados paliativos dirigem-se prioritariamente à fase final da vida, 
mas não se destinam, apenas aos doentes agônicos. Muitos doentes 
necessitam de ser acompanhados durante semanas, meses ou,                 
excepcionalmente, antes da morte.

(16) 

  
 
Os cuidados paliativos destinam-se a doentes que, cumulativamente, 
não têm perspectiva de tratamento curativo, com doença que progride e 
que cuja expectativa de vida é limitada, o seu sofrimento é intenso e tem 
problemas e necessidades de difícil resolução que exigem apoio 
específico, organizado e interdisciplinar.

(16)
   

 
 

Bom, ele... o cuidado visa dar conforto ao paciente e tentar fazer o 
serviço mais humanizado, visa diminuir os conflitos e ajudar na 
melhora, numa melhora de vida dentro do quadro clínico é 
isso........( Profissional 03) 

 

 

A significação e a compreensão dos cuidados paliativos tem uma amplitude           

que transpassa a própria palavra. O desvelar das dimensões do fenômeno: 

cuidados paliativos tem como base a promoção da dignidade, da proteção, do 

conforto, do alívio da dor, do sofrimento físico, espiritual e psicológico, a 

comunicação aberta com o paciente, a ação interdisciplinar, o apoio familiar, o 

cuidado humanizado e um plano terapêutico individualizado. 

 

O cuidar em cuidados paliativos é uma arte, onde as relações humanas 
assumem um papel de destaque e permitem a preservação da qualidade 
de vida da pessoa mesmo numa situação complexa, proporcionam uma 
morte tranquila e promovem um processo de luto.

(17) 

 
 

Na minha prática assistencial percebo que as relações humanas 

estabelecidas entre o paciente terminal e enfermeiros e/ou técnicos de 

enfermagem acontecem de forma impessoal e com um peso que reflete 

unicamente as demandas dos processos de trabalho. Desta forma, o processo de 

aceitação diante da doença e posterior luto ficam significativamente 

comprometidos.    
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3.2 Cuidados paliativos ao portador de câncer 

 

Os cuidados paliativos constituem uma modalidade terapêutica integrada 
e multidisciplinar ao portador de câncer em fase avançada, sem 
possibilidade terapêutica de cura. Essa possibilidade, descrita como de 
baixa tecnologia e de alto contato, busca evitar que os últimos dias do 
paciente se convertam em dias perdidos, oferecendo num tipo de 
cuidado apropriado às suas necessidades.

(18)
 

 
 

 A impossibilidade de cura não significa a adulteração da relação entre o 

profissional de saúde e o paciente, mas, sim, o estreitamento dessa atenção, a 

qual trará benefícios para ambas as partes.  

 Nos cuidados paliativos o paciente é um ser ativo durante todo o processo 

de seu tratamento, e, portanto, tem o poder de decisão quanto aos cuidados 

voltados para si. Porém, comumente, o paciente portador de câncer terminal é 

encarado como um ser incapaz de decidir sobre sua condição e de participação 

das questões relativas à sociedade em que vive. Restringindo-se como um ser 

dependente de familiares e que necessita de proteção devido ao seu quadro 

clínico. 

“Para esse ser humano, de modo geral, é reservado um lugar especial, 

seja na família ou no hospital, sob a justificativa de proteção.”(11) 

Os cuidados paliativos tornou-se um instrumento valioso para aprimorar as 

condições de vida do portador de câncer e de sua família, graças a filosofia 

associada aos pressupostos éticos e assistenciais. A finalidade de toda esta 

contextualização é proporcionar um cuidado humanizado, garantindo uma 

qualidade de vida adequada     à necessidade de cada paciente acometido pelo 

câncer. Para que haja a concretização de todo este processo, é necessário que 

exista um compartilhar de conhecimento e respeito entre os profissionais de 

saúde, o doente e seus familiares. 

“Os cuidados paliativos visam valorizar o ethos, conjunto de sentimentos 

experimentados e expressados pelo ser humano, em oposição ao                                      

método tradicional, cuja a verdade absoluta é a                                                                         

cura.”(11) 
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O Ethos da cura inclui as virtudes do combate, ou seja, não se dar por         
vencido, e ser sempre perseverante. O Ethos da atenção, por sua vez, 
tem  como valor central a dignidade humana, enfatizando a solidariedade 
entre o paciente e os profissionais de saúde, atitude que resulta em uma 
compaixão efetiva.

(19)
 

 

O tratamento ao paciente acometido pelo câncer é um processo difícil e 
angustiante para pacientes e familiares.  O término de uma terapia 
curativa para o câncer não significa o final de um tratamento ativo, mas 
mudanças em focos de tratamento. A OMS enfatiza que o tratamento 
ativo e o tratamento paliativo não são mutuamente excludentes e 
propõem que “muitos aspectos dos cuidados paliativos devem ser 
aplicados mais cedo, no curso da doença, em conjunto com o tratamento 
oncológico ativo” e são aumentados gradualmente com um componente 
dos cuidados do paciente do diagnóstico até a morte. A transição do 
cuidado ativo para o cuidado com intenção paliativa é um processo 
contínuo e sua dinâmica difere para cada paciente.

(20)
 

 

Um dos aspectos primordiais para o paciente que encontra-se em 
cuidados paliativos é  ofertar um sistema de suporte que atenda as 
necessidades clínicas e psicossociais, incluindo o aconselhamento e o 
luto. Os cuidados paliativos devem incluir as investigações necessárias 
para o melhor entendimento e manejo de complicações e sintomas 
estressantes tanto relacionadas ao tratamento quanto à evolução da 
doença. Apesar da conotação negativa ou passiva do termo paliativo, a 
abordagem e o tratamento paliativo devem ser eminentemente ativos, 
principalmente em pacientes portadores de câncer em fase avançada, 
onde algumas modalidades de tratamento  cirúrgico  e radioterápico são 
essenciais para o alcance do controle dos sintomas. Considerando a 
carga devastadora de sintomas físicos, emocionais e psicológicos que se 
avolumam no paciente com doença terminal, faz-se necessário um 
diagnóstico precoce e condutas terapêuticas antecipadas, dinâmicas e 
ativas, respeitando-se os limites do próprio paciente.

(14)  

 

   
Princípios dos Cuidados Paliativos: 
 

 Fornecer alívio para dor e outros sintomas estressantes [...] e      
emergências oncológicas. 

 Reafirmar a vida e a morte  como processos naturais. 

 Integrar os aspectos psicológicos, sociais e espirituais ao aspecto 
clínico de cuidado do paciente. 

 Não apressar ou adiar a morte. 

 Oferecer um sistema de apoio para ajudar a família a lidar com a 
doença do paciente, em seu próprio ambiente. 

 Oferecer um sistema de suporte para ajudar aos pacientes a 
viverem o mais ativamente possível até sua morte 

 Usar uma abordagem interdisciplinar para acessar necessidades 
clínicas e psicossociais dos pacientes e suas famílias.

(14)
 

 
 
 
Pontos fundamentais no tratamento:  
 

 A unidade de tratamento compreende o paciente e sua família. 
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 Os sintomas do paciente devem ser avaliados rotineiramente e 
gerenciados de forma eficaz através de consultas frequentes e 
intervenções ativas. 

 As decisões relacionadas à assistência e tratamentos médicos 
devem ser feitos com base em princípios éticos. 

 Os cuidados paliativos devem ser fornecidos por uma equipe 
interdisciplinar, fundamental na avaliação de sintomas em todas as suas 
dimensões, na definição e condução dos tratamentos farmacológicos, 
imprescindíveis para o controle  de todo e qualquer sintoma. 

 A comunicação adequada entre equipe de saúde, familiares e 
pacientes é a base para o esclarecimento e favorecimento da adesão ao 
tratamento e aceitação da proximidade da morte.

(14)
 

 

 

 

 

A estrutura básica dos cuidados paliativos assumem hoje uma nova visão e 

gerenciamento da morte. Desta forma, alguns conceitos pertinentes, como o da 

bioética, privilegiam sempre o bem estar daqueles que estão sofrendo, como nos 

casos dos pacientes terminais. 

  O desafio primordial é possibilitar ao paciente uma vida com mais 

qualidade diante da própria morte. Para isso, devemos respeitar e colocar em 

prática os princípios dos cuidados paliativos. 

Diante do cenário gerador de sofrimento em que se encontra o paciente em 

cuidados paliativos, relevante se faz a implementação de uma política de 

assistência pautada no respeito à dignidade do doente associada com o apoio 

psicológico. 

“O olhar do paciente, como sujeito de uma vida e história e não como 

prisioneiro de uma doença”.(21)
 

No meu entendimento não devemos esquecer que o verdadeiro desafio 

ético que envolve as questões da finitude da vida relacionados aos pacientes fora 

de possibilidades terapêuticas, é compreender as dimensões da dignidade da 

vida, antes mesmo de abordar o direito à dignidade da morte. Sabemos que o 

processo de morrer é natural e inevitável para todos os seres humanos. No 

entanto, ainda é um processo que requer cautela ao discutirmos. 

A proposta atual que sedimenta os princípios dos cuidados paliativos, é 

que no fim de vida, não deveria haver atitudes autoritárias e paternalistas por 

parte da equipe multiprofissional. E sim, movimentos de solidariedade, 

compromisso, e compaixão. Vale considerar que para a equipe de enfermagem, 
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mudar o enfoque de curar para o de cuidar, não é tarefa fácil. E requer uma 

mudança radical e transformadora dos modelos assistenciais e biomédicos, ainda 

bastante presentes em nossa civilização. Na verdade o tabu da morte aprisiona e 

impossibilita que o profissional de saúde realize os procedimentos mais 

humanizados e significativos no contexto da saúde contemporânea. 

 
Estar à frente da morte não imuniza o homem da angústia diante da 
finitude existencial, nem tão pouco alivia a dor inerentes aos processos 
de luto necessários à elaboração das perdas e à dissipação dos medos 
evocados pela morte.

(21)
 

 
 

Atualmente, já existem artigos, em nível nacional e internacional, que 

trazem estudos sobre investigações científicas denominada tanatologia. 

