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RESUMO 

DOMINGUES, Katy Conceição Cataldo Muniz. Saberes e práticas no gerenciamento 
do cuidado de enfermagem a pessoa com câncer avançado na atenção básica. 
Dissertação (Mestrado em Enfermagem), Escola de Enfermagem Anna Nery, 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2017. 

 

Dados internacionais indicam que com o crescente envelhecimento da população mundial e 

o aumento das doenças não transmissíveis, dentre elas o câncer, a necessidade por 

cuidados paliativos aumentará drasticamente nos próximos 50 anos.Tal afirmativa traz 

repercussões importantes para a organização da assistência no cenário das práticas em 

saúde. Diante desse cenário, apontou-se como objeto para esse estudo: diretrizes para o 

gerenciamento do cuidado de enfermagem à pessoa com câncer avançado na atenção 

básica, objetivando: identificar saberes e práticas de enfermeiros acerca da oferta de 

cuidados paliativos à pessoa com câncer avançado na atenção básica; descrever os fatores 

intervenientes no gerenciamento do cuidado de enfermagem à pessoa com câncer 

avançado na visão dos enfermeiros e propor com os enfermeiros ações e estratégias que 

favoreçam a oferta de cuidados paliativos à pessoa com câncer avançado no âmbito da 

atenção básica. Estudo descritivo, de natureza qualitativa onde foi adotado como método, a 

Pesquisa Convergente Assistencial (PCA). Foram entrevistados 13 profissionais, sendo 11 

enfermeiros, 01 psicóloga e 01 assistente social. O cenário do estudo foi o Município de 

Saquarema, localizado na Baixada Litorânea do Rio de Janeiro. A técnica de coleta de 

dados foi a entrevista individual (para caracterização do perfil dos participantes) e a criação 

de um grupo de discussão mediante a apresentação de um caso mobilizador. Houve 

consentimento dos participantes pelo Termo de consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e 

aprovação do estudo por Comitê de Ética em Pesquisa (CAEE n. 53185416.1.0000.5238.). 

Os dados foram distribuídos e agrupados em Unidades temáticas e núcleos de sentidos com 

a discussão dos resultados contemplando os três eixos principais do estudo: saberes e 

práticas sobre o cuidado paliativo; fatores intervenientes e diretrizes para ações do cuidado 

paliativo no contexto da Atenção Básica. Os resultados apontam a existência de fatores 

intervenientes para o gerenciamento do cuidado de enfermagem a pessoas com câncer 

avançado no Município, que impactam diretamente na oferta dos cuidados paliativos. 

Porém, destaca ações e estratégias elaboradas e propostas pelas participantes do estudo, 

como ferramentas capazes de promover mudanças no cenário da prática atual.Conclui-se 

que o primeiro passo foi dado para articular de forma integrada os saberes e práticas as 

ações do cuidado de enfermagem, delineando transformações na atenção oncológica do 

município.  

Descritores: Cuidados Paliativos, Atenção Primária, Câncer, Gerência, Enfermagem.  



 
 

ABSTRACT 

DOMINGUES, Katy ConceIição Cataldo Muniz. Knowledge and practices in 
managing nursing care the person with advanced cancer in the basic attention. 
Dissertation (master of science in nursing), Anna Nery School of Nursing, Federal 
University of Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2017. 

 

International data indicate that with the growing aging population and the increase in non-

communicable diseases, including cancer, the need for palliative care will increase 

dramatically over the next 50 years. Such important repercussions for the affirmative brings 

assistance organization in the scenario of health practices. Given this scenario, pointed as 

object for this study: guidelines for managing nursing care to the person with advanced 

cancer in the basic attention, aiming to: identify knowledge and practice of nurses about the 

provision of palliative care to the person with advanced cancer in the basic attention; 

describe the factors involved in managing nursing care to the person with advanced cancer 

in view of nurses with nurses and propose actions and strategies that support the provision 

of palliative care to the person with advanced cancer in the context of primary health care. 

Descriptive study of qualitative nature where was adopted as a method, the Convergent 

Research Assistance (PCA). 13 professionals were interviewed, and 11 nurses, 01 

psychologist and 01 social worker. The study scenario was the city of Saquarema, located in 

the Coastal Lowlands of Rio de Janeiro. The technique of data collection was the interview 

(for characterization of the profile of the participants) and the creation of a discussion group 

by filing a case mobilizer. There were consent of the participants by the informed consent 

(TFCC) and approval of the study by the Committee of ethics in research (CAEE paragraph 

53185416.1.0000.5238.). The data was distributed and grouped into thematic Units and 

cores of senses with the discussion of results the three main axes of contemplating study: 

knowledge and practice on the palliative care; intervening factors and guidelines for actions 

of palliative care in the context of primary health care. The results show the existence of 

factors involved in managing nursing care to people with advanced cancer in the 

municipality, that impact directly in the provision of palliative care. However, highlights 

actions and strategies developed and proposed by the participants of the study, as tools 

capable of promoting changes in current practice. It is concluded that the first step to 

articulate in an integrated knowledge and practices nursing care actions, outlining changes in 

Oncology. 

Keywords: Palliative Care, Primary Care, Cancer, Management, Nursing. 



 
 

RESUMEN 

DOMINGUES, Katy Conceição Cataldo Muniz. Conocimientos y prácticas en la 
gestión de cuidados de la persona con cáncer avanzado en la atención básica. Tesis 
(Maestría en Ciencias en enfermería), escuela de enfermería Anna Nery, 
Universidad Federal de Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2017. 

 

Datos internacionales indican que con el creciente envejecimiento de la población y el 

aumento de las enfermedades no transmisibles, incluyendo el cáncer, la necesidad de 

cuidados paliativos aumentará dramáticamente en los próximos 50 años. Tales 

repercusiones importantes para la afirmativa trae organización de asistencia en el escenario 

de las prácticas de salud. Ante este escenario, señalado como objeto de este estudio: 

directrices para la gestión de atención de enfermería a la persona con avanzado cáncer en 

la atención básica, con el objetivo de: identificar el conocimiento y práctica de las 

enfermeras sobre la prestación de cuidados paliativos a la persona con cáncer avanzado en 

la atención básica; describir los factores que intervienen en la gestión de atención de 

enfermería a la persona con cáncer avanzado en vista de las enfermeras con las enfermeras 

y proponer acciones y estrategias que apoyan la prestación de cuidados paliativos a la 

persona con cáncer avanzado en el contexto de la atención primaria de salud. Estudio 

descriptivo de naturaleza cualitativa donde se adoptó como método, la asistencia de 

investigación convergente (PCA). 13 profesionales fueron entrevistadas y 11 enfermeras, 01 

psicólogo y 01 trabajador social. El escenario de estudio fue la ciudad de Saquarema, 

situado en las tierras bajas costeras de Río de Janeiro. La técnica de recolección de datos 

fue la entrevista (para la caracterización del perfil de los participantes) y la creación de un 

grupo de discusión mediante la presentación de un caso activista. Hubo consentimiento de 

los participantes por el consentimiento informado (Badia) y aprobación del estudio por el 

Comité de ética en investigación (CAEE párrafo 53185416.1.0000.5238.). Los datos 

distribuidos y agrupados en unidades y los corazones de los sentidos con la discusión de los 

resultados de los tres ejes principales de contemplar el estudio: conocimientos y prácticas 

sobre los cuidados paliativos; factores intervinientes y las directrices para las acciones de 

cuidados paliativos en el contexto de la atención primaria de salud. Los resultados muestran 

la existencia de factores involucrados en la gestión de atención de enfermería a personas 

con cáncer avanzado en el municipio, que impactan directamente en la prestación de 

cuidados paliativos. Sin embargo, destaca acciones y estrategias y propusieron por los 

participantes del estudio, como herramientas capaces de promover cambios en la práctica 

actual. Se concluye que el primer paso para articular un conocimiento integral y prácticas de 

enfermería acciones de cuidado, que cambios en oncología. 

Palabras clave: Cuidados paliativos, atención primaria, cáncer, administración, enfermería.  
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1.  CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

1.1. A problemática do estudo 

 

A problemática que envolve o cuidado de pessoas com câncer fora de 

possibilidades terapêuticas para cura é um dos aspectos de destaque no âmbito da 

atenção oncológica. Mesmo com os avanços técnico-científicos observados na 

atualidade nesse campo de atuação, tem-se observado um aumento crescente na 

incidência do número de pessoas diagnosticadas com câncer avançado, da mesma 

forma que os investimentos terapêuticos vêm prolongando a vida das pessoas com 

câncer.  

Dados internacionais indicam que com o crescente envelhecimento da 

população mundial e o aumento das doenças não transmissíveis, a necessidade por 

cuidados paliativos aumentará drasticamente nos próximos 50 anos. Em uma 

projeção feita pela Organização Mundial de Saúde (WHO, 2014) em 2025, haverá 

1,200 milhões de pessoas com mais de 60 anos, e em 2050, este número poderá 

subir para 2 milhões. Os dados afirmam que a incidência de câncer também subirá 

assustadoramente, sendo estimada para 24 milhões de novos casos até 2050. O 

que traz repercussões importantes para a organização da assistência. 

 A experiência profissional de 20 anos como enfermeira assistencial e 

posteriormente gestora de instituição especializada em oncologia na atenção 

secundária (ambulatório de quimioterapia e radioterapia) e terciária (unidade 

hospitalar de alta complexidade em oncologia - CACON), constituiu a grande 

motivação para este estudo, por ter convivido diretamente com o medo e a 

insegurança das pessoas com câncer avançado e seus familiares no momento da 

alta hospitalar e/ou no término do tratamento proposto. Ouvia com frequência 

indagações do tipo: Como faremos agora que vamos para casa? Quem irá cuidar de 

nós? E tentava imaginar meios de garantir a continuidade do cuidado a esses 

usuários e seus familiares.  
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 Muitas vezes em minhas reflexões, pensava se esta insegurança poderia 

estar relacionada a possíveis dificuldades que os profissionais da Atenção Básica 

estariam apresentando em lidar com usuários com doença sem perspectiva de cura 

e com necessidades de cuidados integrais. 

Cuidar na sua essência é um verbo inerente à prática cotidiana de 

enfermagem. E aliar ciência e arte para prestar um cuidado integral, é dever dos 

profissionais de enfermagem, desde o auxílio no nascimento ao diagnóstico de uma 

doença avançada, fortalecendo-se e tornando-se ainda mais presente na 

terminalidade e continuando durante o período de luto (OLIVEIRA e col., 2008). 

 Combinato e Martins (2012) reiteram que um dos princípios básicos do 

Sistema Único de Saúde (SUS) é a integralidade da assistência, o que significa 

considerar a integralidade do sujeito, dos serviços e dos cuidados – que deveria 

incluir necessariamente os cuidados no final da vida.  

 Independente do nível de atenção em que o enfermeiro esteja inserido, o 

cuidado vai além da assistência à doença ou à partes isoladas do corpo físico. Silva 

e Moreira (2010) apontam que para gerenciar o cuidado de enfermagem com o 

compromisso de valorizar a assistência com enfoque nas necessidades das pessoas 

com câncer e seus familiares, além de assumir a liderança da equipe de 

enfermagem, é responsabilidade do enfermeiro o planejamento e a organização do 

cuidado no processo dinâmico da prática cotidiana.  

A visão destes enfermeiros influencia diretamente no seu estilo de pensar 

direcionando seus julgamentos clínicos para o cuidado. Segundo Motta (2004, p.81) 

a visão e construída por meio:  

Do somatório de análises ambientais e de imaginações e expectativas 
individuais. As análises, fundamentadas na racionalidade dos dados e 
informações, buscam, sobretudo, garantir realismo, adequabilidade e 
razoabilidade às previsões estratégicas. A dimensão imaginativa visa 
principalmente à incorporação dos sonhos individuais e intenções dos 
dirigentes às novas visões sobre o trabalho da equipe. 

Instituída pela Portaria nº 648/GM de 28 de março de 2006, a atenção básica 

caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, 

que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o 

diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da 

saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação 
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de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde 

das coletividades. 

Floriani e Schramm (2007) ressaltam a importância da Atenção Primária estar 

vinculada ao retorno da pessoa para casa diante da inexistência de tratamento 

curativo no hospital. No contexto domiciliar, a equipe de Atenção Primária seria 

responsável pelo suporte ao paciente e à família, de maneira a garantir o controle 

dos sintomas e a dignidade no processo de morte. Os autores apontam para a 

necessidade de modelos assistenciais adequados e com resolubilidade que 

alcancem a demanda da população crescente por estes cuidados, porém destacam 

que a implantação de modelos mais resolutivos, implicam em desafios não só no 

campo orçamentário e organizacional, mas também no campo da moralidade.    