A tanatologia tem o desafio de analisar a morte e o morrer da espécie 

humana. E ao mesmo tempo tem a preocupação com o estado da arte desse 

campo de estudo. Tendo desta forma, o desafio primordial de contribuir para a 

delimitação e ampliação dessa área de estudo. 

A expressão de sentimentos por parte dos pacientes é um ponto 

extremamente positivo para o enfrentamento da morte e desenvolvimento do 

processo de luto.(22)  

“O processo de luto é um outro exemplo de morte em vida que se 

caracteriza por um conjunto de reações diante de uma perda.”(22:212)
 

O desvelar do processo de luto é caracterizado por experiências que 

permitem ao paciente terminal reorganizar e ressignificar a sua própria vida. 

Diminuindo as angústias e sentimentos negativos ao longo do processo da 

doença. 

A relação da equipe de enfermagem e o paciente em fase terminal, dentro 

do contexto de cuidados paliativos, não devem estar fadados ao fim. Ao contrário, 

é no cuidar que expressamos nossa solidariedade para com o paciente nesse 

estágio da doença. 

“O cuidado é a pedra fundamental do respeito e da valorização da 

dignidade humana, sobre o qual tudo o mais deve ser construído.”(23:73) 
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“Se por um lado a situação de terminalidade inviabiliza a tão sonhada cura, 

por outro ela abre a possibilidade de um aprofundamento dessa relação 

humana.”(23:73) 

Entretanto, não é tarefa fácil do profissional de saúde, compreender todo 

esse contexto e quebrar alguns paradigmas assistenciais de saúde consolidados 

ao longo dos tempos. É imprescindível que esses profissionais de saúde, mais 

precisamente a equipe de enfermagem supere a dispersão, reúna os fragmentos 

e componha novamente o todo desse indivíduo tão violentado e, desse modo 

estabeleça um compromisso com a vida, estendida como um bem maior, 

inviolável e digna de respeito. 

O paciente em cuidados paliativos não rejeita os avanços tecnológicos 

existentes e disponíveis. Porém, suplica para que aspectos humanos mais 

intrínsecos sejam compreendidos e respeitados. E não se restrinja ao 

reducionismo e a tentação tecnológica. 

O desafio da equipe multiprofissional busca relacionar de uma forma geral, 

as repercussões emocionais, sociais e psicológicas que estão relacionadas ao 

paciente dito “fora de possibilidades terapêuticas” para a sua patologia, além de 

um prognóstico de morte próxima. No entanto, essa questão não é somente em 

torno do paciente acometido pelo processo patológico, inclui a toda a equipe de 

saúde responsável e sua família. 

“A permissão de exteriorização de pesar facilita o processo doloroso de 

aceitação da situação em que se encontra, e, talvez, possa ficar agradecido aos 

que se propuserem a estar com ele neste estado de tristeza profunda [...]”(24:159)
 

A angústia, o medo, a raiva, a tristeza, o sofrimento e a desesperança são 

sentimentos que acompanham o paciente durante todo o curso da doença.  

Muitas vezes, a equipe de saúde, os familiares e amigos, não entendem as 

atitudes agressivas que afloram o doente. Porém, é neste momento que a família 

desempenha um papel preponderante e transformador na trajetória da doença do 

seu ente querido. É através do respeito, da compreensão, da atenção e do 

carinho dispensado a esses pacientes, que é possível que este se recomponha 

do intenso susto e com isso recupere o equilíbrio necessário para manejar, de 

forma diferente e mais adaptativa a situação vivenciada.                                        
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A dimensão espiritual é outro aspecto amplo e repleto de significações e 

que abrange muito mais que religião.          

O provimento de cuidados espirituais, ao contrário do que se imagina, é da 

responsabilidade dos profissionais de saúde. Objetivando desta forma, uma 

melhoria da qualidade de vida dos pacientes terminais. 

“Espiritualidade também está relacionada à vivência do "Amor Maior", que 

é um sentimento absoluto para o qual não há doses, é um estado de plenitude 

que se manifesta independente das circunstâncias.”(25:960) 

O mundo espiritual não deve ser desvelado apenas como representação 

simbólica do mundo físico.  

A meditação e a medição entre o inconsciente e o consciente resultam 

numa relação transcendental da alma com a divindade, estabelecendo uma 

ligação forte espiritual que tem como consequência uma mudança  de atitudes, 

ação interna, ampliação da consciência, contatos do paciente com sentimentos e 

pensamentos superiores, trazendo como benefício o amadurecimento e o 

fortalecimento da personalidade desse doente terminal. 

O processo da despedida de um doente terminal, em todos os aspectos 

que estão envolvidos, caminha para um desfecho sofrido. No entanto, o 

sofrimento poderá tornar-se mais brando, quando a equipe   pode facilitar tanto o 

paciente como os familiares no enfrentamento da despedida. As  atitudes sinceras 

e transparentes, por parte dos profissionais de saúde poderão promover a 

aceitação e elaboração de situações de difícil resolução. 

“Essa familiaridade com a equipe auxilia os a enfrentarem o processo de 

adoecimento e perda de forma menos angustiante.”(26: 55)
 

“A interpretação de um fenômeno não é uma especulação subjetiva, mas 

um recurso que necessita de uma intuição crítica, devido à forma como o 

fenômeno se mostra à consciência do sujeito.”(26:60)
 

A percepção e a compreensão da morte possibilita a consciência das 

perdas diárias. Somente a partir da conscientização efetiva da própria finitude e 

terminalidade que estaremos contribuindo para minimizar o sofrimento do 

paciente terminal.  
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 A atitude fenomenológica reflete um contexto vivenciado pelos pacientes, 

em virtude, da proximidade da morte. Diante dessa visão, essa postura é 

apresentada de forma singular, diferenciada e  que reflete na equipe assistencial 

trabalhar com qualidade e proporcionando aos paciente momentos de dignidade e 

paz no final de suas vidas. 

  As relações construídas entre a equipe e o paciente é pautada em 

pressupostos fundamentados na filosofia existencial e na fenomenologia 

propriamente dita, que consolida-se através do diálogo.(27) 

“Deixar que o outro se expresse colocando-nos numa atitude de 

receptividade cordial; significa também saber omitir- se para não interferir na livre 

fluência da outra pessoa.”(28:55) 

Essa escuta diferenciada e qualificada só será possível e irá transforma-se 

em matéria – prima das relações estabelecidas, quando formos capazes, de 

sermos conhecedores e atentarmos a um conceito importante dentro da 

fenomenologia, que é a Redução Fenomenológica. 

 Vale trazer à luz da discussão, o conceito de Redução Fenomenológica: 

“A redução fenomenológica foi descrita como procedimento lógico 

necessário para o retorno da reflexão à consciência pura e lá observar como os 

objetos da percepção se constituem.”(29) 
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4 METODOLOGIA 

 

Como enfermeira da área médico-cirúrgica e pesquisadora, entendo que a 

vivência do cuidado paliativo seja um fenômeno complexo, que merece ser 

compreendido, uma vez que se trata de uma experiência concreta, vivenciada 

pela equipe de enfermagem em seu mundo-vida. Por assim pensar, elegi a 

fenomenologia como trajetória de pesquisa, já que se trata de uma experiência 

existencial, e que solicitava os pressupostos da fenomenologia. Para fundamentar 

a análise compreensiva/interpretativa das categorias analíticas, utilizei, além dos 

autores que trabalham a temática estudada, a fenomenologia existencial à luz de 

Maurice Merleau-Ponty. Acredito que desvelando a essência do fenômeno, eu 

estarei contribuindo para a melhoria da assistência direcionada ao cliente, mas 

também à própria equipe com esta difícil situação. A escolha desse local deveu-

se ao fato de o mesmo fazer parte do meu cotidiano de trabalho, como enfermeira 

médico-cirúrgica. 

O tipo de estudo desenvolvido foi o Descritivo-exploratório. A pesquisa 

descritiva está interessada em descobrir e observar fenômenos, procurando 

descrevê-los, classificá-los e interpreta-los.  Através dos resultados encontrados 

neste estudo foi possível interpretar os fenômenos e atribuir significados ao 

pesquisador para a formulação da análise de dados efetiva. 

Trata-se de uma abordagem qualitativa. Esta abordagem traz a 

possibilidade de expressar a tendência humana de formar percepções e atitudes 

na interação entre pacientes e a equipe de enfermagem envolvida nos cuidados 

prestados.  Os dados foram analisados qualitativamente. 

O cenário desse estudo foi um  hospital da rede privada  de saúde, situado 

no Estado do Rio de Janeiro, no bairro da Tijuca. Tem como atividade principal: 

Clínica Cirúrgica Geral, Clínica Médica e emergência, voltada para diagnóstico 

através de Tecnologia Dura e tratamentos a nível cirúrgico, oncológicos e 

paliação nos pacientes “ditos” fora de possibilidade terapêutica. 

O hospital apresenta-se com  03 andares com em média 44 leitos por 

andar (02 clínica médica e 01 clínica cirúrgica). Os plantões são diurnos e 

noturnos, cada plantão possui uma equipe que compõem-se de 08 técnicos de 
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enfermagem e 01 enfermeiro.  A escala de trabalho é 12 x 36 em plantão de 12 

horas SD/SN. 

Antes, porém, do processo de coleta de dados, busquei atender às 

exigências do Conselho Nacional de Saúde e submeti  o projeto de pesquisa ao 

Comitê de Ética da Universidade Federal Fluminense, atendendo assim, à 

Resolução de número 196/96, que trata de pesquisas envolvendo seres humanos.  

A coleta de dados se deu após a aprovação do Comitê de É tica ( 364/11), 

no período de Maio de 2012 onde os sujeitos da pesquisa eram técnicos de 

enfermagem e enfermeiros que passaram pela experiência do cuidado a 

pacientes terminais.  

Para atender aos aspectos éticos da pesquisa com seres humanos, o 

projeto deste estudo foi encaminhado à comissão de ética em pesquisa (CEP) 

tendo sido aprovado e recebendo o CAAE nº 0382.0.258.000-11 em anexo III.  A 

coleta de dados ocorreu após autorização da Comissão de Ética da instituição. 

A abordagem aos sujeitos da pesquisa antes da coleta de dados foi uma 

apresentação clara, objetiva e suscita do estudo desenvolvido. Foi explicado a 

cada um dos participantes os objetivos do estudo. Após essa etapa os mesmos 

foram convidados a participarem da pesquisa.  

Ao aceitarem, os informei sobre a necessidade de ter o seu consentimento 

por escrito. Antes de iniciar a gravação das falas solicitei aos participantes que 

lessem com atenção o documento e ao após concordarem assinassem o 

documento antes do início das entrevistas.  

Após terem concordado em participar da pesquisa foi solicitado o 

consentimento por escrito, apresentando-lhe o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, elaborado segundo as recomendações estabelecidas na Resolução 

196/96 referente às normas éticas de pesquisa envolvendo seres humanos. Cabe 

ressaltar que em qualquer momento da pesquisa o participante poderá desistir do 

estudo e suas informações ou imagens serão imediatamente deletadas.(30) 

O número total de participantes do estudo foi 12 enfermeiros e 96 técnicos 

de enfermagem de enfermagem. Porém, o estudo contou com a participação 

efetiva de 06 enfermeiros e 15 técnicos de enfermagem. Os quais foram 

entrevistados no local de trabalho e no setor onde desempenhavam suas funções. 
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No momento da entrevista optei por um local reservado no posto de enfermagem 

para que o entrevistado pudesse ficar mais a vontade ao discursar sobre a 

pergunta. Foi feita apenas uma pergunta aberta norteadora de  cunho subjetivo e 

observação de campo para que fosse possível entender a percepção da equipe 

de enfermagem na assistência aos pacientes em fase de paliação. 

 "Conte para mim qual a sua percepção em relação ao cuidado de 

enfermagem ao paciente em paliação.” 

A aplicação deste instrumento será realizada em mais de um momento, de 

forma individual, respeitando os preceitos éticos. 

A técnica utilizada para a coleta de dados foi um roteiro de entrevista 

composta de uma pergunta aberta. As entrevistas foram gravadas para que o 

entrevistador possa concentrar sua atenção no profissional de enfermagem, 

observando a emoção, linguagem não verbal, postura, gestos, expressões, bem 

como o ritmo e entonação da voz. Ocorreu então,  a transcrição total das falas 

respeitando-se as construções das frases, os erros gramaticais e as pausas 

ocorridas durante a fala. O observador é parte do contexto sob observação, ao 

mesmo tempo modificando e sendo modificado por este contexto(31).   

Como recurso metodológico utilizei o gravador do MP3, que me permitiu 

registrar as falas na íntegra. A coleta de dados foi feita através da técnica da 

entrevista de natureza fenomenológica.   .As  entrevistas foram transcritas em sua 

totalidade e na íntegra. Assim que percebi que houve repetição de conteúdos nos 

relatos dos sujeitos, dei por encerrada essa etapa de entrevistas. De posse dos 

relatos dos funcionários e das observações de campo, realizei a análise 

compreensiva e interpretativa dos significados emergidos dos discursos e das 

observações de campo. Para isso fundamentar-me-ei nos momentos de análise 

sugeridos por Martins, Bicudo, também, denominado análise ideográfica, o que 

me permitirá construir categorias de análise, que se constituirão na estrutura 

situada do fenômeno (essência). As informações foram analisadas de acordo com 

a trajetória fenomenológica(*), que consiste em três momentos: descrição, redução 

e a compreensão fenomenológica. 

A coleta de dados foi realizada no período de 06 meses.  
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O estudo consta de duas partes distintas. Preliminarmente, foi  

desenvolvida a parte teórica a partir de levantamentos bibliográficos e artigos 

científicos sendo então a pesquisa descritiva e exploratória com abordagem 

qualitativa. Trata-se de uma metodologia exploratória e bibliográfica, pois se 

baseia em livros, revistas, artigos, dissertações, TCCs e informações onde se 

entende ser relevante ao nosso trabalho, sendo voltadas para os processos e 

aspectos envolvidos na pesquisa. A segunda parte compõe-se de uma 

investigação e análise das falas dos profissionais de enfermagem em relação as 

suas percepções nos cuidados aos pacientes oncológicos terminais. 

O critério de inclusão foram os profissionais enfermeiros que trabalham na 

há no mínimo 01 ano atuando nos cuidados aos  pacientes oncológicos em fase 

terminal . 

O critério de exclusão foram os funcionários que atuam na assistência à  

essa população- alvo com tempo inferior a 01 ano, funcionários licenciados e/ou 

gozando férias no momento da coleta de dados. 

 A partir daí, será adotada indiretamente a metodologia da pesquisa de 

campo, através da investigação observacional e levantamento de dados a partir 

de consulta ao material para conhecimento dos resultados acerca da percepção 

da equipe de enfermagem frente aos cuidados paliativos aos pacientes 

oncológicos.  Os dados e resultados apurados foram analisados e interpretados, 

visando a sua articulação em categorias mais amplas que se relacionem com os 

conceitos de percepção fundamentada na Fenomenologia Existencial, traduzida 

pelo pensamento de Maurice Merleau–Ponty. 

De acordo com as falas dos profissionais de enfermagem  serão elucidados 

os questionamentos sobre a temática e posterior fechamento da análise final do 

estudo. 

 O estudo apesar de apresentar um risco eminente baixo para os 

participantes da pesquisa vale ressaltar, que o estudo desenvolvido pode 

acarretar riscos psicológicos aos mesmos. Esse fato deve-se a relação de 

enfrentamento dos sujeitos da pesquisa com o processo assistencial de finitude 

dos pacientes. Visando minimizar esses riscos foi possível contar com a 

contribuição de uma psicóloga do hospital para eventuais intercorrências. No 
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entanto não houve necessidade de intervenção psicológica no momento da coleta 

de dados. 

A presença do profissional de psicologia em caso de intercorrências foi 

importante para o estudo porquê traz maior propriedade para o alcance e 

limitações das práticas assistenciais. Levando-se em conta que o profissional de 

saúde é um dos protagonistas de todo o contexto de saúde- doença dos 

pacientes.(32)  

É importante lembrarmos que todo o processo assistencial com o paciente 

tem uma visão multidisciplinar, cujo o objetivo principal é o bem –estar integral 

desse paciente e as reflexões constantes dos profissionais de saúde. 

A prática e o modelo tradicional biomédico tem dificultado o trabalho não 

diretivo dos psicólogos nos hospitais. Ocasionando um impedimento na adequada 

inserção desse profissional no ambiente hospitalar.(33) 

A medicina e o uso de protocolos rígidos desvinculados da prática, 

juntamente com  uma ciência pautada em evidências no campo médico contribui 

significativamente para a inserção inadequada do psicólogo nos ambientes 

hospitalares.  

“Na Psicologia, uma das opções metodológicas diz respeito ao método 

observacional.”(34) 

A importância do método observacional na psicologia é justificado pelo fato 

que somente através das observações e registros sistemáticos dos 

comportamentos, os profissionais das diferentes áreas estabelecem 

comunicações acerca do fenômeno observado, a partir das suas principais 

características. 

 A interpretação dos dados obtidos foram desvelados de acordo com a 

fenomenologia existencial, traduzida pelo pensamento de Maurice Merleau-Ponty. 

De acordo com as falas dos profissionais de enfermagem  serão elucidados os 

questionamentos sobre a temática e posterior fechamento da análise final do 

estudo. 
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5 ANÁLISE DE DADOS 

 

A partir da análise dos dados, vislumbramos a essência do fenômeno em 

questão que envolve os profissionais diante da percepção em relação ao 

cuidado de enfermagem ao paciente em paliação, categorizados da seguinte 

maneira: medidas de conforto, mecanização desumanização da práxis como 

herança de um dualismo psicofísico. Todos apresentavam uma relação com o 

fazer, isto é, com a implementação de ações para lidar com a morte. As 

categorias apreendidas representam perspectivas do fenômeno estudado e 

refletem como os profissionais da investigação expressam essas percepções 

diante da paliação, enquanto vivenciando o mundo-da-vida profissional. 

Acerca do levantamento do questionário social e participação da pesquisa, foi 

possível estabelecer o seguinte percentual: 71,4% dos entrevistados foram 

técnicos de enfermagem, sendo que 13 técnicos de enfermagem do sexo 

feminino e 02 técnicos de enfermagem do sexo masculino. A categoria dos 

enfermeiros totalizou 28.5%, sendo que, 04 enfermeiros do sexo feminino e 02 

enfermeiros do sexo masculino. 

 

 

CATEGORIZAÇÃO DOS DADOS 

 

 

CATEGORIA I 

 

 

5.1 Cuidado paliativo como medidas de conforto: o encontro intersubjetivo 

 

Analisando as falas da equipe de enfermagem foi possível identificar e 

trazer à luz da discursão esta 1ª categoria na nossa pesquisa. No transcorrer da 

coleta dos dados, um fato que me chamou bastante atenção foi a saturação da 

palavra “conforto” e seus sinônimos. Indiscutivelmente, técnicos e enfermeiros 

acreditam que o conforto seja o alicerce de uma excelência na assistência e um 
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cuidado humanizado pautado na qualidade de vida do paciente. Porém cabe 

neste momento da pesquisa relacionarmos as medidas de conforto com a 

intersubjetividade. Essa abordagem nos possibilitou a buscarmos subsídios para 

desvendarmos os questionamentos e significações com base nas vivências, 

conforme o referencial Merleaupontyano. Os resultados da pesquisa nesta 

categoria apontaram para a relevância da fenomenologia em desvelar o 

fenômeno da percepção em relação ao conhecimento do corpo, dos sentimentos, 

dos comportamentos, as relações estabelecidas com o outro no mundo dinâmico 

e que sofrem transformações  a todo momento. 

 A palavra conforto nos impulsiona a referenciarmos o corpo e a fala como 

sujeitos da percepção. 