No cenário atual, algumas iniciativas governamentais são descritas como 

inspiração para a possibilidade de construção de uma rede de cuidados no fim da 

vida, que mesmo não sendo originalmente desenvolvidos para ações em cuidados 

paliativos, pode ser estruturada para incorporar a proposta da criação de um modelo 

assistencial, como a implementação dos Centros de Alta Complexidade em 

Oncologia (CACON), que preveem a organização de equipes de cuidados paliativos, 

inclusive com suporte domiciliar; e a instituição do Programa Nacional de Assistência 

à Dor e Cuidados Paliativos do SUS. Destacando-se ainda, o Programa de Agentes 

Comunitários de Saúde (PACS) e o Programa Saúde da Família (PSF), com ampla 

difusão nacional, que prevê visitas de uma equipe de profissionais de saúde ao 

domicílio (FLORIANI e SCHRAMM, 2007). 

Nesse sentido, o estudo enfatiza a importância de articular os cuidados 

paliativos à rede de atenção básica, salientando que os agentes comunitários, pelo 

estreito conhecimento que têm de suas comunidades, podem ser um importante elo 

entre os pacientes que necessitam de cuidados no fim da vida e o restante da 

equipe da atenção básica. Isso pode se dar na medida em que detectariam a 

existência destes pacientes, identificando suas necessidades e as de seus 

familiares, principalmente, em locais onde não há um CACON estruturado, nem 

serviços específicos de Atendimento Domiciliar com enfoque paliativo (FLORIANI e 

SCHRAMM, 2007) 
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Os autores concluem o estudo afirmando que a organização de um sistema 

de saúde que absorva na integralidade os pacientes com doença avançada e em 

fase terminal e seus familiares, somente será possível quando for fundamentado em 

princípios que incluam o cuidado, o não-abandono e a proteção (FLORIANI e 

SCHRAMM, 2007) 

Diante da multimensionalidade das necessidades de cuidado de uma pessoa 

com câncer avançado, enquanto docente de nível de pós-graduação Lato Sensu em 

um Curso de Especialização em Enfermagem Oncológica de uma Instituição de 

Ensino privado no Rio de Janeiro, tenho observado depoimentos frequentes dos 

estudantes relacionados à dificuldade em lidar com a situação de quando e como 

planejar os cuidados paliativos em suas práticas cotidianas, principalmente quando 

esses enfermeiros atuam no âmbito da Atenção Básica. 

Desse modo, a problemática deste estudo está direcionada para o modo 

como os cuidados paliativos estão sendo ofertados às pessoas com câncer 

avançado e seus familiares no âmbito da Atenção Básica e como as equipes estão 

se organizando para incluí-los em suas atividades cotidianas. 

Segundo a OMS, os cuidados paliativos representam a assistência promovida 

por uma equipe multidisciplinar, com o propósito de melhorar a qualidade de vida do 

paciente e seus familiares, perante uma doença prejudicial 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 

(OMS, 2002). 

Os cuidados paliativos não abreviam e nem prolongam a morte, eles 

proporcionam o alívio da dor, garantindo melhor qualidade de vida, até que a finitude 

aconteça de forma natural. Para tal, é necessário que estes sejam gerenciados 

desde o momento do diagnóstico da doença e se estendam até o processo de luto 

(BRASIL, 2008).  

Neste sentido, na minha trajetória profissional, me despertava o interesse em 

compreender como garantir a continuidade dos cuidados integrais, visando os 

princípios dos cuidados paliativos, em priorizar a autonomia do doente, sua 

dignidade e os princípios da bioética, independente do cenário de atenção à saúde 

que o usuário se encontre. 
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No contexto internacional, a OMS reconhece o câncer como um problema de 

saúde pública mundial e propõe diretrizes a seus Países membros, visando o 

controle da doença. Para tal, todos os seus Países membros devem seguir quatro 

objetivos e estratégias que são: 1) Prevenir o que for prevenível - evitando e 

reduzindo a exposição aos fatores de risco: estratégias de prevenção; 2) Curar o que 

for curável - Detecção precoce: estratégias de diagnóstico e tratamento; 3) Alívio da 

dor e melhorar a qualidade de vida: estratégias de cuidados paliativos e 4) 

Fortalecimento da gestão nacional, monitorando e avaliando estratégias de 

capacitação (WHO, 2007; 2012) 

No Brasil, as diretrizes para o controle do câncer são contempladas em 

políticas públicas desde 2005 com a Portaria nº 2.439/GM, que instituiu a Política 

Nacional de Atenção Oncológica (PNAO), onde estabelece que os cuidados ao 

usuário portador de câncer, contemplem os níveis da atenção básica à atenção 

especializada de média e alta complexidade de atendimento, para que se realizem 

ações de promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e cuidados 

paliativos. Tal Portaria ainda determina que o atendimento seja efetivado em níveis 

de hierarquia, e fluxos de referência e contra referência, garantindo acesso e 

atendimento integrais aos pacientes. Esta Portaria foi atualizada em 2013 pela 

Portaria nº 874/GM.  

A PNAO enfatiza no âmbito de seus princípios, a integração dos três níveis de 

atenção à saúde ao cuidado aos usuários portadores de câncer avançado e 

determina que a Atenção Básica seja responsável por formular ações voltadas para 

o indivíduo e coletivo com foco na promoção da saúde e prevenção do câncer, bem 

como o diagnóstico precoce e apoio à terapêutica de tumores, os cuidados paliativos 

e as ações clínicas para o seguimento de doentes tratados, além da necessidade de 

especializar os recursos humanos e promover a educação permanente dos 

profissionais envolvidos com sua implementação e implantação (MS, 2005; 2013). 

Em estudo acerca dos cuidados paliativos na Atenção Básica, Combinato e 

Martins (2012) destacam a oferta dos cuidados paliativos na assistência domiciliar 

como a forma de responder às necessidades específicas de saúde da população, 

promovendo a autonomia da pessoa com câncer avançado e de seus cuidadores. 

Ressaltam, porém, que a articulação entre as redes de cuidados entre todos os 
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níveis de atenção é fundamental para contemplar as diretrizes das políticas públicas 

vigentes. 

As dificuldades na articulação entre as redes de cuidados também são 

apontadas em estudo recente realizado por Silva (2014), que demonstra a 

insuficiência de serviços que oferecem cuidados paliativos para pessoas com 

doença avançada em nosso país. De outro modo, o estudo revela a problemática 

enfrentada pelos profissionais da Estratégia Saúde da Família (ESF) diante da 

complexidade que envolve gerenciar os cuidados a este grupo de usuários em seus 

domicílios, com destaque para: a falta de formação em cuidados paliativos, a falta de 

suporte especializado, especialmente onde o Núcleo de Apoio à Saúde da Família 

(NASF) ainda não foi implementado, além da desarticulação da rede de serviços de 

atenção à saúde no território, dificultando o estabelecimento de parcerias com 

serviços de emergência para o atendimento fora do horário de funcionamento das 

unidades de saúde da família, além da sobrecarga de trabalho que de certa forma 

dificulta a necessária flexibilização das agendas para acolher as demandas nem 

sempre previsíveis desses usuários e suas famílias. 

Diante do exposto, o estudo traz como objeto de investigação: diretrizes 

para o gerenciamento do cuidado de enfermagem à pessoa com câncer avançado 

na atenção básica. 

Neste estudo a diretriz é entendida como uma ferramenta gerencial que 

possibilita o direcionamento de um plano de ações e estratégias, suficientemente 

flexível, alinhados aos contextos organizacionais, favorecendo a tomada de decisão 

na busca de inovações no processo de trabalho (MOTTA, 2004).  

Desse modo, diretrizes para o gerenciamento do cuidado de enfermagem a 

pessoa com câncer avançado serão construídas a partir dos saberes e práticas de 

enfermeiros que atuam no contexto da atenção básica. 

A partir desse entendimento aponta-se como questões norteadoras:  

- Que saberes e práticas os enfermeiros que atuam no contexto da atenção 

básica possuem acerca do gerenciamento do cuidado de enfermagem à pessoa com 

câncer avançado?  
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- Como esses saberes e práticas podem contribuir para a elaboração de 

diretrizes que favoreçam a oferta de cuidados paliativos à pessoas com câncer 

avançado no cotidiano de seus processos de trabalho?  

Para direcionar este estudo, foram construídos os seguintes objetivos:  

-  Identificar saberes e práticas de enfermeiros acerca da oferta de cuidados 

paliativos à pessoa com câncer avançado na atenção básica. 

- Descrever os fatores intervenientes no gerenciamento do cuidado de 

enfermagem à pessoa com câncer avançado na visão dos enfermeiros.  

- Propor com os enfermeiros ações e estratégias que favoreçam a oferta de 

cuidados paliativos à pessoa com câncer avançado no âmbito da atenção básica.  

 

1.2. Justificativa do estudo  

O cuidar da pessoa com câncer avançado não se restringe apenas ao 

ambiente hospitalar. Cada vez mais a demanda por cuidados paliativos no nível da 

atenção básica tem sido discutida, visando a conformidade com os princípios do 

SUS de universalidade, descentralização, integralidade e participação da 

comunidade.  

Entre as prioridades do Pacto pela Vida assumida entre os gestores do SUS 

(Portaria/GM nº 399, de 22 de fevereiro de 2006) estão a promoção da saúde e o 

fortalecimento da atenção básica que foram criadas para a reforma de aspectos 

institucionais vigentes, promovendo inovações nos processos e instrumentos de 

gestão visando alcançar maior efetividade, eficiência e qualidade de suas respostas 

e, ao mesmo tempo, redefinir responsabilidades coletivas por resultados sanitários 

em função das necessidades de saúde da população e na busca da equidade social. 

Para conhecer as evidências acerca dos cuidados paliativos a pessoa com 

câncer avançado na atenção básica, foi realizado um levantamento da produção 

científica publicados nos últimos dez anos (período compreendido entre 2006 e 

2016) no Portal de Periódicos CAPES – MEC, via Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, nas seguintes bases de dados: LILACS, MEDLINE, SCIELO e PUBMED. Os 

descritores utilizados para a busca foram: cuidados paliativos (paliative care) and 

câncer (câncer) and atenção primária (Primary Health Care), guiados pela seguinte 
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questão de pesquisa: como os cuidados paliativos estão sendo ofertados pelos 

enfermeiros às pessoas com câncer avançado no âmbito da Atenção Básica? 

Os critérios de inclusão para a seleção dos artigos foram: textos completos e 

disponíveis em inglês, português ou espanhol; pesquisa em seres humanos de 

ambos os sexos, adultos e idosos e que respondessem a questão de pesquisa.  

Foram adotados como critérios de exclusão: editoriais, monografias, teses e 

estudos repetidos nas bases de dados.  

Quadro 1 – Distribuição de artigos por bases de dados após a busca por 

descritores. 

BASE DE 

DADOS 

LILACS MEDLINE SciELO PUBMED 

Encontrados N:11 N:96 N:02 N:459 

Após aplicação 

dos critérios 

N:7 N:45 N:02 N:336 

Selecionados N:1 N:10 N:02 N:02 

Total N:15     

Fonte: Elaborado pela autora. Rio de Janeiro, 2016. 

Os estudos descartados após a leitura do título e resumo, em sua maioria, 

referiam-se ao cuidados paliativos no âmbito domiciliar; expressavam a perspectiva 

de apenas uma categoria profissional específica; abordavam questões éticas; 

versavam sobre assistência a criança e não se relacionavam com pacientes 

oncológicos. 

Destaca-se a base com maior percentual de publicações a MEDLINE com  

66,7%, seguida pela SciELO e PUBMED com 13,3% cada uma e a LILACS que 

apresentou o menor percentual de publicações 6,7%. Observou-se a predominância 

de estudos qualitativos, publicação de maior destaque nos anos de 2016 (26,7%) e 

tendo a língua inglesa como o idioma de maior percentual (80%), com destaque para 

as publicações em português (20%). 
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Quadro 2- Distribuição da produção científica. 

TÍTULO DO ARTIGO PERIÓDICO/ANO PAÍS DE ORIGEM 
Piloting a new approach in 
primary care to identify, 
assess and support carers 
of people with terminal 
illnesses: a feasibility 
study 

BMC Family Practice, 2016 Reino Unido 

Effectiveness of the 
"Cancer Home-Life 
Intervention" on everyday 
activities and quality of life 
in people with advanced 
cancer living at home: a 
randomised controlled trial 
and an economic 
evaluation. 