Em Merleau-Ponty temos que: “O Cogito deve revelar-me em situação, e é 

apenas sob essa condição que a subjetividade transcendental poderá, como diz 

Husserl, ser uma intersubjetividade.”(1) Assim é em situação que a subjetividade é 

em situação e portanto, a equipe de saúde relaciona o significante, a palavra 

“conforto” a cuidado paliativo porque eles vivem essa situação na práxis laboral, 

nesta experiência que remete ao encontro intersubjetivo.  

 
 

Bom, eu acredito que a minha percepção frente ao paciente ao 
cuidado de paliação seja, promoção da melhora desse paciente, 
melhora não, do conforto ao paciente visando o melhor 
atendimento para ele, para o paciente. (Profissional 02) 
 
 
Bom, a visão que eu tenho hoje de um cuidado paliativo frente a 
esses pacientes, são cuidados não somente, estritamente voltado 
para a enfermagem, mas proporcionar o conforto ao paciente o 
máximo que puder, por exemplo, não somente uma mudança de 
decúbito, mas também uma conversa, mas também uma atenção, 
mas também um ouvir abranger os familiares estar orientando os 
mesmos a cerca do paciente de como cuidar de como voltar 
atenção a esses pacientes porque o cuidado paliativo é uma visão 
muito além de um simples cuidado de enfermagem, envolve a 
parte social, envolve a parte espiritual, envolve principalmente a 
família. ( Profissional 11) 
 
 

De acordo com que foi recebido do paciente em paliação, paciente 
já fora de possibilidade dado pelos médicos, ao entrar no quarto e 
dar os cuidados de enfermagem, mais promover conforto ao 
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paciente, um bem estar... Na minha opinião já não tem mais o que 
se fazer.( Profissional 18 ) 

 
 

O filósofo afirma que o mundo fenomenológico: “[...] ele é, portanto 

inseparável da subjetividade e da intersubjetividade que formam sua unidade pela 

retomada de minhas experiências passadas em minhas experiências presentes, 

da experiência do outro na minha.”(1:18) 

Trazer aqui mais duas ou três falas de profissionais que se remeteram ao 

conforto como cuidado paliativo. 

Merleau-Ponty nos ensina em certa medida que estamos revelados, ou 

seja, estamos sempre expostos à percepção de outrem e por isso, somos 

intersubjetividade: ”A subjetividade transcendental é uma subjetividade revelada, 

saber para si mesma e para outrem, e a este título ela é uma 

intersubjetividade.”(1:485) 

Dentro desta perspectiva, o sujeito da equipe de enfermagem na 

convivência e na experiência de cuidado com pessoas em processos de paliação 

adquire um saber para si mesmo e para outrem e isso as faz relacionarem o 

cuidado a conforto. 

 

A minha percepção é ter o máximo possível de cuidado, de 
carinho, de atenção. Mesmo sabendo que o paciente não tem 
chance que mais para frente vai falecer, a gente tem que ter 
carinho com o paciente e com a família fazer os cuidados. Tem 
que promover conforto, tem que ter paciência. O técnico de 
enfermagem mesmo sabendo que às vezes falta paciência, a 
gente tem que proporcionar esses cuidados, carinho, conforto ao 
paciente e a família também. Porque o paciente vai e a família 
acaba ficando.( Profissional 19) 
 
 
Eu creio sim que é muito importante os cuidados atenção sim, 
paliativos que seja, mas é muito importante muito válido sim, não 
largar simplesmente o paciente no leito e deixar ele lá largado e ir 
embora sem ninguém do lado sem uma pessoa para dar uma 
palavra de conforto eu acho que é muito, mas muito importante 
mesmo.( Profissional 12) 
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“O corpo constitui com o mundo uma relação pré-objetiva, pré consciente, e 

de caráter dialético, porém não casual. Ele revela que mostrar o corpo como 

sujeito da percepção não implica deixar-se seduzir pelo impulso do empirismo.”(1)  

 

 
As coisas e o outro são percebidas pelo nosso corpo, o qual as acolhe 
assim como as suas ações e gestos, que desenham um sentido para 
mim. Todo ser humano, sujeito falante, sensível, tem uma expressão e 
um jeito de habitar o mundo que lhe é próprio. A sua expressão cria um 
mundo intersubjetivo e estabelece um solo comum entre mim e o 
outro.

(35)
 

 
 

Para que haja uma compreensão efetiva sobre a filosofia Merleau 

Pontyana é preciso considerarmos algumas palavras-chaves: Percepção, 

intencionalidade e a consciência. "Merleau-Ponty foi até a raiz da subjetividade 

com suas idéias em relação ao corpo- sujeito, ressalvando a intencionalidade e a 

significação.”(35)  

Apesar dos profissionais da equipe de enfermagem  relatarem o conforto,  

o bem-estar, o carinho e a paciência, dentre outros, como sendo parâmetros 

imprescindíveis para a qualidade de vida dos pacientes em cuidados paliativos,  

as falas dos profissionais desvelam que os cuidados prestados aos pacientes em 

fase de paliação ficam restritos ao corpo físico e aos cuidados prestados de forma 

mecanizada. Na verdade, a filosofia de Merleau-Ponty entra em cena para atribuir 

significados sobre os fenômenos da percepção. 

 

Quando eu fixo, ancoro-me nele, mas esta “parada” do olhar é apenas 
uma modalidade de seu movimento: continuo no interior de um objeto a 
exploração que, há pouco, sobrevoava a todos, com um único 
movimento fecho a paisagem e abro o objeto.

(1:104)
 

 
 
Olhar um objeto é vir habitá-lo e dali apreender todas as coisas segundo 
a face que elas voltam para ele. Mas, na medida que também as vejo, 
elas permanecem moradas abertas ao meu olhar, e situadas 
virtualmente nelas, percebo sob diferentes ângulos o objeto central de 
minha visão atual.

(1:105) 

 
 

Ao compreender as interações estabelecidas com o corpo, consciência e 

experiência e estas relacionadas com o ser no mundo embasadas pela 

fenomenologia á luz de Merleau-Ponty fica evidenciado que a equipe de 
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enfermagem durante todo o processo assistencial que é fornecido através dos 

cuidados aos pacientes são realizados de forma unidirecional, não tendo 

compreensão do corpo físico que ocupa lugar no espaço e que estabelece 

relações o tempo inteiro entre si e constitui o sujeito como ser no mundo que o 

cerca. Essas relações estabelecidas entre o paciente e os profissionais de saúde 

não é percebido pela consciência  trazendo à redução fenomenológica.  

“Mas, mais uma vez, meu olhar humano só põe uma face do objeto, 

mesmo se, por meio dos horizontes, ele visa todas as outras.” (percebo sob 

diferentes ângulos o objeto central de minha visão atual).(1:107)
 

A compreensão do corpo se estabelece na relação do ser humano e 

através do próprio corpo, como um espaço  expressivo e inesgotável em relação 

as totalidades das partes do corpo. É importante ressaltar que nenhuma   

experiência é igual a outra. As experiências são únicas e acontecem entre as 

relações e interações entre os seres humanos. 

 

Se concebo à imagem do meu os olhares que, de todas as partes, 
exploram a casa e definem a casa ela mesma, ainda tenho apenas uma 
série concordante e indefinida de visões sobre o objeto, não tenho o 
objeto em sua plenitude.

(1:107) 

 

 

O filósofo Merleau-Ponty  define objeto como: 

 

É de que ele existe partes extra partes e que, por conseguinte, só admite 
entre suas partes ou entre si mesmo e os outros objetos relações 
exteriores e mecânicas, seja no sentido escrito de um movimento 
recebido e transmitido, seja no sentido amplo de uma relação de função 
a variável.

(1:111)
 

 
 

Merleau-Ponty na fenomenologia da percepção não ignora o mundo 

objetivo, muito pelo contrário, o existir da percepção e sua subjetividade só torna-

se possível porque o mundo objetivo existe, nos permitindo “perceber” as coisas 

nos diversos olhares e ângulos ao longo dos tempos. É através da consciência e 

do mundo objetivo que vivenciamos nossas experiências e compreendemos a 

subjetividade e vinculamos a percepção ao campo fenomenológico. 
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 “E todavia a posição absoluta de um só objeto é a morte da consciência, já 

que ela imobiliza toda a experiência, assim como um cristal introduzido em uma 

solução faz com que ela instantaneamente se cristalize.”(1:109) 

 

 
 
 

CATEGORIA II 
 
 
 

5.2 Cuidado paliativo como mecanização e a desumanização como herança 

de um dualismo psicofísico 

 

Nesta categoria propõe-se o referencial Fenomenológico como um 

importante recurso metodológico para a compreensão do processo de 

humanização nos cuidados paliativos direcionados aos pacientes oncológicos. E é 

através deste que temos a possibilidade de resgatarmos a importância da 

consciência intencional, que irá revelar possíveis sentidos e desvelar significados 

existentes nas relações e práticas da equipe de enfermagem.(36) 

Analisando as falas dos profissionais de enfermagem é notória a 

preocupação destes com a humanização no atendimento prestado ao paciente. 

No entanto, apesar de existirem políticas, programas, trabalhos científicos 

trazendo à luz o tema, percebemos que existe um antagonismo em relação a 

teoria e a prática assistencial.  

 

A definição do objeto, nós o vimos, é a de que ele existe parte extra 
partes e que, por conseguinte, só admite entre suas partes ou entre si 
mesmo e os outros objetos relações exteriores e mecânicas, seja no 
sentido estrito de um movimento recebido e transmitido, seja no sentido 
amplo de uma relação de função a variável.

(1:111)
 

 
 

É um paciente que a gente está acostumado a tratá-lo 
mecanicamente né e na maioria das vezes a gente já chega 
fazendo o paliativo tornando que a dor dele minimize. 
(Profissional 17). 
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Cabe neste momento trazermos para esta discursão o conceito de 

humanização segundo a Política Nacional de Humanização do Ministério da 

saúde. “Humanizar é, então, ofertar atendimento de qualidade articulando os 

avanços tecnológicos com acolhimento, com melhoria dos ambientes de cuidado 

e das condições de trabalho dos profissionais.”(37) 

 

Bom, eu acredito que a minha percepção frente ao paciente ao 
cuidado de paliação seja, promoção da melhora desse paciente, 
melhora não, do conforto ao paciente visando o melhor 
atendimento para ele, para o paciente. De uma forma que possa 
promover o melhor bem estar enquanto esse paciente estiver é... 
em tempo hábil de vida e enquanto puder ser feito e que devemos 
fazer o máximo possível para amenizar e pra  que seja de uma 
forma mais benéfica e melhor para o paciente. Acredito também 
que deve ser usado todos os recursos, principalmente para 
promoção do conforto desse paciente. (Profissional 03). 
 
 

A política de humanização do SUS preconiza o bem estar do paciente de 

forma integral e efetiva. De uma forma bastante categórica, não desmerece a 

tecnologia nos cuidados aos pacientes em fase de paliação ou terminais. Pelo 

contrário utiliza todos os meios para que esses pacientes sejam assistidos em sua 

plenitude.  

A fala do profissional acima reafirma as diretrizes da política de 

humanização e a assistência de qualidade nos cuidados de enfermagem aos 

pacientes em fase de paliação. 

 

Assim tomamos a humanização como estratégia de interferência no 
processo de produção de saúde, levando-se em conta que sujeitos 
sociais, quando mobilizados, são capazes de transformar realidades 
transformando-se a si próprios nesse mesmo processo.

(37) 

 

 

A mudança de  comportamentos humanos em consequência das reflexões 

nos cuidados assistenciais transformam o sujeito e a realidade que os mesmos 

estão inseridos. Acarretando uma melhoria nos processos de trabalho. 

“Assim a relação entre o estímulo e a percepção podia ficar clara e 

objetiva, o acontecimento psicofísico era do mesmo tipo que as relações da 

causalidade mundana.”(1:112) 
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É conforto em primeiro lugar, os cuidados, as medicações no 
horário certo, não deixar o paciente sentir dor, conforto 
novamente, diálogo com o paciente. Quando ele solicitar eu tenho 
que estar presente tentando confortar da melhor maneira possível, 
para que ele não venha a sentir muita dor né, que é muito chato 
que o paciente já neste estado que ele está e sentindo dor. Ele 
precisa muito do técnico de enfermagem ali ao lado dele além do 
familiar o técnico de enfermagem eu acho que ele faz um papel 
importante na vida do cliente. O cliente necessita do técnico de 
enfermagem acho que meus cuidados é esse... além de dar a 
medicação para ele, dar atenção,  dar um conforto, um carinho, 
para que ele possa amenizar mais a dor dele. É 
isso....(Profissional 10 ). 
 
 

Neste contexto de promover o bem estar geral dos pacientes em paliação 

surge o dualismo psicofísico que tem como consequência o processo de 

mecanização e desumanização no processo assistencial.  

A humanização deve despertar na equipe de enfermagem um olhar 

profundo e transversal e não deixar que os protocolos estabelecidos tornem-se 

engessados e verticais. De forma que a sua aplicação na prática assistencial 

restrinja-se a efetuações burocráticas, descontextualizadas e dispersivas. 

 

Ele só poderia ser uma mistura dos dois se encontrássemos um meio de 
articular um ao outro o “psíquico” e o “fisiológico”, o “para si” e o “em si” e 
de preparar entre eles um encontro, se os processos em terceira pessoa 
e os atos pessoais pudessem ser integrados em um meio que lhes 
fossem comum.

(1:116-117)
 

 

Bom, além do cuidado que a gente tem que prestar de 
enfermagem né, acho que o paciente está precisando de muita 
atenção né, paciente está tipo carente, que a gente tenha uma 
palavra amiga com ele, procurar entender o lado dele. Á s vezes 
ele não está querendo só o lado da enfermagem, às vezes é um 
paciente sozinho que não tem ninguém e que acaba precisando 
de uma palavra, que a gente compreenda, às vezes não é a dor 
em si que ele está sentindo, ele tá precisando desse cuidado, que 
a gente dê mais atenção...(Profissional 07). 

    

Denotativamente, humanismo poderá estar relacionado com a idéia, 
busca e preservação da dignidade humana. Neste sentido, qualquer tipo 
de ameaça à dignidade humana poderia perfeitamente ser entendido 
como atitude desumana.

(38) 

 
 

O profissional de saúde precisa compreender que a assistência de 

enfermagem não se restringe unicamente ao contexto da civilização técnica. Na 



57 
 

verdade a humanização na amplitude de sua significação aponta para um 

momento de grande apelo social. 

Os grandes vilões desse cenário são os serviços de saúde e as condições 

de trabalho que os profissionais de saúde são de certa forma “condicionados” a 

participarem. 

As situações críticas que necessitam de tecnologia dura para o cuidado 

concentram muito mais a atenção da equipe de enfermagem. Visto que a 

formação acadêmica desses profissionais foi pautada nesse modelo tradicional 

assistencial. Com isso os pacientes são expostos às condições vistas como 

desumanas.  

 

As Diretrizes Curriculares orientam na busca de um perfil digno do 
profissional enfermeiro através da Resolução do Conselho Nacional de 
Educação e Câmara de Educação Superior nº 3. Especificamente neste 
caso, no inciso XXVI do Art. 5° orienta a desenvolver, participar e aplicar 
pesquisas e/ou outras formas de produção de conhecimento que 
objetivem a qualificação da prática profissional. Esta orientação para a 
enfermagem faz crescer a disposição para a luta, no intuito de abranger 
o conhecimento do enfermeiro sobre a Humanização ainda na 
graduação.

(39)
  

 
 

Hoje sabemos diante de evidências que é importante adequarem as grades 

curriculares e o projeto político pedagógico aos cursos destinados as áreas de 

saúde visando uma melhoria na formação dos profissionais de saúde, para que 

possam ofertar uma assistência mais humanizada aos pacientes.                                   

 “A humanização tende a ficar comprometida quando nos deparamos com o 

acelerado processo de desenvolvimento tecnológico na área da saúde, a intensa 

jornada de trabalho e a sobrecarga dos profissionais.”(40)
 

A tecnologia é sem dúvida um avanço para toda a área médica, porém, não 

podemos permitir que o cuidado fique  fragmentado e direcionado exclusivamente 

para a área tecnológica.  

O trabalho não pode estar centrado unicamente na doença reduzindo o ser 

humano a um conjunto de órgãos que são estudos de forma estratificada. 

“Sabe-se que, em muitas instituições, há falta de condições técnicas, de 

atualização, de recursos materiais e humanos, o que, por si só, torna o ambiente 

de trabalho desumano.”(41)
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Humanizar a assistência é acolher o paciente de forma digna, eficaz e 

respeitosa por parte de toda à equipe de saúde. Tendo como parceria um cenário 

que dispõem de equipamentos e tecnologias que irão sem dúvida nenhuma 

contribuir para o sucesso da prática assistencial. Em contrapartida, nos 

deparamos com condições de trabalho desfavoráveis a àqueles que prestam a 

assistência.  

A vulnerabilidade desses profissionais é imensa. Porém, ainda existem 

poucos estudos que abordem essas questões.  

 

Falar em humanização, enquanto escuta e participação coletiva da 
gestão, sem mencionar o trabalhador com sobrecarga de funções e de 
atividades, muitas vezes, com jornada dupla ou tripla de trabalho, 
geradoras de estresse físico e emocional pode ser irônico e efetivamente 
desumano.

(41) 

 

 

O fato é que essas questões parecem vir na contramão da humanização da 

assistência. Para que haja um cuidado humanizado é preciso ter ambiência de 

trabalho digno 

Atualmente o tema humanização tem sido assunto de diversos estudos, 

congressos e encontros. Trazendo à luz reflexões sobre o cuidado que 

anteriormente jamais teria espaço. Com isso, estamos galgando cada vez mais 

para uma assistência de excelência e orgulho de toda a equipe de saúde. Pois, 

somos nós que fazemos a diferença nesse processo tão tortuoso. 
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Capítulo VI 
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6 IMPLICAÇÕES DA PERCEPÇÃO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM 

EM RELAÇÃO À PALIAÇÃO PARA A PRÁXIS 

 

6.1 A dialética do vivido 

 

A 1ª categoria emergiu da palavra conforto e do encontro subjetivo pautado 

no referencial teórico de Merleau–Ponty. Foi marcante as respostas de técnicos e 

enfermeiros, desvelando o conforto como ponto primordial na assistência aos 

pacientes oncológicos em fase final. E relacionando ao mesmo tempo este 

conforto aos cuidados ao corpo físico e ao lado espiritual e psicológico ou 

emocional como forma de qualidade na assistência a esses pacientes. 

Ainda sobre a percepção da equipe de enfermagem, emergiu uma segunda 

categoria distinta, que foi cuidado paliativo como mecanização e a 

desumanização como herança de um dualismo psicofísico. Observa-se dentre as 

respostas dos entrevistados, que em uma grande maioria, existiu uma 

preocupação em realizar a assistência de enfermagem com respeito, dignidade e 

humanização. Porém, existe um processo dialético em relação a Humanização da 

assistência. As falas retratam uma preocupação relevante neste campo, 

dialeticamente, ao mesmo tempo uma mecanização da assistência que se volta 

exclusivamente para o corpo físico, cumprimento das técnicas e rotinas da 

instituição como forma simplificada da assistência. 

 

6.2 Reaprendendo a ver o mundo: a experiência da construção de um blog 

 

Diante das categorias que surgiram através das falas dos entrevistados, 

ratificamos a importância do estudo na capacitação da equipe de enfermagem 

para assim possibilitarmos sua aplicabilidade no processo de trabalho, com o 

objetivo principal de entendermos os cuidados paliativos de forma abrangente e 

não excludente.  

A relevância da construção de um blog é a criação de um espaço que 

permita que os profissionais de enfermagem possam estabelecer reflexões sobre 

o contexto da assistência de enfermagem direcionado aos pacientes que se 
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encontram em cuidados paliativos. E a partir  dessa reflexão, ocorram mudanças 

no modelo assistencial e consequentemente  excelência na qualidade dos 

cuidados prestados.  