BMC Paliative Care, 2016 Dinamarca 

Identificação de pacientes 
com indicação de 
Cuidados Paliativos na 
Estratégia Saúde da 
Família: estudo 
exploratório 

Cadernos Saúde Coletiva, 2016 Brasil 

Significado de ser-
cuidador de familiar com 
câncer e dependente: 
contribuições para a 
paliação 

Texto e Contexto  - Enfermagem, 
2016 

Brasil 

Sendo cuidado por um 
familiar: sentimentos 
existenciais de pacientes 
oncológicos 

Texto e Contexto  - Enfermagem, 
2015 

Brasil 

Involvement of a Case 
Manager in Palliative Care 
Reduces Hospitalisations 
at the End of Life in 
Cancer Patients; A 
Mortality FollowBack 
Study in Primary Care 

PLos ONE, 2015 EUA 

Breaking bad news about 
transitions to dying: a 
qualitative exploration of 
the role of the District 
Nurse. 

Palliative Medicine, 2015 Inglaterra 

Are family physician visits 
and continuity of care 
associated with acute care 
use at end-of-life? A 
population-based cohort 
study of homecare cancer 

Palliative Medicine, 2014 Inglaterra 
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patients. 

Symptoms, unbearability 
and the nature of suffering 
in terminal cancer patients 
dying at home: a 
prospective primary care 
study. 

BMC Family Practice, 2013 Inglaterra 

Spirituality in palliative 
home care: a framework 
for the clinician 

Supportive Care in Cancer, 2013 Alemanha 

Continuidad de cuidados, 
innovación y redefinición 
de papeles profesionales 
en la atención a pacientes 
crónicos y terminales. 
Informe SESPAS 2012 

Gaceta Sanitaria, 2012 Espanhã 

Una bola de nieve está 
creciendo en los servicios 
sanitarios: los pacientes 
supervivientes de cáncer. 

Gaceta Sanitaria, 2011 Espanhã 

Developing successful 
models of cancer palliative 
care services. 

Seminars in oncology nursing, 2010 EUA 

Interdisciplinary 
cooperation of GPs in 
palliative care at home: a 
nationwide survey in The 
Netherlands. 

Scandinavian journal of primary 
health care, 2007 

EUA 

How do people with cancer 
wish to be cared for in 
primary care? Serial 
discussion groups of 
patients and carers. 

Family Practice, 2006 Inglaterra 

Fonte: Elaborado pela autora. Rio de Janeiro, 2016. 

Nas publicações destacam-se como principais desafios em ofertar cuidados 

às pessoas com câncer avançado na Atenção Básica: os problemas de coordenação 

e acompanhamento dos pacientes, a falta de capacitação dos profissionais e a 

desarticulação dos serviços da rede. A necessidade urgente de aprofundamento do 

assunto é recomendada em todas as discussões e conclusões nas publicações 

analisadas.  

Carduff et al (2016) produziram um estudo piloto na Escócia, viabilizando uma 

nova abordagem de cuidados paliativos na atenção primária, onde o objetivo do 

estudo, foi desenvolver um modelo de abordagem sistemática para identificar, 

avaliar e apoiar os prestadores de cuidados ás pessoas com necessidades de 

cuidados paliativos neste cenário. 
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O estudo teve duração de 12 meses e a primeira etapa foi entender as 

barreiras enfrentadas pelos profissionais de saúde para identificar esses prestadores 

de cuidados. A seguir, quatro práticas foram selecionadas para refletir a 

heterogeneidade da prática dos cuidados e sua área demográfica. 

A primeira etapa foi nomear um responsável para realizar buscas, identificar e 

cadastrar as pessoas com necessidades de cuidados paliativos em cada área 

demográfica juntamente com o seu cuidador. Essa pessoa também é responsável 

pela monitorização desta família através de contato telefônico periódico. 

A segunda etapa foi colocar cartazes espalhados pelas unidades de saúde, 

estimulando os cuidadores de pessoas com doenças avançadas e terminais, a se 

identificarem para os profissionais de saúde. Assim que um cuidador é identificado, 

ele recebe um check list contendo: 1) Uma carta de apresentação em papel 

timbrado, explicando que os profissionais de saúde gostariam de apoiar qualquer 

necessidade não satisfeita, que eles poderiam ter; 2) Um breve questionário 

solicitando detalhes demográficos de sua localização e os detalhes da extensão de 

sua ligação ou parentesco com o paciente. 3) Esse questionário seguirá então para 

uma avaliação, para saber se este cuidador será inserido no projeto; 4) Ele receberá 

um imã de geladeira com telefones úteis para acessar informações e sobre como 

agir em emergências com aqueles que se aproximam do fim da vida.  

As intervenções foram sendo montadas a partir das demandas das ligações 

recebidas pelos cuidadores. Além de grupos de apoio frequentes onde os 

cuidadores podiam participar livremente, enquanto suas crianças permaneciam em 

uma área de apoio. 

Uma das limitações apontadas para o estudo foi o fato de ter sido realizado 

apenas em quatro práticas gerais e, por conseguinte, as conclusões não são 

necessariamente generalizáveis. Além de infelizmente, não alcançar a tempo, o 

registo de pacientes em cuidados paliativos que estão nas últimas semanas de vida, 

onde nesses casos, a oportunidade de apoiar os cuidadores em grande parte se foi. 

Embora a intervenção do estudo ter sido projetada para o “rompimento das 

barreiras” os autores também apontam como limitação para o estudo, que muitos 

cuidadores permaneceram não identificados 
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Os autores concluem que a identificação e apoio de cuidadores é essencial 

para garantir que uma população com doença em fase avançada possa ter suporte e 

morrer na comunidade, no seu domicílio. Mas, para isso se faz necessário identificar 

pro ativamente os cuidadores, usando as oportunidades existentes, recursos e 

sistemas de tecnologia da informação. Uma boa abordagem de saúde pública é 

necessária para habilitar as comunidades no sentido de aproveitar as redes 

informais para melhoria global de informações. 

Ao término da pesquisa, os autores realizaram um evento com as partes 

interessadas, 21 profissionais de saúde, acadêmicos e educadores para discutir, 

formular e divulgar as principais conclusões do estudo.  

Vale a pena informar que o projeto continua e é reforçado pela presença 

contínua do grupo consultivo de cuidadores leigos e das partes interessadas. Os 

pesquisadores se reúnem com o grupo consultivo trimestralmente informando 

alterações no design do projeto, novas intervenções e trabalhos futuros. 

Apesar do conhecimento sobre os problemas e necessidades das pessoas 

com câncer avançado relacionado com as atividades diárias, os cuidados paliativos 

ofertados, raramente abrangem as intervenções que se concentram em permitir 

atividades diárias e muitas pessoas com câncer avançado, não são capazes de 

realizar suas atividades cotidianas, o que vem acarretando em uma redução da 

qualidade de vida.  

Brandt et al. (2016), ao realizarem o levantamento de estudos sobre o 

delineamento dos problemas relacionados as atividades cotidianas das pessoas com 

câncer avançado evidenciaram que as intervenções baseadas em casa, podem 

melhorar a saúde quando relacionadas com qualidade de vida e satisfação com os 

cuidados paliativos, além de reduzir os sintomas depressivos, os custos sociais, e o 

número de internações hospitalares.  

Observou-se uma intervenção da terapia ocupacional de resolução de 

problemas por telefone, que resultou em uma experiência de sucesso principalmente 

entre os doentes com câncer de mama submetidos à quimioterapia nas regiões 

rurais e de difícil acesso.  Ao procurarem intervenções para grupos com problemas 

de atividade semelhantes ao das pessoas com câncer avançado, como pessoas 

com doenças crônicas e idosos com limitações funcionais, os pesquisadores 
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identificaram que as intervenções consistiram principalmente na adaptação de 

atividades diárias, conservação de energia, fornecimento de tecnologias de apoio ou 

tradicionais, e modificações em casa, resultando em um melhor funcionamento em 

atividades diárias e qualidade de vida. 

Santos, et al. (2011) apontam em seu estudo que este assunto merece ser 

mais discutido na prática e descrito na literatura, especialmente no âmbito nacional 

da produção científica de enfermagem, pois muito se tem produzido sobre cuidados 

paliativos no âmbito da assistência secundária e terciária de saúde, mas ainda 

existem poucos estudos brasileiros, no âmbito da assistência básica. Tais evidências 

indicam a importância de novos estudos acerca da temática para que os diferentes 

aspectos que envolvem os cuidados paliativos a pessoa com câncer avançado 

ganhe mais subsídios para ação. 

E nesse contexto, este estudo justifica-se, pela necessidade de aprofundar as 

discussões para a operacionalização dos cuidados à pessoa com câncer avançado 

no âmbito da Atenção Básica.  

1.3. Contribuição do estudo  

O tema tem aderência às prioridades de pesquisa especificadas na 

Agenda Nacional de Prioridades em Pesquisas em Saúde, Subagenda 21 – 

Gestão do Trabalho e Educação em Saúde, eixo 21.2.3 Processos de trabalho e 

formação em saúde, suas especificidades relativas ao conjunto de profissões 

frente à incorporação de novas tecnologias, saberes, práticas e formas de inserção 

profissional, considerando a atenção básica, média e de alta complexidade. 

Acredita-se que os resultados alcançados no estudo também poderão 

contribuir para a Subagenda 5.5 – Doenças Não Transmissíveis (Neoplasias), eixo 

5.5.8, cujas pesquisas estão direcionadas para a avaliação de programas de 

prevenção primária, de detecção precoce e de atenção em cuidados paliativos.  

Sob esse prisma, os resultados poderão contribuir para o aprofundamento 

das discussões acerca da operacionalização das diretrizes da PNAO que são 

realizadas no âmbito do Grupo de Pesquisa Gerência da Enfermagem e Processos 

de Cuidar na Atenção Oncológica (UFRJ/CNPq) que está vinculado ao Núcleo de 

Pesquisa Gestão em Saúde e Exercício Profissional da Enfermagem da Escola de 
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Enfermagem Anna Nery/UFRJ, no interesse da organização do processo 

assistencial – gerencial , na formação em nível da graduação e pós-graduação para 

qualificação profissional e no processo de ampliação e articulação da rede de 

atenção oncológica no país. 

Espera-se evidenciar novos enfoques para as ações de enfermagem, 

inovando o campo da prática, que serão refletidas e construídas em conjunto com os 

enfermeiros das equipes de ESF, a partir de suas vivências e experiências 

cotidianas, o que está em alinhamento com as diretrizes da PNAO e com os 

objetivos do método adotado – PCA.   
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2. FUNDAMENTACAO TEÓRICA 

 

2.1. Cuidados paliativos – bases conceituais para o cuidado de pessoas com 
câncer 

A divulgação do aumento de novos casos de câncer juntamente com o 

crescente índice de mortalidade pela doença, pelos diversos meios de 

comunicação, de certa forma, trouxe as famílias abertura para pensar e discutir 

sobre a morte, como algo passível de acontecer e inevitável. 

Atualmente o número estimado de pessoas adultas em todo o mundo que 

necessitam de cuidados paliativos ultrapassam os 19 milhões. E em sua grande 

maioria, estão os acometidos de doenças cardiovasculares (38,5%) e câncer (34%), 

seguido por doenças respiratórias crônicas (10,3%), HIV (5,7%) e diabetes (4,5%). 

(OMS, 2014) 

A intenção de uma morte mais digna, menos sofrida e perto das pessoas 

queridas inicialmente foi descrita nos anos 60, pelos ingleses, que logo se estendeu 

aos Estados Unidos e a outros países da Europa e que culminou na criação de 

modelo de cuidados integrais e mais humanizado, especificamente para pessoas 

com doenças progressivas e crônicas, onde se esgotaram as possibilidades de cura 

(SILVA, 2004).     

O termo que antecedeu os cuidados paliativos – hospice – também é derivado 

do latim, do qual se originaram também as palavras hospício, hospedaria, hospital, 

hospitalidade, hóspede e hotel. Durante o século XVII na Europa, o termo era 

utilizado em instituições mantidas pelos religiosos cristãos, que erguiam, ao longo 

de suas trajetórias de peregrinação, abrigos destinados aos peregrinos cansados 

ou doentes, onde eram prestados cuidados de forma precária, voltados para a 

espiritualidade e controle da dor. Somente no século XIX, os hospices passaram a 

ter características semelhantes aos hospitais com alas diferenciadas por tipo de 

doenças (MACIEL, 2008).  