A construção dessa tecnologia educacional surgiu a partir da motivação e 

desejo que os profissionais de enfermagem pudessem conhecer um pouco mais 

sobre alguns elementos essenciais na busca da assistência de qualidade aos 

pacientes em fase de paliação. Como por exemplo: a importância da educação 

permanente dos profissionais, a busca por conhecimentos inovadores em relação 

à área oncológica, a excelência na qualidade do cuidado e suas diferentes 

implicações. 

A operacionalização do blog foi efetivamente com a ajuda de um 

profissional da área de informática, que construiu a página e orientou sobre a 

continuidade do trabalho através da manutenção da página/ site. 

O blog será retroalimentado através de conteúdos de cunho  científico 

sobre os cuidados paliativos, como também,  divulgações de eventos ou 

congressos que abordem a temática do meu estudo. 

A manutenção da página e atualização será realizada quinzenalmente. 

Analisando as falas dos depoentes e avaliando o cenário profissional, 

existem algumas implicações quanto à percepção da equipe de enfermagem 

frente aos cuidados paliativos e a prática que esses profissionais estão inseridos. 

Existem inúmeros desafios a serem enfrentados neste contexto. Um deles bem 

evidente é a deficiência na formação de profissionais de saúde no que diz 

respeito à terminalidade. Mostra-se, ainda relevante, que a equipe de 

enfermagem tenha uma visão voltada para a subjetividade e a singularidade do 

paciente. Entendo que através do respeito, acolhimento, ética, enfim,  todos esses 

aspectos reunidos teremos o contraste de um ensino fragmentado e unilateral.   

Há aspectos ainda deficientes, por parte da equipe da enfermagem e de outros 

profissionais de saúde no que se refere à comunicação e ao manejo do paciente 

sem possibilidades de cura.(42) 

Segundo Kübler-Ross “A guerra será, talvez, uma necessidade de 

defrontar a morte, de conquistá-la, de dominá-la para escapar de la incólume; 

uma forma peculiar de negar nossa própria mortalidade”.(43) 
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Ainda traçando implicações nesse contexto existe uma barreira de alguns 

profissionais em lidar com a morte, vestígio de uma sociedade ocidental, que 

encara a terminalidade como perda, fracasso, insegurança ou medo do inevitável. 

Existe ainda um terceiro aspecto, que a luz do meu entendimento estabelece uma 

barreira que impossibilita um modelo assistencial de qualidade e pautado nos 

protocolos e/ou manuais. É sem sombra de dúvidas o modelo biomédico existente 

até hoje. Este modelo que engessa, que prepara e forma profissionais, 

essencialmente tecnicista, criando um abismo na formação humanística.(42) 

“Muitas vezes, a enfermeira, por estar inserida no modelo biomédico da 

assistência, acaba por negligenciar a arte do cuidado para o qual foi 

formada.”(44:305) 

Almejo trazer a tona discursões que possibilitem reflexões sobre a 

assistência de enfermagem e as práticas desenvolvidas atualmente. 

Notoriamente, o modelo biomédico, medicalizante  e hospitalocêntrico  ainda  é 

bastante presente nos cuidados que são ofertados aos pacientes pela equipe de 

enfermagem. Muitas vezes esses profissionais não percebem que esses 

elementos em grupos ou isolados podem oferecer sérios riscos ao ser humano e 

tornar a prática profissional mecanizada e pouco acolhedora. Cabe desta forma 

uma pergunta questionadora: Qual é a proposta transformadora da profissão de 

enfermagem diante de tais asseverações? 

A resposta desse questionamento não é facilmente respondida, quando 

pensamos que não é qualquer um que é capaz de “cuidar” de outro ser humano. 

É preciso com efeito, ter solidariedade e amor ao próximo. Creio que se a equipe 

de enfermagem tiver não só capacidade técnica e conhecimento teórico- científico 

para desempenhar um cuidado específico, mas também preparo na esfera 

humanista, filosófica, levando em conta também a espiritualidade, com efeito 

estaremos diante do cuidado humano integral. 

Esta mudança de enfoque dos currículos tem se revelado mais dramática 

nas relações entre os seres humanos.(43) 

“O processo evolutivo da profissionalização do Enfermeiro no Brasil tem 

sido dirigido e comandado pelos modelos de currículos mínimos obrigatórios, 

legalmente determinados, nem sempre consoantes à realidade do país.”(45:469)
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Sabemos hoje que o perfil epidemiológico aponta as neoplasias como 

segunda causa de mortalidade por doença. Com esta evidência não é possível 

mais enquanto profissionais nos eximimos  do enfrentamento inevitável da 

realidade epidemiológica nacional e consequentemente com a nossa 

responsabilidade em nos capacitarmos de forma a atender as exigências dessa 

demanda social em termos de saúde pública. Infelizmente  a não inclusão ou a 

exclusão do ensino de Oncologia nas grades curriculares resultam na formação 

de profissionais de saúde, mais especificamente, técnicos de enfermagem e 

enfermeiros cada dia mais distantes do cenário epidemiológico de saúde e 

inevitavelmente a formação de profissionais com dificuldades  para atender essa 

população alvo tão distinta, porém cabe ressaltar que o preparo só na dimensão 

técnica sem considerar o âmbito humano pouco valerá. 

No transcorrer da década de 80 ocorreram modificações nas demandas de 

saúde que foram analisadas e discutidas na 8ª Conferência Municipal de Saúde. 

Desde essa época esforços tem sido realizados para reorganizar o mercado de 

trabalho e a formação do enfermeiro.(46)
 

“Observamos que, apesar da morte ser um fato real e freqüentemente 

presente, ainda é cultuada como um evento artificial, inesperado e injusto.”(47:96) 

“A Morte, tratada com indiferença, é  conseqüência de um mecanismo  de 

defesa dos enfermeiros a fim de se manterem mentalmente sãos [...]”(48:273) 

Os enfermeiros apesar de terem sido formados para terem uma visão 

holística na  assistência ao paciente, são profissionais  que carecem de um maior 

preparo  em relação aos pacientes em fase final de vida. E o ponto desafiador 

desta questão, diz respeito ao fato  de que esses profissionais apoiam-se apenas 

em vivência profissional e valores pessoais, não observando a necessidade de 

ampliação da quantidade e qualidade das informações na área oncológica, que 

deveria ter sido vivenciada na graduação e prosseguir por toda a vida profissional. 

Por serem seres humanos, estes profissionais individualmente apresentam 

formas de perceber e lidar com o processo de finitude de maneira singular.  É 

exatamente neste momento que ocorrem as divergências de posturas dentro das 

unidades de saúde, que refletem  a dificuldade sob o ponto de vista da existência  

para lidar com as questões do “morrer”. 
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Capítulo VII 
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7 CONSIDERAÇÕES  FINAIS 

 

Um apelo à compreensão 

 

Ressaltamos inicialmente que o estudo apresentado trouxe um recorte da 

assistência de enfermagem aos pacientes que encontram-se  em cuidados 

paliativos e  a percepção da equipe de enfermagem no cuidado prestado a esses 

pacientes. Consideramos apenas as falas dos sujeitos do estudo, que foram 

técnicos de enfermagem e enfermeiros. Assim nossos resultados e conclusões se 

limitam a esses profissionais e a toda metodologia aplicada. 

 Observamos através das falas que a percepção da equipe de enfermagem 

frente aos pacientes em paliação, obedece a um mesmo padrão de relevância 

quanto a um cuidar pautado no respeito, dignidade, humanização e na escuta 

qualificada. Porém, percebemos que existe uma fala que se antagoniza com a 

prática assistencial.  Apesar de existirem programas e protocolos que direcionam 

a qualidade desse estudo, podemos perceber que, a equipe de enfermagem tem 

a preocupação em realizar os cuidados com qualidade e respeito aos direitos do 

paciente. Porém, a assistência ainda é prestada de forma mecanizada e voltada 

fortemente para o cuidado ao corpo físico e as rotinas inerentes ao processo de 

trabalho. Hoje, ainda não temos uma grade curricular nas Universidades adaptada 

para preparar os profissionais de enfermagem para trabalhar com pacientes em 

paliação. Desta forma, existe um “despreparo” desses profissionais no campo de 

trabalho e consequentemente refletindo na prática assistencial. Nesse processo é 

preciso também que a equipe de enfermagem integre-se a uma assistência 

multidisciplinar, onde não haja vaidades e sim uma percepção que seja 

concretizada através da compreensão do paciente, interpretação das suas 

percepções e consequentemente na transformação da realidade apresentada. 

Para tanto, se faz necessário não só o conhecimento técnico, através das 

especializações e atualizações nas grades das instituições de ensino, mas 

também aprender a lidar com a instância do humano através de iniciativas que 

visem a humanização das práticas em saúde. 
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É importante, no entanto, percebermos que essa inquietude no desvelar do 

fenômeno acontece essencialmente por existirem aspectos que envolvem 

pessoas. 

A busca de um novo olhar para desvendar e entender o fenômeno 

estudado consiste não só no preparo e embasamento técnico- científico dos 

profissionais, mas, também, na vivência do outro e na abordagem vivencial da 

prática profissional.  

Para que tenham uma compreensão melhor desse trabalho desenvolvido 

com dedicação e carinho, convido a todos que visitem meu Blog e contribuam 

com seus comentários. 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM 
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APÊNDICE A  –  Instrumento de caracterização sociocultural dos sujeitos 

 

 

Características e perfil dos sujeitos do estudo 

 

 

 

 

1. Sexo: (   ) masculino     (   ) feminino 2. Idade:  

3. Estado Conjugal: (  )solteiro   (  )casado   (  )viúvo   (  )divorciado/separado   (  )outros 

__________ 

4.Tem filhos? (  ) não    (  )sim – Quantos? __________  

5. Categoria funcional:  

    1. enfermeiro (   )      2. técnico de enfermagem (   )        3. auxiliar de enfermagem (   )  

6. Há quanto tempo está trabalhando nos setores de clínica médica e clínica cirúrgica geral?  

_______anos/meses 

7. Atua em outra instituição de saúde? (   ) sim   (   ) não. 

8. Há quanto tempo concluiu seu curso técnico e/ ou graduação?  _______anos/meses 

9. Há quanto tempo trabalha nesta instituição?  _______anos/meses 

10. Possui títulos de pós-graduação ou cursos 

em geral? (  )sim  (  )não 

11. (  ) Stricto sensu     (  ) Lato sensu 

(   ) outros cursos 

11. Em que turnos atua? (  )manhã   (  )tarde    (  )noite 

12. Qual a carga horária diária nos setores de clínica médica e/ou clínica cirúrgica? 

____________horas 

13. Qual a carga horária semanal? _________horas 
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APÊNDICE B  - Termo de consentimento livre e esclarecido 

3. Dados de identificação 

Título do Projeto:  A percepção da equipe de enfermagem frente aos cuidados paliativos em Oncologia: 

Uma perspectiva Fenomenológica em Merleau- Ponty . 

Pesquisador Responsável: Profª Drª Rose Mary Costa Rosa Andrade Silva 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense  

Telefones para contato: (21) 3628-4018 - (21) 98353532 - (21) 2629-9472/9473  

Nome do voluntário: _________________________________________________ 

Idade: _____________ anos    R.G. __________________________  

O (A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa " A percepção da equipe 

de enfermagem frente  aos cuidados paliativos em Oncologia: Uma perspectiva Fenomenológica 

em Merleau Ponty”, de responsabilidade da pesquisadora Rose Mary Costa Rosa Andrade Silva.  

Você está sendo convidado(a) à participar da pesquisa “A percepção da equipe de enfermagem frente aos 

cuidados paliativos em Oncologia: Uma perspectiva Fenomenológica em Merleau Ponty”, e sua participação 

não é obrigatória. A qualquer momento pode desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará 

nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a Universidade. O presente estudo se justifica pela 

relevância da equipe de enfermagem nos cuidados paliativos voltados aos pacientes oncológicos. O estudo visa 

descrever maiores subsídios para a evolução do trabalho e compreender a percepção da equipe de enfermagem para 

desempenhar os cuidados paliativos de forma humanizada e qualificada. . Sua participação nesta pesquisa consistirá 

em responder a uma pergunta aberta acerca do processo do tema proposto. Os benefícios relacionados com a sua 

participação se estendem em contribuir com o crescimento científico e, sobretudo para o aprimoramento da prática 

assistencial aos pacientes em paliação. Além de servir como fonte futura de consulta para o desenvolvimento de novas 

pesquisas, ensino acadêmico e desenvolvimento de manuais e rotinas institucionais. As informações obtidas através 

desta pesquisa serão confidenciais e asseguramos o sigilo de sua participação. Os dados não serão divulgados de forma 

a possibilitar sua identificação. Os dados serão posteriormente arquivados e seu nome não será divulgado, apenas as 

respostas serão analisadas. Você receberá respostas ou esclarecimentos a qualquer dúvida acerca do estudo, dos 

dados coletados, dos benefícios ou outros assuntos relacionados; bem como informações atualizadas durante a 

pesquisa. Os resultados da pesquisa serão tornados públicos em trabalhos e revistas científicas. 

Eu, __________________________________________, RG nº ________________ declaro ter sido 

informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito.  

 

Niterói, _____ de ____________ de ________    _________________________________      

___________________________________  

   Nome e assinatura do voluntário                           Nome e assinatura do responsável  por obter o consentimento: 

___________________________ 

 ___________________________________          ____________________________________ 

Testemunha Testemunha 

 



75 
 

APÊNDICE C –  Roteiro para a entrevista 

 

1. Conte para mim qual a sua percepção em relação ao cuidado de 

enfermagem ao paciente em paliação. 
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APÊNDICE  D - Falas dos depoentes 

 

Transcrição das falas dos profissionais 

      Enfermeiros: 

Profissional 01 / 03 anos na Instituição 

O cuidado de enfermagem em paciente em  paliativo acredito que seja muito 

importante. Não só a assistência ao paciente, mas também a sua família também, 

a conscientização do trabalho do paciente que vai a óbito tanto do paciente 

quanto da familiar dele. Que muitas das vezes a gente presta atenção no paciente 

e esquece do social . Ali envolve uma família que está perdendo um ente querido 

tem um parente muito próximo que gosta muito do paciente e fora o paciente que 

a aceitação da morte nem sempre é tão tranquilo para ele. Então cuidado 

paliativo, enfermagem tem que ter muita consciência desse cuidado. É um 

cuidado extremamente importante para a oncologia e para o cuidado de 

enfermagem oncológica. 

Profissional 02 / 01 ano na Instituição 

Bom, eu acredito que a minha percepção frente ao paciente ao cuidado de 

paliação seja, promoção da melhora desse paciente, melhora não, do conforto ao 

paciente visando o melhor atendimento para ele, para o paciente. De uma forma 

que possa promover o melhor bem estar enquanto esse paciente estiver é... em 

tempo hábil de vida e enquanto puder ser feito e que devemos fazer o máximo 

possível para amenizar e pra  que seja de uma forma mais benéfica e melhor para 

o paciente. Acredito também que deve ser usado todos os recursos, 

principalmente para promoção do conforto desse paciente. 
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Profissional 03 / 01 ano na Instituição 

Bom, ele... o cuidado visa dar conforto ao paciente e tentar fazer o serviço mais 

humanizado, visa diminuir os conflitos e ajudar na melhora, numa melhora de vida 

dentro do quadro clínico é isso........ 

Profissional 04/ Noturno Par/ 08 anos na Instituição 

Eu acho que as pessoas com os pacientes oncológicos infelizmente eu acho que 

as vezes elas estão muito frias está muito mecanizado entendeu.... acho que as 

pessoas tem que ter mais sensibilidade principalmente que são pacientes que 

solicitam mais, pacientes que são bem mais poliqueixosos principalmente por 

causa da dor né e muitas das vezes infelizmente o   técnico não  acaba tendo 

paciência com esses pacientes. Eu acho assim. ... o enfermeiro tem que chegar 

com a sua equipe e conversar  explicar toda a situação, do paciente que está ali 

na cama, a patologia que é uma patologia que ocasiona muita dor,  às vezes eles 

não entendem isso entendeu..., muita dor... eu acho que isso, acho que falta mais 

um pouco de humanização vamos dizer assim para esse paciente, por ele 

precisar de mais cuidados do que outros pacientes na minha percepção, 

principalmente numa clínica médica ou numa clínica cirúrgica. Eu acho que falta 

isso....  

Profissional 05 /  03 na Instituição 

Acho que esse  cuidado precisa se muito bem pensado, porque é um paciente 

crítico que realmente necessita de atenção,  mesmo ele sendo fora de 

possibilidade terapêutica ele precisa de todo cuidado e atenção por ser uma 

pessoa muito sensível, estar atento a todas as necessidades. Porque não é 

porque ele é fora de possibilidade que ele não deva ter atenção. Além de todo 

aparato técnico e assistencial, realmente precisa de uma certa sensibilidade para 

cuidar desse paciente. 
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Profissional 06 /02 anos na Instituição 

Eu vejo  que são cuidados nessa percepção diferentes de acordo com a faixa 

etária. A criança tem um enfoque diferenciado do idoso. É.... a criança a família 

fica mais sofrida, a criança não viveu muita coisa. Já o idoso aceita de uma forma 

maior. Mas, quando tenho pacientes no andar com esse tipo diagnóstico, eu tento 

ter um cuidado maior, tento ir mais ao quarto, tento confortar passando palavras 

positivas tendo um tratamento mais humanizado. Não que os outros mereçam 

menos cuidados , mas são pacientes deprimidos, muitos tristes e só o fato de 

saber que irão  morrer e não iram ver  os seus entes queridos, não vai ver a sua 

evolução, que sua vida vai parar é muito triste. Então eu tento ver o lado positivo, 

amenizar a dor, o plano de cuidados com uma atenção redobrada. Quanto ao 

lado psicológico do enfermeiro no início para mim foi um pouco difícil porque eu 

ficava com muita pena. Mas depois eu soube separar o sofrimento e a pena e sim 

dando soluções e palavras positivas, ou seja humanizando e dando colo ao 

paciente. Porque ele já está tão sofrido, porque não dar um pouquinho de carinho, 

passear um pouco pelo hospital com esse paciente. Por mais que ele vá, ele 

ainda não foi. E enquanto a vida há esperança......... 

 

      Técnicos de Enfermagem: 

 

Profissional 07/ 05 anos na Instituição 

Bom, além do cuidado que a gente tem que prestar de enfermagem né, acho que 

o paciente está precisando de muita atenção né, paciente está tipo carente, que a 

gente tenha uma palavra amiga com ele, procurar entender o lado dele. Á s vezes 

ele não está querendo só o lado da enfermagem, às vezes é um paciente sozinho 

que não tem ninguém e que acaba precisando de uma palavra, que a gente 

compreenda, às vezes não é a dor em si que ele está sentindo, ele tá precisando 

desse cuidado, que a gente dê mais atenção....  
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Profissional 08/ 08 anos na Instituição 

No cuidado paliativo a proposta é preparar a família na parte psicológica, 

emocional, religiosa também dar atenção, explicando os motivos dos cuidados 

paliativos e tratar o paciente na mesma forma que antes né, dando atenção 

ajudando na parte psicológica, espiritual e ... fazendo o possível para que a 

família quanto o próprio paciente tenha o melhor da enfermagem como sempre 

né... o respeito, o carinho e o cuidado em si. É... a minha visão é essa, a parte 

espiritual e material que é a partir do cuidado físico e o tratamento em si. 