Em 1967 a médica inglesa, enfermeira e assistente social, Cicely Saunders, 

responsável pelo chamado movimento Hospice moderno, fundou o St. Christhofer 

Hospice em Londres, onde além de atender aos doentes, desenvolvia ensino e 
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pesquisa aos profissionais interessados de vários países, oferecendo inclusive, 

sistema de bolsas de estudo (PESSINI; BERTACHINI, 2005). 

Em 1982, foi criado um grupo de trabalho pelo comitê de câncer da OMS, 

para definir políticas para o alívio da dor e cuidados do tipo Hospice para pacientes 

com câncer, a ser direcionado sob forma de recomendação a todos os Países 

(SANTOS; LATTARO e ALMEIDA, 2011). 

 Em 1990, foi publicada a primeira definição de cuidados paliativos como 

sendo cuidados totais e ativos diante de uma impossibilidade de cura. Esta definição 

foi revisada e ampliada em 2002, enfatizando que os cuidados paliativos devem ser 

planejados e realizados por uma equipe multidisciplinar, que priorizem a prevenção e 

alívio do sofrimento, a identificação precoce de sintomas, e uma avaliação impecável 

de forma a promover o tratamento de dor e demais sintomas físicos, sociais, 

psicológicos e espirituais, objetivando a melhoria na qualidade de vida do paciente e 

seus familiares (OMS, 2002). 

De acordo com a OMS os princípios pelos quais os Cuidados Paliativos 

devem ser guiados são: 

- Promover o alívio da dor e de outros sintomas estressantes aos pacientes e 

seus familiares; 

- Reafirmar a vida e visualizar a morte como um processo natural; 

- Não pretender antecipar e nem postergar a morte; 

- Integrar aspectos psicossociais e espirituais ao cuidado; 

- Oferecer um sistema de suporte que auxilie o paciente a viver tão 

ativamente quanto possível, até a sua morte; 

- Oferecer um sistema de suporte que auxilie a família e entes queridos a 

sentirem-se amparados durante todo o processo da doença; 

- Deve ser iniciado o mais precocemente possível, junto a outras medidas de 

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

investigações necessárias para melhor compreensão e manejo dos sintomas. 

Para Maciel (2008), o foco da atenção não é mais a doença a ser 

curada/controlada, mas o doente, entendido como um ser único e ativo, com direito a 
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informação e a autonomia plena para participar das decisões a respeito de seu 

tratamento. A prática adequada dos Cuidados Paliativos preconiza atenção 

individualizada ao doente e à sua família, buscando a excelência no controle de 

todos os sintomas e prevenção do sofrimento.  

Neste aspecto, não poderíamos deixar de mencionar os princípios de bioética 

que sustentam a prática dos cuidados paliativos: 

- Beneficência: evitar submeter o paciente a intervenções cujo sofrimento 

resultante seja muito maior do que o benefício eventualmente conseguido. 

- Não maleficência: evitar intervenções que determinem desrespeito à 

dignidade do paciente como pessoa. 

 - Autonomia: o exercício do princípio da autonomia deve ocorrer de uma 

maneira evolutiva e com a velocidade adequada a cada caso, em razão da 

dificuldade e abrangência de tal decisão, mesmo para aqueles que não estejam 

emocionalmente envolvidos. Em nenhum momento, essa decisão deve ser 

unilateral, muito pelo contrário, ela deve ser consensual entre a equipe, paciente e 

família. 

- Justiça: o princípio da justiça deve ser levado em conta nas decisões 

clínicas, mas não deve prevalecer sobre os demais princípios. Se há um consenso 

de que um paciente, mesmo em estado crítico, será beneficiado com um 

determinado tipo de medicação ou procedimento, devem ser priorizados os 

princípios da beneficência, da não maleficência e da autonomia, sobre os da justiça 

distributiva. 

Yamaguchi e Oliveira (2011) acreditam que o cuidado paliativo possa ser 

oferecido por todos os profissionais de saúde envolvidos no cuidar de pessoas em 

condição de enfermidade que ameaça a vida e que através da sensibilização e 

qualificação de profissionais de saúde em diferentes níveis poderia ser criada uma 

estratégia propulsora de mudanças. Falar em planejar e ofertar cuidados a pacientes 

com doenças avançadas e em fase de terminalidade em seus domicílios, significa 

assegurar a continuidade do acompanhamento e do tratamento, explorando novas 

necessidades e expectativas de cuidados onde a cura não ocupa mais o papel 

principal.  
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Uma doença terminal é aquela que progride a despeito de tratamento 

específico e que cursa sem controle. Por outro lado, seu portador pode estar 

aparentemente muito bem e sobreviver a esta condição por meses ou anos, desde 

que receba atenção adequada e proporcional, com foco no controle dos sintomas e 

na sua qualidade de vida (MACIEL, 2015).  

Apesar de ser um conceito relativamente novo incorporado aos cuidados de 

saúde, os cuidados paliativos, têm sido cada vez mais reconhecidos devido ao ritmo 

acelerado do envelhecimento populacional e o aumento do câncer e outras doenças 

não transmissíveis. 

O Atlas Global de cuidados paliativos sustenta a necessidade de cuidados 

paliativos em todos os níveis de atenção a saúde, não devendo limitá-lo apenas aos 

serviços que possuam especialistas, sendo capaz de integrar os sistemas de 

cuidados já existentes, segundo o modelo pioneiro de saúde pública (PHS), criado 

em 1990 pela OMS.   

 

Figura 1 - Modelo Pioneiro de Saúde Pública (PHS) 

 

Fonte: World Health Organization, 2007. 
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Segundo o mapeamento de níveis de desenvolvimento de cuidados paliativos 

categorizado pela OMS, o Brasil se enquadra no grupo dos países de prestação de 

cuidados paliativos isolados, caracterizados por: desenvolvimento do ativismo de 

cuidados paliativos desigual no escopo e não suportado; sua fonte de financiamento 

muitas das vezes é insuficiente; possuem disponibilidade limitada de morfina, e um 

número muito escasso de serviços que ofereçam cuidados paliativos adequados à 

demanda da população (OMS, 2014). 

O modelo desenvolvido pela OMS ressalta a política, a educação, a 

disponibilidade de medicação e a implementação, como os quatro pilares capazes 

de superar as inúmeras barreiras existentes para efetivamente integrar os cuidados 

paliativos a uma sociedade. 

A maioria dos profissionais de saúde em todo o mundo não possui em sua 

formação acadêmica, conhecimentos que abordem os princípios e as práticas de 

cuidados paliativos. Há a necessidade de um programa que se ajuste a realidade de 

cada país, uma vez que a maioria dos programas educacionais existentes é em 

inglês.  

Milhões de pacientes ao redor do mundo estão experimentando sofrimento 

desnecessário e morrendo sem acesso aos cuidados paliativos, pois o acesso aos 

medicamentos para o controle da dor, ainda se configura como um problema em 

todo o mundo. 

As políticas públicas, portanto, são vistas como componente fundamental 

para a introdução de mudanças que deve ser implementadas no âmbito da cultura, 

dados demográficos da doença, dados socioeconômicos e dos sistemas de 

cuidados de saúde de cada País. Segundo a OMS, sem políticas que forneçam 

suporte a prestação de cuidados paliativos é praticamente inviável se desenvolver 

qualquer programa (OMS, 2014). 



33 
 

 
 

Figura 2 - Modelo de saúde pública para o desenvolvimento de cuidados paliativos. 

 

Fonte: Adaptação elaborada pela autora. Rio de Janeiro, 2016. 

 

Este avançado modelo de saúde pública personalizado para cada país, tem 

demonstrado estratégias eficazes para a integração de cuidados paliativos de 

qualidade, com resultados planejados e de cobertura da base populacional. 

Como exemplo de programa de sucesso, de iniciativa não governamental, 

que utilizou seus próprios processos e recursos como ferramenta para implementar 

cuidados paliativos a população, a OMS (2014), cita a Rede de Vizinhança em 

Cuidados Paliativos de Base Comunitária (NNPC) em Kerala na Índia, que envolveu 

a participação de voluntários da comunidade que após receberem treinamentos 

estruturados por médicos e enfermeiros (16 horas de teoria interativa, mais 4 dias de 

prática clínica sob supervisão, com uma avaliação no final) atuam em estreita 

colaboração com instalações de cuidados paliativos existentes na sua área ou, se 

necessário, possuem autonomia para criar novas instalações.  

Os voluntários pertencentes a estes grupos fazem regularmente visitas 

domiciliares para acompanhar os pacientes atendidos pela equipe de cuidados 

paliativos. Também identificam os pacientes que precisam de cuidados, e abordam 

uma variedade de preocupações não médicas, incluindo problemas financeiros. A 

organização de programas desta natureza contribui para a conscientização da 

comunidade, além de levantar fundos para as atividades de cuidados paliativos no 

País. 
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Quadro 2 – Recomendações para os profissionais de saúde que desejam 

implementar serviços de cuidados paliativos (OMS, 2014) 

 

 

1- Identificação de líderes 
2- Desenvolvimento de 

um plano 
3- Cuidados paliativos 

para todos 
4- Resultados 

 Comece identificando uma 
ou mais organizações de 
saúde comunitárias que 
possuam potenciais para se 
tornarem centro de 
excelência em cuidados 
paliativos. 

 

 Dê preferência àquelas que 
já estão comprometidas com 
a comunidade. Você deverá 
ajudá-los a reconhecer a 
necessidade da oferta de 
cuidados paliativos, 
otimizando seus recursos já 
existentes. 

 

 Eles compreenderão que a 
oferta desses cuidados 
aumentará a qualidade de 
vida e a satisfação dos 
usuários e famílias 
atendidas. 

 Uma vez que as 
lideranças das 
organizações escolhidas 
concordaram em 
implementar os cuidados 
paliativos a sua rotina de 
atendimento, você 
deverá ajudá-los a 
desenvolver estratégias 
que incorporem os 
recursos adequados e 
infraestruturas para 
apoiar o 
desenvolvimento do 
programa. 

 Apesar da identificação 
de serviços que se 
tornarão centros de 
referência em cuidados 
paliativos em uma 
determinada região, é 
importante o 
envolvimento de toda 
comunidade. 

 

 Tal estratégia favorece o 
trabalho e otimiza o 
tempo dos profissionais 
de saúde, além de 
fortalecer o apoio social 
ao programa. 
(comunidade integrada)  

 Em cada etapa 
do processo de 
implantação dos 
cuidados 
paliativos em 
um País, é 
fundamental a 
monitorização 
dos resultados 
a curto, médio e 
longo prazo.   

 

Fonte: Adaptação elaborada pela autora. Rio de Janeiro, abril de 2016. 

 

 

2.2. Diretrizes para ações de cuidado paliativo no contexto da Atenção Básica 

A Atenção Básica possui a Saúde da Família como estratégia prioritária para 

sua organização em consonância com os preceitos do SUS e deve ser o contato 

preferencial dos usuários, a principal porta de entrada e centro de comunicação com 

toda a Rede de Atenção à Saúde. A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) 

considera os termos “Atenção Básica” e “Atenção Primária à Saúde”, nas atuais 

concepções, como termos equivalentes.   

Apresenta como diretrizes e fundamenta-se por: I- possibilitar o acesso 

universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados 

como a porta de entrada preferencial do sistema de saúde, com território adscrito de 

forma a permitir o planejamento e a programação descentralizada, e em 

consonância com o princípio da equidade; II- efetivar a integralidade em seus vários 
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aspectos, a saber: integração de ações programáticas e demanda espontânea; 

articulação das ações de promoção à saúde, prevenção de agravos, vigilância à 

saúde, tratamento e reabilitação, trabalho de forma interdisciplinar e em equipe, e 

coordenação do cuidado na rede de serviços; III - desenvolver relações de vínculo e 

responsabilização entre as equipes e a população adscrita garantindo a 

continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado; IV - valorizar os 

profissionais de saúde por meio do estímulo e do acompanhamento constante de 

sua formação e capacitação; V - realizar avaliação e acompanhamento sistemático 

dos resultados alcançados, como parte do processo de planejamento e 

programação; e VI - estimular a participação popular e o controle social (BRASIL, 

2006) 

De acordo com os princípios e diretrizes relacionados ao cuidado integral na 

Portaria nº 874/2013 para a Política Nacional para a Prevenção e Controle do 

Câncer na Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas no 

âmbito do SUS, Fazem parte do cuidado integral a prevenção, a detecção precoce, 

o diagnóstico, o tratamento e os cuidados paliativos, que devem ser oferecidos de 

forma oportuna, permitindo a continuidade do cuidado; o atendimento 

multiprofissional a todos os usuários com câncer, com oferta de cuidado compatível 

a cada nível de atenção e evolução da doença; o tratamento oportuno e seguro dos 

pacientes diagnosticados com câncer e lesões precursoras de forma mais próxima 

possível ao domicílio da pessoa, observando-se os critérios de escala e de escopo; 

e a oferta de reabilitação e de cuidado paliativo para os casos que os exijam.  

A Portaria também define as responsabilidades das estruturas operacionais 

das redes de Atenção à Saúde, das quais destacamos: a coordenação e 

manutenção do cuidado dos usuários com câncer, quando referenciados para outros 

pontos da rede de atenção à saúde; e a realização do atendimento domiciliar e 

participação no cuidado paliativo às pessoas com câncer, de forma integrada com as 

equipes de atenção domiciliar e com as Unidades de Assistência de Alta 

Complexidade em Oncologia (UNACON) e os Centros de Alta Complexidade em 

Oncologia (CACON), articulada com hospitais locais e com demais pontos de 

atenção, conforme proposta definida para a região de saúde (BRASIL, 2013) 
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Dentro desse enfoque, é responsabilidade das Equipes de Atenção Básica 

acolher a pessoa com câncer avançado segundo suas necessidades em saúde e a 

Atenção Domiciliar é uma das atividades pertinentes a este processo de trabalho, 

contemplado pelo Programa de Saúde da Família (PSF) e Agentes Comunitários de 

Saúde (PACS).  

De acordo com o PACS, os agentes comunitários de saúde são pessoas 

escolhidas dentro da própria comunidade que irão atuar diretamente sob a 

supervisão do enfermeiro da ESF, desenvolvendo atividades de prevenção de 

doenças e promoção da saúde por meio de educação individual e coletiva no 

domicilio e na comunidade, dentre as quais destacamos: a identificação de fatores 

de risco com o devido encaminhamento para os setores responsáveis e a supervisão 

de eventuais membros da família em tratamento domiciliar e dos pacientes com 

tuberculose, hanseníase, hipertensão, diabetes e outras doenças crônicas (M.S, 

2001) 

O enfermeiro da Estratégia de Saúde da família (ESF), além das atribuições 

de atenção à saúde e de gestão comuns a qualquer enfermeiro da atenção básica, 

tem a atribuição de planejar, coordenar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS, 

devendo ainda facilitar a relação entre os profissionais da Unidade Básica de Saúde 

(UBS) e os ACS, contribuindo para a organização da atenção à saúde, qualificação 

do acesso, acolhimento, vínculo, longitudinalidade do cuidado e orientação da 

atuação da equipe da UBS em função das prioridades definidas equanimemente 

conforme critérios de necessidade de saúde, vulnerabilidade, risco, entre outros 

(M.S, 2012). 

Souza et al (2015), citam que apesar de não possuírem ações originalmente 

desenvolvidas para cuidados paliativos, os ACS deveriam ser treinados para o 

controle de sintomas de baixa complexidade, prevenção de agravamentos e suporte 

emocional das famílias, inclusive no período de luto. Acreditam ainda que tais ações 

podem contribuir para a humanização e integralidade da assistência, minimizando o 

abandono e o sofrimento da pessoa com câncer avançado e sua família.  

A Portaria nº 963/2013 veio contribuir para o gerenciamento das atividades do 

enfermeiro ao redefinir a Atenção Domiciliar no âmbito do SUS: 
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A Atenção Domiciliar tem como objetivo a reorganização do processo de 
trabalho das equipes que prestam cuidado domiciliar na atenção básica, 
ambulatorial, nos serviços de urgência e emergência e hospitalar, com 
vistas à redução da demanda por atendimento hospitalar e/ou redução do 
período de permanência de usuários internados, a humanização da 
atenção, a desinstitucionalização e a ampliação da autonomia dos usuários. 

A atenção domiciliar visa a proporcionar ao paciente um cuidado mais 

próximo da rotina da família, evitando hospitalizações desnecessárias e diminuindo o 

risco de infecções, além de estar no aconchego do lar. 

De acordo com a Portaria no âmbito do SUS, a atenção domiciliar deverá ser 

organizada em três modalidades, definidas a partir da caracterização do paciente 

cuidado e do tipo de atenção e procedimentos utilizados para realizar o cuidado dos 

mesmos: 

AD1: destina-se aos usuários que possuam problemas de saúde 

controlados/compensados e com dificuldade ou impossibilidade física de locomoção 

até uma unidade de saúde, que necessitam de cuidados com menor frequência e 

menor necessidade de recursos de saúde. A prestação da assistência na 

modalidade AD1 é de responsabilidade das equipes de atenção básica, incluindo 

equipes de Saúde da Família e Núcleos de Apoio à Saúde da Família, por meio de 

visitas regulares em domicílio, no mínimo, uma vez por mês. 

AD2: destinam-se aos usuários que possuam problemas de saúde e 

dificuldade ou impossibilidade física de locomoção até uma unidade de saúde e que 

necessitem de maior frequência de cuidado, recursos de saúde e acompanhamento 

contínuos, podendo ser oriundos de diferentes serviços da rede de atenção. A 

prestação de assistência à saúde na modalidade AD2 é de responsabilidade da 

Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar (EMAD) e da Equipe Multiprofissional 

de Apoio (EMAP), ambas designadas para esta finalidade. 

AD3: A modalidade AD3 destina-se aos usuários que possuam problemas de 

saúde e dificuldade ou impossibilidade física de locomoção até uma unidade de 

saúde, com necessidade de maior frequência de cuidado, recursos de saúde, 

acompanhamento contínuo e uso de equipamentos, podendo ser oriundos de 

diferentes serviços da rede de atenção à saúde. A prestação de assistência à saúde 

na modalidade AD2 é de responsabilidade da EMAD e da EMAP, ambas designadas 



38 
 

 
 

para esta finalidade. Para a admissão de usuários nas modalidades AD2 e AD3 é 

fundamental a presença de cuidador identificado. 

Nas modalidades AD2 e AD3, deverá ser garantido, se necessário, transporte 

sanitário e retaguarda de unidades assistenciais de funcionamento 24 horas, 

definidas previamente como referência para o usuário, nos casos de intercorrências. 

Apontado pelo Ministério da Saúde como um dos avanços nos serviços de 

atenção domiciliar, o Melhor em Casa, ao lado da Saúde da Família, é uma das 

estratégias indicada para pessoas que apresentam dificuldades temporárias ou 

definitivas de sair do espaço da casa para chegar até uma unidade de saúde, ou 

ainda para pessoas que estejam em situações nas quais a atenção domiciliar é a 

mais indicada para o seu tratamento.  

O atendimento é realizado por equipes multidisciplinares, formadas 

prioritariamente por médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem e fisioterapeuta 

ou assistente social. Outros profissionais (fonoaudiólogo, nutricionista, odontólogo, 

psicólogo, terapeuta ocupacional e farmacêutico) poderão compor as equipes de 

apoio. Cada equipe poderá atender, em média, 60 pacientes, simultaneamente 

(BRASIL, 2013). 

O Programa Melhor em Casa representa um avanço para a gestão de todo o 

sistema público de saúde, já que objetiva desocupar os leitos hospitalares, 

proporcionando um melhor atendimento e regulação dos serviços de urgência dos 

hospitais. As equipes de Atenção Domiciliar do Melhor em Casa são contratadas por 

estados e municípios e os pacientes recebem atendimentos domiciliares regulares 

das equipes, sendo que a frequência de visitas é definida conforme o estado clínico 

e avaliação de cada paciente. É importante que exista, também, um cuidador, que 

poderá ser ou não membro da família. O cuidador será a referência da família. 
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Fonte: Elaborado pela autora. Rio de Janeiro, 2016. 

Segundo a Portaria nº 825, de 25 de Abril de 2016, que recentemente 

redefiniu a Atenção Domiciliar no âmbito do SUS e atualiza as equipes habilitadas, o 

Estado do Rio de Janeiro possuiu apenas 25 equipes habilitadas no Programa 

Melhor em Casa, e o município onde este estudo está sendo realizado, não consta 

nesta lista.  

Gestor elabora o Projeto de Atenção Domiciliar de acordo com a Portaria 963 de 27 de 

maio de 2013, detalhado no Manual Instrutivo do Melhor em Casa. 

 

Gestor encaminha o Projeto a coordenação-Geral de Atenção Domiciliar/DAB/MS. 
 

Início de repasse dos recursos de custeio. 

Departamento de Atenção Básica publica Portaria específica habilitando os 

estabelecimentos, com suas respectivas equipes de atenção domiciliar. 

 

Gestor cadastra as equipes (EMAD Tipo 1 ou Tipo 2 e EMAP)  no  Cadastro Nacional  

de Estabelecimentos de Saúde   (CNES). 

 

 

A Coordenação-Geral de Atenção Domiciliar realiza análise técnica dos documentos 

enviados pelo gestor. 

 

 

Figura 3 - Fluxo para aderir ao programa Melhor em Casa 
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Quadro 3 – Relação dos Municípios do Rio de Janeiro com equipes habilitadas em 2016. 

Angra do Reis Belford Roxo Duque de Caxias Itatiaia Macaé 

Barra Mansa Campos dos Goytacazes Itaguaí Japeri Mesquita 

Nilópolis Nova Friburgo Nova Iguaçu Pinheiral Piraí 

Queimados Resende Rio Bonito Rio de Janeiro São Gonçalo 

São Joao de Meriti Seropédica Silva Jardim Três Rios Volta Redonda 

Fonte: GM MS 825/2016. 

 

2.3. Gerenciamento do cuidado de enfermagem e suas particularidades na 

Atenção Básica 

Historicamente as práticas do cuidado, evoluíram de ações caritativas 

individualizadas por pessoas leigas e ligadas a movimentos de cunho religiosos para 

práticas curativas, integrais e coletivas, exercidas por profissionais capacitados. Com 

o avanço da profissionalização da enfermagem com Florence Nightingale, surge a 

Enfermagem Moderna que estabeleceu um marco no conhecimento científico da 

enfermagem e acarretou transformações nas práticas do cuidado. Ela promoveu a 

reorganização do espaço terapêutico através da hierarquização de tarefas, do tempo 

necessário para desenvolvê-las e estudos do ambiente físico a fim de qualificá-lo 

para o trabalho. Na atualidade, o cuidado é considerado como o objeto e a essência 

da enfermagem, constituindo um processo dinâmico e planejado com base no 

contexto do usuário. 

Em sua concepção teórica, a gerência do cuidado de enfermagem possui 

relação direta entre o saber-fazer gerenciar com o saber-fazer cuidar, que envolve o 

conhecimento científico, ético, estético e pessoal do ser humano em sua 

individualidade nos diferentes contextos de vida. Este saber - fazer também está 

inserido em uma dimensão técnica e de tecnologia, que articula o conhecimento 

científico e pessoal, habilidade técnica, competência gerencial e assistencial, com a 

finalidade de determinar as condições necessárias à organização do trabalho da 

equipe de enfermagem para o alcance dos objetivos institucionais (CHRISTOVAM, 

2012).  
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Sob esse prisma, para a autora, a dimensão ontológica está pautada na 

relação de ajuda ao ser humano e caracteriza-se pelos elementos conhecimento e 

complexidade. O conhecimento é o produto do processo ensino – aprendizagem e 

da experiência tanto para a enfermeira e demais integrantes da equipe, quanto para 

o cliente, e está diretamente ligado ao modo de como o homem relaciona-se com o 

mundo, o contexto no qual está inserido e como ele aplica os graus do conhecer — 

observar, perceber, determinar, interpretar, discutir, negar e afirmar (CHRISTOVAM, 

2012).  

O que observamos ainda na prática é uma dificuldade conceitual por parte 

das enfermeiras relacionada às ações de gerência do cuidado de enfermagem, à 

medida que a maioria delas, não tem a compreensão de que seu processo de 

trabalho envolve o cuidar (ações de cuidado direto) e o administrar (ações de 

cuidado indireto), ou seja, as ações da enfermeira na prática voltam-se à gerência do 

cuidado de enfermagem (CHRISTOVAM, 2012). 