Profissional 09 / 03 anos na Instituição 

Bom, é tratar o paciente como se fosse um ente querido nosso, sempre, 

sempre.... independente do quadro do paciente, esse principalmente né, paciente 

está muito sensibilizado, muito fragilizado, a parte espiritual eu acho que fica  um 

pouco complicado da gente ver mas, o cuidado do paciente como se fosse a 

gente como se fosse algum parente nosso é o principal. E o paciente sente isso, 

paciente sabe que pode confiar quando a gente tem essa visão do problema, eu  

acho que é a melhor coisa que a gente pode fazer, a partir daí tem as outras 

coisas que a gente vai vivendo de acordo com cada paciente. Cada paciente 

deixa a gente entrar de uma maneira na vida dele e acho que de um todo é só 

isso... 

Profissional 10 / 17 anos na Instituição 

É conforto em primeiro lugar, os cuidados, as medicações no horário certo, não 

deixar o paciente sentir dor, conforto novamente, diálogo com o paciente. Quando 

ele solicitar eu tenho que estar presente tentando confortar da melhor maneira 

possível, para que ele não venha a sentir muita dor né, que é muito chato que o 

paciente já neste estado que ele está e sentindo dor. Ele precisa muito do técnico 

de enfermagem ali ao lado dele além do familiar o técnico de enfermagem  eu 

acho que ele faz um papel importante na vida do cliente. O cliente necessita do 

técnico de enfermagem acho que meus cuidados é esse... além de dar a 
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medicação para ele, dar atenção,  dar um conforto, um carinho, para que ele 

possa amenizar mais a dor dele. É isso.... 

Profissional 11 / 01 ano e 10 meses na Instituição 

Bom, a visão que eu tenho hoje de um cuidado paliativo frente a esses pacientes, 

são cuidados não somente, estritamente voltado para a enfermagem, mas 

proporcionar o conforto ao paciente o máximo que puder, por exemplo, não 

somente uma mudança de decúbito, mas também uma conversa, mas também 

uma atenção, mas também um ouvir abranger os familiares estar orientando os 

mesmos a cerca do paciente de como cuidar de como voltar atenção a esses 

pacientes porque o cuidado paliativo é uma visão muito além de um simples 

cuidado de enfermagem, envolve a parte social, envolve a parte espiritual, 

envolve principalmente a família. 

Profissional 12 / 05 anos na Instituição 

Primeiramente transmitir confiança, porque quando eles chegam a esse estágio, 

eles ficam assim temerosos, eles querem se apegar a tudo e quando eles sentem 

apoio na enfermagem, eles já se sentem  mais tranquilos e bom até para o quadro 

de saúde deles e para também para os acompanhantes deles que se sentem 

melhor devido ao quadro deles estando como terminais, então, primeiramente 

transmitir a confiança, eles sentirem confiança  na gente e em tudo que a gente 

está fazendo e fazer os cuidados de conforto bem assegurado na hora mais 

precisa sempre estar de prontidão ao que eles precisam e que eles solicitarem, de 

atenção mesmo atenção profunda, porque neste momento eles estão ali sem 

saber a se a pegar a quem. Então a pessoa mais próxima deles são os técnicos 

de enfermagem e nesse momento eles transmitem para nós que eles estão bem 

decaídos mesmos precisando de alguém. Mais, se eles forem ver na gente, uma 

pessoa que não transmite amor, carinho e confiança aí que eles vão decair 

mesmo aí vão te chamar na hora precisa e a família vai ficar mais agoniada mais 

triste e quando eles encontram apoio na enfermagem tudo fica bom, tudo fica 

mais equilibrado. E assim, a gente ter o contato com eles né, ter o contato, o 
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toque que transmite muito amor também e isso faz também que prolongue mais 

os dias deles no hospital... 

Profissional 13 / 03 anos e sete meses na Instituição 

Eu acho que é muito importante e válido também quando o paciente estar com 

essa doença passando por essa fase ainda mais como diz a pesquisa é uma 

questão paliativa, a pessoa já tem de certa forma um fim definido, ninguém sabe o 

fim da vida da pessoa, o fim da vida da pessoa, mas eu creio importante sim, um 

carinho, um conforto, um atendimento bom da enfermagem,  junto com a família 

também a questão de humanizar, uma perspectiva dia após dia, amanhecer o dia 

agradecer a Deus por mais um dia porque não é porque não passar essa 

esperança de vida para o paciente incentivar o paciente a ter ânimo dentro da 

perspectiva dele de vida mas ter um ânimo por mais um dia. Lembro que sempre 

assim que amanhece é um dia a gente olha para o céu e diz:  pô obrigada por 

mais um dia que a gente nasceu que a gente pode trabalhar, batalhar por aquilo 

que agente crer, por aquilo que a gente quer, um futuro melhor. Eu creio sim que 

é muito importante o cuidado seja na hora do banho, seja na hora de trocar uma 

fralda, do conforto de ajeitar um travesseiro, um  cochim, uma coisa ou outra eu 

creio que é muito importante dar sim um carinho,  dar um conforto, passar um 

amor é humanizar. Saber que aquela pessoa é olhada pela a equipe de 

enfermagem que está ao seu redor e  a equipe médica também e saber sim que 

pode contar com uma mão, com um abraço, com um ombro que pode chamar, 

conversar um pouco desabafar talvez por tudo aquilo que a pessoa está 

passando no momento e saber que todos nós somos seres humanos né e 

estamos sujeitos a isso, a gente não sabe o dia de amanhã, o nosso futuro. Eu 

creio sim que é muito importante os cuidados atenção sim, paliativos que seja, 

mas é muito importante muito válido sim, não largar simplesmente o paciente no 

leito e deixar ele lá largado e ir embora sem ninguém do lado sem uma pessoa 

para dar uma palavra de conforto eu acho que é muito mas muito importante 

mesmo. 
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Profissional 14  / 04 anos na Instituição 

Ao mesmo tempo  que é gratificante estar ali ajudando a outra pessoa, no 

momento de dor, nos últimos dias de vida...... É gratificante por vc poder ajudar, 

mas ao mesmo tempo, eu como profissional fico um pouco triste porque o que 

estamos fazendo é só para aliviar, mas vc não poderá dar a vida para ele. Pois, a 

qualquer momento ele vai morrer. É gratificante por vc estar prestando os últimos 

cuidados nos últimos dias de resistência que ele tem. 

Profissional 15  /07 anos Instituição 

Bom, é um paciente que requer cuidado, que está em fase terminal, então, 

necessita de cuidados maiores, sendo que ele sente muitas dores, então tem que 

estar sempre atenta a ele . Assim tentando prestar a maior assistência possível a 

ele para minimizar a dor, por ele ser terminal. Então eu tento estar sempre atenta 

aos cuidados de minimizar o sofrimento dele, para que ele tenha o mínimo de 

sofrimento possível. E dar carinho, saber entender que o paciente nesse estado 

fica mais sensível né, nos solicita mais. Muitas das vezes mesmo a gente fazendo 

o remédio prescrito para dor, a dor é tanta que o paciente fica nervoso. Então, 

temos que entender que o momento é crítico, porque a dor não passa. Desta 

maneira o paciente chora e temos que entender, ter um cuidado maior......... 

Profissional 16 / 07 anos na Instituição 

Eu percebo neste paciente uma fragilidade com relação à sua doença, sem 

grandes expectativas de vida, sem medo da morte. É um paciente que muitas 

vezes é abandonado pela família, a família deixa esse paciente jogado. Ele por 

não saber muitas das vezes do seu diagnóstico, não ter a certeza de ter o câncer, 

ele fica fazendo especulações sem saber do seu prognóstico futuro. Não sabe 

como vai enfrentar o tratamento, com medo de morrer. Muitas vezes tem a vitória 

da cura... Então, fico fragilizada com esse paciente, dando mais atenção, 

qualquer queixa que ele estiver sentindo tento ajudar ao máximo nos meus 

cuidados. 
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Profissional 17 /  04 anos e 11 meses 

É um paciente que a gente está acostumado a tratá-lo mecanicamente né e na 

maioria das vezes a gente já chega fazendo o paliativo tornando que a dor dele 

minimize. 

Profissional 18 / Plantão SN PAR 

De acordo com que foi recebido do paciente em paliação, paciente já fora de 

possibilidade dado pelos médicos, ao entrar no quarto e dar os cuidados de 

enfermagem, mais promover conforto ao paciente, um bem estar... Na minha 

opinião já não tem mais o que se fazer. 

Profissional 19 / 03 anos na Instituição 

A minha percepção é ter o máximo possível de cuidado, de carinho, de atenção. 

Mesmo sabendo que o paciente não tem chance que mais para frente vai falecer, 

a gente tem que ter carinho com o paciente e com a família fazer os cuidados. 

Tem que promover conforto, tem que ter paciência. O técnico de enfermagem 

mesmo sabendo que às vezes falta paciência, a gente tem que proporcionar 

esses cuidados, carinho, conforto ao paciente e a família também. Porque o 

paciente vai e a família acaba ficando. 

 

Profissional 20 / 03 anos na Instituição 

É um paciente que independente de possibilidade de vida tem que dar conforto, 

amor, pois, o único que decide sobre a vida é Deus. E aonde a vida há 

esperança. Para Deus nada é impossível. 

Profissional 21 / 02 anos na Instituição 

É um cliente que independente de sua situação precisa de cuidados e atenção, 

como outro cliente em qualquer situação. 
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ANEXO A – Declaração 1 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

DECLARO QUE OS DADOS GERADOS NESTA PESQUISA 

SERAO TORNADOS PÚBLICOS, SEJAM ELES FAVORÁVEIS OU 

NÃO, EM EVENTOS CIENTÍFICOS E PUBLICAÇÕES CONFORME A 

RESOLUÇÃO 196/96 DO CNS. 

 

 

 

Niterói, 08 de Outubro de 2011. 

 

 

___________________________________ 

Profª Drª Rose Mary Costa Rosa Andrade 

Silva 

Assinatura do pesquisador responsável 
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ANEXO B – Declaração 2 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

Declaro que o uso e destinação do material e/ ou dados 

coletados só serão utilizados para fins científicos. 

 

 

Niterói, 08  de Outubro de 2011. 

 

 

  

 

 

___________________________________ 

Profª Drª Rose Mary Costa Rosa Andrade 

Silva  

Assinatura do pesquisador responsável 
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ANEXO C- Carta de aprovação do comitê de ética 

 