Além de assumir a liderança da equipe de enfermagem, são de 

responsabilidade do enfermeiro o planejamento e a organização do cuidado como 

prática assistencial. É seu dever favorecer a assistência de acordo com o 

pensamento complexo, pois é preciso pensá-la e planejá-la pareando a organização 

do processo de cuidar com as questões relacionadas à humanidade de forma 

flexível, crítica e sensível (SILVA e MOREIRA, 2010). 

Em estudo sobre o papel do enfermeiro nas práticas de cuidado na Atenção 

Básica, Acioli et al (2014) destacam que  o cuidado do enfermeiro na ABS 

apresenta-se como um debate a ser construído, devido à reduzida produção 

bibliográfica sobre o tema, o que indica a necessidade de avançar na articulação das 

práticas realizadas pelos enfermeiros e na reflexão sobre o cuidado, uma vez que a 

ABS é considerada, pelo Ministério da Saúde, a instância prioritária e a porta de 

entrada para o acesso dos usuários do SUS.   

Fernandes e Silva (2013) ratificam em seu estudo que o enfermeiro da ESF 

ao estabelecer uma série de relações grupais na construção de suas atividades 

diárias, promove a articulação e a integração entre as ações de cuidado e gerência, 

desenvolvendo assim, a prática denominada de gerência do cuidado. Segundo os 

autores, tais ações gerenciais não são implementadas com eficiência e eficácia, uma 
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vez que os modelos administrativos tradicionais são frequentes, constituindo fator 

limitante para a integralidade das práticas do enfermeiro no âmbito da Atenção 

Básica. 

Dentre as práticas de cuidado desenvolvidas pelos enfermeiros na ABS, as 

autoras destacam em seu estudo a consulta de enfermagem e a visita domiciliar. A 

consulta de enfermagem está diretamente associada a espaços estimuladores do 

diálogo, gerando oportunidade de realizar atividades educativas, fortalecer o vínculo, 

conhecer e ouvir o usuário, além de ser orientada para os conflitos, as dificuldades e 

a resolução dos problemas do usuário dentro de seu próprio contexto social. E a 

visita domiciliar, proporciona espaço de atenção, diálogo, intervenção e vínculo 

durante os processos de investigação das necessidades de saúde, realização de 

atividades assistenciais (realização de curativos, coleta de exames, verificação de 

sinais vitais entre outros), escuta ativa, educação em saúde e observação da 

estrutura física, alimentação e relações familiares.  

O estudo, porém, aponta fatores intervenientes para a prática do 

planejamento destas atividades de cuidado na ABS: a sobrecarga de tarefas, as 

exigências de produtividade e o cadastramento ultrapassado, subestimando o 

número de famílias da área.   

Em seu estudo Lanzoni e Meirelles (2013), destacam atuação dos 

enfermeiros da ESF com a equipe de saúde, no fornecimento de suporte clínico na 

organização do cuidado e de ações gerenciais da unidade de saúde ao fomentar 

boas relações, direcionar as atividades da equipe e conduzir o fluxo de informações. 

Afirmam ainda que quando bem estruturada, esta relação dialógica e participativa 

contribui para o desenvolvimento de competências no trabalho do ACS, ocasionando 

maior autonomia, iniciativa e compromisso.  

Para Serrano e Costa (2011), o processo de cuidar envolve uma relação entre 

a pessoa que cuida e o sujeito que é cuidado, na qual o contexto socioeconômico e 

as singularidades políticas e culturais estão intimamente interligados. E neste 

contexto, as práticas de cuidado na atenção básica pelo enfermeiro merecem 

destaque importante, pois é através desta aproximação in loco com a população, 

que as necessidades de saúde poderão ser melhor identificadas, o que irá 

proporcionar o desenvolvimento de práticas de cuidado mais coerentes e eficazes. 
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3. PROPOSTA METODOLÓGICA 

 

3.1. O método 

 

Para este estudo de natureza qualitativa e descritiva foi adotado como método 

a Pesquisa Convergente Assistencial (PCA). A opção pelo referencial metodológico 

da PCA se deve ao fato de que sua principal característica é a articulação da 

pesquisa com a prática assistencial, trazendo o pesquisador diretamente para o 

mesmo espaço físico e temporal do cenário da prática a ser estudado com a 

intencionalidade de provocar justamente, a qualificação de uma determinada 

assistência. Essa “modificação” da prática será alcançada a partir da inserção do 

pesquisador no cenário da prática dos participantes do estudo, tornando possível a 

convergência imprescindível à caracterização dessa abordagem inovadora de 

investigação científica (PAIM et al, 2008; 2014)  

Este método vem ganhando espaço significativo no campo das pesquisas 

científicas envolvendo o saber fundamentado dos profissionais de enfermagem e da 

saúde, por tratar-se de um método novo de abordagem direta dos sujeitos da 

situação investigada com o pesquisador e por sua estreita relação com o objeto de 

estudo da pesquisa, suscitando no contexto da prática assistencial inovações e 

alternativas para minimizar ou solucionar problemas cotidianos em saúde (TRENTINI 

et al, 2014)  

Durante orientações acadêmicas de estudos científicos elaborados por 

enfermeiros investigativos na década de 90, observou-se a elaboração de projetos 

assistenciais mais críticos e criativos, o que levou a inquietação de alguns 

pesquisadores para desenvolver um método de abordagem que favorecesse aos 

processos de investigação com a prática assistencial. O acompanhamento destes 

estudos ao longo de 10 anos, resultou na construção de uma nova abordagem de 

pesquisa, desenvolvida por Trentini e Paim (1999), denominada Pesquisa 

Convergente Assistencial (PCA), que traz como diferencial a articulação dos 

pesquisadores com os participantes da pesquisa, partindo de questões próprias de 

um determinado contexto para propor inovações nas práticas de saúde (PAIM e col., 

2008) 
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Para Trentini e Paim (2008), a PCA apoia-se nos seguintes pilares: 

1) Aproximação da pesquisa com a prática assistencial com o propósito de 

promover alternativas para minimizar ou solucionar problemas, fortalecendo a união 

do saber pensar com o saber fazer. 

2) Fazer emergir do campo da prática questões para o estudo da investigação 

científica. 

3) Comprometimento do pesquisador com a construção de novos 

conhecimentos a partir das práticas assistenciais estudadas. 

4) É necessário que a PCA seja desenvolvida no mesmo espaço físico e 

temporal da prática, o que remete ao pesquisador, disponibilidade total de sua 

inserção no cenário da pesquisa. 

5) Permite a utilização de diferentes métodos e técnicas para coleta e análise 

dos dados da pesquisa. 

6) A pesquisa e a prática possuem identidades distintas, que precisam ser 

respeitadas durante o processo de investigação.   

Os conceitos geridos por esta convergência possuem propriedades 

individuais e compatibilizadas que se nomeiam como: dialogicidade, expansibilidade, 

imersibilidade e a simultaneidade. 

• Dialogicidade – O diálogo é um componente do ser e é também um modo 

de chegar ao conhecimento pela troca de ideias, sendo assim, o diálogo passa a ser 

uma prática que tem foça de gerar mudanças. 

• Expansibilidade – Permite que o propósito inicial do pesquisador seja 

amplificado durante o processo dialógico entre a prática assistencial e a 

investigação. 

• Imersibilidade – Corresponde ao requisito da imersão do pesquisador na 

assistência durante o processo de investigação destinando-se a construção de 

mudanças compartilhadas nesse lugar assistencial do cuidado em saúde. 

• Simultaneidade – Mesmo que ocorram durante o curso atividades de 

investigação e assistência, estas mantem suas configurações de instâncias próprias. 
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3.2. A trajetória da Pesquisa Convergente-Assistencial (PCA) 

 

As autoras organizaram o método em quatro fases, que serão detalhadas a 

seguir, de forma a elucidar o processo da investigação. a) Concepção – representa à 

delimitação do tema e questões de pesquisa que devem emergir da prática 

profissional cotidiana, o estabelecimento dos objetivos da pesquisa, a revisão de 

literatura sobre o tema escolhido e a elaboração de conceitos e pressupostos. É a 

trajetória inicial da pesquisa. b) Instrumentação – representa a elaboração da 

metodologia. A aproximação do cenário de pesquisa, negociação da proposta de 

pesquisa, escolha dos participantes e a escolha da técnica para obtenção e análise 

das informações. C) Perscrutação – representa a coleta e o registro dos dados, que 

se destinam a obter informações com dupla intencionalidade: produzir construções 

científicas nas atividades de pesquisa e favorecer o aperfeiçoamento do cuidado 

prestado pela Enfermagem.  D) Análise e interpretação – representa a relação da 

fundamentação teórica filosófica utilizada no estudo com os achados e descobertas. 

(É a formulação de novos conceitos, definições e Inter-relações para a construção 

da conclusão do estudo).  

3.2.1. Fase de Concepção 

A escolha do tema emergiu do resgate de minha trajetória profissional e 

pessoal e pela aproximação com o projeto de extensão “Promoção da Vida e Saúde 

e a Enfermagem na Atenção Oncológica na Baixada Litorânea – RJ” (cadastro 

SIGMA/UFRJ n 13151), quando iniciei o exercício da autoindagação acerca das 

situações observadas no cotidiano, proposto por Trentini e Paim (2014:32).  

No âmbito das atividades de extensão integro a equipe do projeto de 

pesquisa “guarda chuva” Rede de Atenção Oncológica na Baixada Litorânea do Rio 

de Janeiro: proposição de estratégias de cuidado e apoio ao usuário e família,ao 

qual o presente estudo está vinculado.  
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Descrição do projeto de pesquisa “guarda chuva” 

Trata-se de um estudo de intervenção com o objetivo geral de propor um 

projeto de articulação na rede de atenção aos portadores de câncer e família 

moradores na região da Baixada Litorânea do Rio de Janeiro, com ênfase no 

autogerenciamento para melhoria das condições de saúde e qualidade de vida. Está 

previsto o desenvolvimento da pesquisa em quatro etapas:  

Fase 1. Diagnóstico situacional de aspectos epidemiológicos, culturais e 

organizacionais que configuram a Baixada Litorânea do Rio de Janeiro e os nexos 

com a atenção oncológica na região; das situações vivenciadas por pessoas com 

câncer e seus familiares no processo do adoecimento e as necessidades de ajuda 

para o autogerenciamento de suas condições de saúde; e dos saberes, práticas e 

habilidades dos enfermeiros da ESF para operacionalização das diretrizes da 

Política Nacional de Atenção Oncológica na Atenção Básica visando o delineamento 

de um projeto de apoio aos usuários familiares que favoreça a articulação na rede 

de atenção.  

Fase 2. Delineamento do Projeto de Cuidado e Apoio e Cuidado a Pessoas 

com Câncer e Família na Atenção Básica e validação com especialistas.  

Fase 3. Implementação da proposta através de estudo de caso para 

avaliação da efetividade das intervenções utilizadas para promover o 

autogerenciamento das condições de saúde de pessoas com câncer e família.  

Fase 4. Avaliação da implementação do projeto de apoio e cuidado a pessoas 

com câncer e família, configurado a partir de estratégias interdisciplinares, para 

promoção do autogerenciamento dos portadores de câncer e família e que 

favoreçam a integração no funcionamento da rede de atenção oncológica na 

Baixada Litorânea do Rio de Janeiro.  

A base teórica está pautada na abordagem sistêmica/complexa para 

interpretar os fenômenos emergentes da multidimensionalidade que envolve os 

processos do gerenciamento do cuidado em saúde e produção de cuidado em rede 

no contexto da Política Nacional para Prevenção e Controle do Câncer. O projeto foi 

aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da EEAN/HESFA/UFRJ parecer n° 

571.039.  
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A opção por pesquisar o contexto da Baixada Litorânea está relacionada à 

avaliação apresentada no Plano Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro 

2012-2015 que apresentou como uma das prioridades a expansão e qualificação da 

rede de atenção oncológica na região que, apesar do credenciamento de uma 

Unidade de Atendimento de Alta Complexidade em Oncologia e do Serviço de 

Atenção à Pessoa Estomizada - Polo 1 da  Baixada Litorânea do Rio de Janeiro, 

após 2008, ainda apresenta problemas relativos a 1. Desalinhamento dos processos 

de trabalho intermunicipais da Vigilância em Saúde; 2. Inexistência de referências 

laboratoriais regionais para agravos de saúde pública; 3. Baixa resolutividade na 

Atenção Básica, dentre outras situações que comprometem a qualidade da atenção. 

A região é composta pelos municípios de Araruama, Iguaba Grande, São 

Pedro da Aldeia, Saquarema, Cabo Frio, Armação de Búzios, Casimiro de Abreu, 

Arraial do Cabo e Rio das Ostras. De acordo com dados do CENSO 2010 houve 

aumento significativo da população em todos os municípios na última década, 

chegando ao índice populacional de 607.559 habitantes em 2010.  Além do mais, de 

acordo com dados DATASUS 2009, o câncer tem representado grande impacto nos 

índices de mortalidade apresentados nesses municípios.  O que coloca em relevo os 

problemas do sistema que comprometem as ações para prevenção e controle do 

câncer na região, principalmente no que se refere à atenção básica que assume 

papel de destaque como elemento organizador e articulador do cuidado em saúde.  

O projeto está na Fase 1 – diagnóstico situacional. Para alcançar o objetivo 

de descrever os saberes e fatores intervenientes na prática dos enfermeiros da 

Atenção Básica para operacionalização das diretrizes da Política Nacional de 

Atenção Oncológica no contexto do trabalho multiprofissional, optou-se por testar 

uma estratégia metodológica no município de Saquarema, pois o município 

apresenta expressivo quantitativo de pessoas com câncer realizando tratamento fora 

do município de origem; não possui grupos de apoio a pessoa com câncer que tem 

sido considerado um fator importante de apoio aos usuários em outros municípios da 

região; houve interesse da equipe da Atenção Básica em participar da pesquisa.  

Desse modo, foi utilizada a metodologia da problematização visando a 

identificação de situações problemas que são analisadas pelo grupo. Tais 
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informações compõem um banco de dados de casos mobilizadores que foram 

utilizados nas diferentes etapas da pesquisa. 

Vinculação do projeto da Dissertação ao “projeto guarda-chuva” 

O projeto da dissertação está inserido na Fase 1 da referida pesquisa. A 

participação nessa fase me possibilita ter mais clareza acerca da temática a ser 

investigada a partir da inserção no campo e compartilhamento de reflexões acerca 

de situações problema e necessidades de mudança percebidas pelos profissionais. 

Essa etapa é considerada fundamental para a fase de concepção da PCA, de 

acordo com Trentini e Paim (2014). 

Em seguida à escolha do tema, foi realizada uma pesquisa bibliográfica com o 

objetivo de conhecer a produção de conhecimento sobre o assunto no campo da 

enfermagem e saúde. E após, foram formulados o problema de pesquisa, os 

objetivos, contribuições e justificativa da pesquisa com o propósito de explicitar o 

que se pretende fazer para responder à questão que emerge da pesquisa, conforme 

ressaltado pelas autoras (TRENTINI e PAIM, 2014). 

 

3.2.2. Fase de Instrumentação 

 

Nesta fase foram definidos os procedimentos metodológicos utilizados na 

pesquisa, como a definição do espaço físico, a escolha dos participantes e dos 

métodos e técnicas de obtenção e análise das informações. 

 

3.2.2.1- Escolha do espaço físico da pesquisa 

 

A pesquisa foi realizada no município de Saquarema, pelo interesse apontado 

pelas equipes de Estratégia de Saúde da Família sobre cuidados de enfermagem a 

pessoa com câncer avançado na Atenção Básica, considerando as situações 

vivenciadas no atendimento a esses usuários e seus familiares do município. Além 

disso, manifestaram despreparo para lidar com as situações que envolvem o 

processo do gerenciamento destes cuidados. Desse modo o município foi 
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selecionado como campo de prática assistencial e pesquisa tendo em vista os 

conceitos de dialogicidade e imersibilidade que têm sido construídos com a equipe 

de saúde no contexto do projeto de extensão.     

A rede pública de atenção à saúde do município de Saquarema está 

composta por 01 Hospital Geral municipal; 01 Hospital Geral estadual; 03 Postos de 

Atendimento de Urgência 24 horas; 01 Policlínica municipal; 01 Posto de Saúde 

Central; 12 Unidades de Estratégia Saúde da Família completas.  Há um Núcleo de 

Apoio à Saúde da Família (NASF) ativo com reuniões mensais da equipe. O que 

favorece a implementação da estratégia de construção coletiva que especifica a 

PCA.         

 

3.2.2.2- Participantes do estudo 

 

Neste tipo de pesquisa, os participantes devem estar envolvidos no problema, 

assumindo não somente a condição de informantes, mas constituem parte integrante 

no estudo.  

O planejamento inicial para critério de inclusão dos participantes da pesquisa 

era de que fossem enfermeiros que atuam na AB do município de Saquarema, 

especificamente na ESF, independente do perfil profissional, com interesse em 

favorecer os diferentes fatores que possam interferir na proposição de estratégias de 

ação a partir das diferentes experiências. Foram adotados como critérios de 

exclusão, enfermeiros que estavam em gozo de férias ou licença médica no período 

de coleta de dados.  

Com base na premissa de que na PCA, as estratégias planejadas para 

produção de dados podem não ser cumpridas no decorrer da pesquisa, conforme o 

definido no projeto, mas sim conforme as necessidades do processo de produção 

de dados, desde que criteriosamente explicados, no processo de negociação para 

elaboração das estratégias de produção de dados, foi solicitado a inclusão de outros 

profissionais que demonstraram interesse em discutir a temática (Grupo de 

Discussão), considerando suas vivências cotidianas na assistência a pessoas com 

câncer avançado no município. 
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Desse modo, participaram do estudo as 10 enfermeiras que atuavam no 

período de produção dos dados nas Unidades: USF Rio Seco, USF Sampaio Correa, 

USF Barra Nova/ Coqueiral, USF Mombaça, USF Rio Mole, USF Vilatur, USF 

Bicuíba, USF Palmital, USF Rio D’Areia, USF Bonsucesso, USF Água Branca e USF 

Barreira; 01 enfermeira do Hospital Geral municipal, 01 psicóloga do NASF e 01 

assistente social da Secretaria de Promoção Social. Totalizando 13 participantes. 

Para conhecer o perfil individual dos profissionais, foi aplicado um instrumento 

preenchido pelos participantes da pesquisa após a leitura e assinatura do termo de 

consentimento livre e esclarecido, conforme Resolução n° 466 ̸ 2012. 

Todas as participantes foram do sexo feminino, a maioria enfermeiras, com 

exceção de 01 assistente social e 01 psicóloga e com idade predominante entre 40-

60 anos, conforme demonstrado pelos gráficos abaixo: 

 

Gráfico 1- Distribuição dos participantes por faixa etária. 

 

Fonte: elaborada pela autora. Rio de Janeiro, 2016 

 

 

 

 

 

IDADE DAS PARTICIPANTES

20-30

31-40

41-50

51-60

15%

23%

31%

31%

N= 13
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Gráfico 2 - Distribuição dos participantes por ocupação. 

 

Fonte: elaborada pela autora. Rio de Janeiro, 2016 

 

Em relação ao tempo em anos de atuação na ABS a grande maioria das 

entrevistadas possui experiência no cenário de pesquisa, o que nos leva a 

interpretar a busca por qualificação por parte de algumas das participantes, 

objetivando fortalecer seu processo decisório no gerenciamento do cuidado.  

Gráfico 3 - Tempo de atuação dos participantes na ABS. 

 

Fonte: elaborada pela autora. Rio de Janeiro, 2016 

  

PROFISSÃO DOS PARTICIPANTES

ENFERMEIROS

ASSISTENTE SOCIAL

PSICÓLOGO

85%

7,5%

7,5%

N=13

TEMPO DE ATUAÇÃO NA ABS

< 1 ano

1 a 5 anos

5 a 10 anos

> 10 anos

17%

33%
25%

25%

Obs: N=12, pois 1 participante
atua na Atenção terciária do
município (HMNSN).
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Gráfico 4 - Distribuição dos participantes por área de especialização lato sensu. 

 

Fonte: elaborada pela autora. Rio de Janeiro, 2016 

 

Ao serem questionadas sobre a realização de treinamento sobre cuidados 

paliativos a grande maioria das participantes referiram que nunca realizaram 

nenhum tipo de treinamento ou curso de capacitação sobre o assunto, conforme 

representado no gráfico abaixo: 

 

Gráfico 5 - Distribuição dos participantes por cursos de capacitação / treinamento em CP. 

 

Fonte: elaborada pela autora. Rio de Janeiro, 2016 

TIPO DE ESPECIALIZAÇÃO

NÁO POSSUI

PSF

SAUDE PÚBLICA

SAÚDE DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE

PEDAGOGIA APLICADA A
AREA DA SAUDE

54%

7,5%

7,5%

7,5%

7,5%

16%

N=13

Série2; 
SIM; 2; 

15%

Série2; ; 11; 
85%

SIM

NÃO

15%

85%

CAPACITAÇÃO ̸ TREINAMENTO
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Em relação a uma projeção do número de participantes no estudo, Trentini e 

Paim (2014) ressaltam que a determinação da amostra na PCA depende do tipo de 

projeto e não segue critérios tradicionalmente preestabelecidos, sendo caracterizada 

segundo a prática do contexto social em harmonia com as mudanças/e ou inovações 

a serem introduzidas naquele cenário. 

 

3.2.2.3- Instrumentos e técnicas de produção de dados 

 

Como o método Convergente Assistencial permite a articulação de diferentes 

estratégias, processos e técnicas voltadas para a obtenção das informações, a 

opção da técnica de coleta de dados deve propiciar a articulação entre os elementos 

centrais do método como: pesquisa, assistência e participação dos envolvidos na 

investigação. 

O processo de mudança e/ou inovação no cenário escolhido irá caracterizar-

se como um trabalho coletivo, desta forma o pesquisador de PCA não poderá propor 

ou realizar inovações no espaço social sem considerar a participação efetiva do 

grupo para garantir o comprometimento com a continuidade das estratégias e 

mudanças propostas. Sendo assim, a proposta construída para produção dos dados 

foi negociada com a equipe ao longo do processo da pesquisa (TRENTINE e PAIM, 

2014). 

Para produção de dados foi utilizada a entrevista individual com os 

participantes para caracterização do perfil e conhecimento da visão dos mesmos 

acerca do tema e uma grupo de discussão para discussão de um caso mobilizador 

com ênfase nas estratégias de ação que favoreçam a realização dos cuidados 

paliativos no âmbito da Atenção Básica. 

 

3.2.3. Fase de Perscrutação 

Trentini e Paim (2014) esclarecem que a fase da perscrutação (investigar 

rigorosamente, procurar entrar no ‘segredo’ da situação) e a de análise devem 

ocorrer de modo simultâneo, facilitando a identificação de dificuldades e lacunas ao 

longo do processo investigativo.  
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3.2.3.1- Etapas para produção de dados 

 

Após o levantamento dos enfermeiros que atendiam os critérios de inclusão 

para o estudo e atendimento aos aspectos éticos da pesquisa, a produção de dados 

foi desenvolvida em etapas subsequentes e inter-relacionadas. 

Quadro 4 - Etapas de produção de dados. 

Etapa-1 Etapa-2 Etapa-3 

 Reunião com a 
coordenação da Atenção 
Básica para apresentação 
do projeto; Apresentação de 
documentação para 
autorização para a pesquisa 
e, posteriormente, 
agendamento das 
entrevistas com os 
profissionais que aceitaram 
participar do estudo. 

 Elaboração do caso 
mobilizador a partir da visita 
realizada no domicílio de 
uma paciente com câncer 
avançado em conjunto com 
ACS.   

 

 Apresentação do caso 
mobilizador ao grupo;  

 Discussão em forma de 
grupo para construção de 
estratégias de ação que 
possam favorecer a oferta 
dos cuidados paliativos no 
cotidiano dos profissionais 
da Atenção Básica,  guiada 
por 2 questões 
problematizadoras. 

Fonte: produzido pela autora, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 2016. 

 

Etapa 1 – Entrevista individual com os participantes 

A abordagem individual foi realizada por meio da aplicação de um 

questionário que foi preenchido por todas as participantes do estudo (Apêndice B) 

Os questionários foram numerados de acordo com a ordem de entrega sendo 

utilizado a letra E para caracterizar cada entrevistada. 

Etapa 2 – Entrevista com o usuário e elaboração do caso mobilizador 

A entrevista semiestruturada com uma usuária com diagnóstico de câncer 

avançado ocorreu após a solicitação da enfermeira responsável por uma das 

Unidades da ESF do município. Foi realizado uma visita domiciliar acompanhada por 

uma ACS, com duração de 45 minutos, onde foram realizadas atividades de 

educação para saúde, esclarecimentos de dúvidas e orientações aos familiares. 
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Etapa 3 – Grupo de Discussão 

O grupo de discussão com as participantes foi adotado visando compreender 

o entendimento das profissionais acerca da situação problema, e elaboração de 

estratégias de ação pelas participantes do estudo de forma coletiva. Para 

implementação do grupo foi adotada a técnica de discussão em pequenos grupos, 

que está sendo bastante utilizada pelos profissionais da enfermagem, principalmente 

quando se trata de educação continuada (Apêndice C) 

Para os aspectos operacionais na realização do grupo discussão foram 

adotadas diretrizes para o planejamento, o aquecimento e o trabalho teórico, com 

vistas a se atingir os objetivos propostos, e ao mesmo tempo fornecer subsídios ao 

coordenador para uma atuação mais efetiva (MOTA; MUNARI, 2006).  

O agendamento da data e horário mais propício para realização do grupo de 

discussão ocorreu em reunião à coordenadora da ESF do município, em acordo com 

as 13 participantes. Foi utilizado o espaço já configurado para as reuniões mensais 

da equipe, agendado para o dia 03 de junho de 2016. 

Para o desenvolvimento da atividade contei com a ajuda de duas auxiliares de 

pesquisa, a Profa Drª Marlea Chagas e da mestranda Angélica Cypriano, para fazer 

as anotações emergentes do grupo de discussão, a fim de garantir maior 

confiabilidade dos dados obtidos. A participação das referidas enfermeiras foi 

possível considerando a presença regular nas atividades extensionistas com o 

grupo, não interferindo na dinâmica, e possibilitando que os participantes ficassem a 

vontade para expressar seu pensamento. 

No dia previsto para acontecer o grupo, foi providenciada a organização do 

ambiente com as cadeiras em círculo e dois gravadores dispostos em diferentes 

locais. À medida que as participantes foram chegando, as convidava para 

escolherem o local de preferência, buscando propiciar um momento de acolhimento 

e interação. 



56 
 

 
 

Para aquecimento do grupo foi adotado a apresentação do caso mobilizador 

para estimular a reflexão e crítica das participantes acerca da problemática 

investigada e elaboração de estratégias que possam favorecer ações de atenção 

paliativa.  

Após apresentação do caso, as participantes realizaram a análise do caso. 

Para tal foram orientadas em relação aos conceitos e princípios dos CP, bem como 

as ações estabelecidas na PNAO em relação à AB. Considerando a concordância 

com a proposta, a discussão foi direcionada na perspectiva das ações de 

enfermagem que podem ser implementadas, bem como as possibilidades e desafios 

para implementação das estratégias propostas.  

 

3.2.4. Registro, tratamento, análise e interpretação dos resultados  

 

Os depoimentos das entrevistas individuais e do grupo de discussão foram 

gravados em mídia digital (MP4) e depois transcritos na íntegra. Foram mantidos os 

discursos originais dos participantes para compor o “corpus” qualitativo da pesquisa 

e adotado a letra R para cada referência por ordem de manifestação na discussão..  

Todo o material gerado nas entrevistas individuais e na grupo de discussão, 

foi submetido ás técnicas de análise de conteúdo temático proposta por de Bardin, 

visando manter a coerência no processo de análise de todos os dados produzidos 

no estudo. 

Segundo Bardin (2011, p.15), a análise do conteúdo é um conjunto de 

instrumentos de cunho metodológico em constante aperfeiçoamento, que se aplicam 

a discursos (conteúdos e continentes) extremamente diversificados. A autora propõe 

que a organização desta análise seja feita em três fases: 1) pré-análise, 2) 

exploração do material e 3) tratamento dos resultados, inferência e interpretação. 

A pré-análise é a fase em que se organiza todo o material compondo o corpus 

da pesquisa, a ser analisado com o objetivo de torná-lo operacional, sistematizando 

as ideias iniciais. Escolhem-se os documentos, formulam-se hipóteses e elaboram-

se indicadores que norteiem a interpretação final (BARDIN,2011). 
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A exploração do material consiste no processo pelo qual os dados são 

transformados sistematicamente e agregados em unidades. O processo de 

codificação dos dados restringe-se a escolha de unidades de registro, ou seja, é o 

recorte que se dará na pesquisa. Para a autora, uma unidade de registro significa 

uma unidade a ser codificada, podendo ser um tema, uma palavra ou uma frase. A 

exploração do material, consiste numa etapa importante da pesquisa, porque pode 

possibilitar ou não a riqueza das interpretações e inferências (BARDIN,2011).  

O tratamento dos resultados é a condensação e o destaque das informações 

da análise, culminando nas interpretações inferenciais. É o momento da intuição, da 

análise reflexiva e crítica do pesquisador (BARDIN,2011). 

Em se tratando de um estudo qualitativo, esta análise ocorreu de acordo com 

as etapas de apreensão, síntese, teorização e transferência.  Durante o processo de 

apreensão, as informações foram transcritas e organizadas a fim de facilitar a 

codificação e na formação de categorias. Na síntese, todos os elementos 

encontrados foram reunidos e incorporados com intuito de descrever padrões de 

respostas e/ou comportamentos do grupo. Na teorização, de acordo com o critério 

de expansibilidade, o pesquisador tem a flexibilidade de ver emergir temas a serem 

considerados no desenvolvimento do processo assistencial-investigativo-educativo 

que certamente levarão a formulações teóricas. E na transferência, emergiu a 

possibilidade de contextualizar os resultados em situações similares com a intenção 

de transferi-los e de socializá-los. 

Para auxiliar a fase de pré análise, foi utilizado a ferramenta computacional 

NVivo® 11 Pro. Este software foi desenvolvido pela empresa International 

Qualitative Solutions Research (QSR), para auxiliar “organizar, analisar e encontrar 

informações em dados não estruturados ou qualitativos como: entrevistas, respostas 

abertas de pesquisa, artigos, mídia social e conteúdo web” (QSR INTERNACIONAL, 

2015). 

Primeiramente procedeu-se o levantamento da Nuvem de Palavras mais 

frequentes que emergiram durante a grupo de discussão, excluindo-se as palavras 

com menos de 5 (cinco) letras para o melhor aproveitamento sistemático do corpus. 
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Figura 4 - Nuvem de Palavras. 

 

Fonte: NVivo® 11 Pro. Rio de Janeiro, 2017. 

A partir da criação da nuvem de palavras, prosseguimos na análise através da 

criação e organização de nós (unidades temáticas) e sub-nós (núcleos de sentido), 

que nortearam a interpretação dos resultados.  

Os conteúdos concebidos pelo questionário individual e da discussão do caso 

mobilizador pelo grupo por meio da grupo de discussão, foram incluídos no sistema, 

gerando uma planilha que permite a visualização das unidades temáticas e seus 

respectivos núcleos de sentido codificados por ordem hierárquica de frequências, 

conforme o quadro abaixo:  

Quadro 5 - Distribuição de unidades temáticas e núcleos de sentido por número de 
referências. 

UNIDADES TEMÁTICAS / NÚCLEOS DE SENTIDO REFERÊNCIAS 

Fatores intervenientes na gerência do cuidado de enfermagem a pessoa com 
câncer avançado na atenção básica 

73 

Despreparo para o gerenciamento do cuidado de enfermagem 26 

A fragilidade na operacionalização da rede local do município para a atenção 
oncológica 

25 

Demandas cotidianas no gerenciamento do cuidado de enfermagem 16 

O uso das práticas complementares integrativas em CP 6 

O cuidado da família no processo de morrer  6 

Diretrizes para o gerenciamento do cuidado de enfermagem a pessoa com câncer 
avançado na atenção básica: as ações e estratégias propostas pelo grupo 

28 

A prática do CP na ótica dos enfermeiros 13 

Experiências em Treinamentos realizados sobre CP 4 

Fonte: NVivo® 11 Pro. Rio de Janeiro, 2017. 
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3.2.5. Aspectos éticos da pesquisa  

 

O projeto foi submetido à plataforma Brasil com posterior aprovação pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Escola de Enfermagem Anna Nery/Instituto 

São Francisco de Assis/UFRJ, aprovado de acordo com o Parecer 

CAAE: 53185416.1.0000.5238.  

As precauções éticas implicadas na pesquisa com seres humanos foram 

garantidas em atendimento ao disposto na Resolução nº 466/2012, do Conselho 

Nacional de Saúde/Ministério da Saúde.  

A fim de garantir a autonomia dos participantes, os mesmos assinaram um 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), após terem sido devidamente 

esclarecidos quanto aos aspectos éticos relacionados aos objetivos e rumos da 

pesquisa, bem como às formas de produção de dados e inserção no estudo, que 

também constaram no termo escrito. 

Considerando que riscos potenciais podem ocorrer nos processos de 

pesquisar, neste estudo considera-se que os riscos adicionais poderão advir na 

dimensão psicossocioemocional. Nesse sentido, o compromisso foi garantir aos 

participantes as informações acerca da voluntariedade de sua participação, garantia 

de anonimato, possibilidade de desistência em qualquer momento da pesquisa sem 

prejuízos caso manifeste o desejo. De outro modo, foi informado aos participantes 

que os benefícios da pesquisa estão relacionados à contribuição das ações para o 

gerenciamento do cuidado de enfermagem a pessoa com câncer avançado na 

atenção básica.  

Em nenhum momento será divulgado os nomes dos participantes da 

pesquisa, conforme acordado no TCLE. A identificação será feita por código 

alfanumérico. Após a assinatura do TCLE os sujeitos receberam uma cópia do 

termo. Ficou esclarecido que a interrupção da participação poderia acontecer a 

qualquer momento sem que houvesse qualquer prejuízo ou dano ao participante do 

estudo.  
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4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Apresentaremos a análise das três categorias codificas juntamente com seus 

respectivos núcleos de sentido de forma individual e sequencial. Cabe informar que 

o gráfico gerado por uma das ferramentas, possui representatividade por cores e 

tamanhos geométricos que indicam a ordem e importância (hierarquia) de cada 

unidade temática extraída das falas das participantes da pesquisa. 

 

Gráfico 6- Hierarquia de unidades temáticas e núcleos de sentido. 

 

Fonte: NVivo® 11 Pro. Rio de Janeiro, 2017. 

  



61 
 

 
 

4.1. Unidade temática I: Saberes e práticas dos cuidados paliativos na ótica 

dos enfermeiros 

 

Gráfico 7 - Hierarquia da Unidade Temática I. 

 

Fonte: NVivo® 11 Pro. Rio de Janeiro, 2017. 

 

Apesar de ter sido codificada pelo software NVivo® 11 Pro como a unidade 

temática de menor frequência, optou-se por iniciar a análise temática por ela, por se 

tratar do primeiro contato com o grupo por meio do questionário individual para o 

reconhecimento do perfil das participantes. 

Nesta unidade temática foram destacados informações sobre os saberes e 

práticas do CP na ótica das participantes. Apesar de todas as participantes do 

estudo afirmar ter conhecimento sobre o assunto, registrou-se limitações desse 

saber, revelando barreiras para a implementação de sua prática na atenção básica. 

No entanto, destaca-se nos depoimentos, a capacidade em responder ao sofrimento 

humano nas dimensões física, psicológica e social. 
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 (...) São cuidados prestados para que o paciente tenha uma assistência 
digna durante o seu processo de morte. (E6) 

(...) É todo o cuidado prestado a alguém (paciente) que necessita de alívio 
em caso de dor. Ex.: Acupuntura. (E10) 

(...) Já ouvi falar sobre o assunto, mas por não ser um profissional que atua 
na área da ABS, tenho certas dificuldades de assimilar o tipo de cuidado, 
mas acredito que seja a atenção mais voltada para minimizar os danos 
causados ao paciente com CA (E3) 

(...) Não tenho muito conhecimento sobre o assunto, porém na atuação na 
Unidade de Saúde tive convívio com uma paciente com CA de mama em 
estágio avançado, onde realizava curativos e suporte emocional à mesma e 
à família (E7) 

(...) O paciente no estágio avançado provém de sofrimento que demanda 
atenção especial para ele e para seus familiares. Envolve uma equipe 
multidisciplinar devido a alterações que surgem (E13) 

 

Como núcleo de sentido desta unidade temática, destacamos a informação 

por parte de algumas participantes, sobre a realização de treinamento prévio no 

assunto. Evidencia-se nos depoimentos que as participantes que afirmam deter 

algum saber sobre CP, são mais seguras em expor suas opiniões no grupo e de 

certa forma, apresentam-se mais propensas e flexíveis a mudanças em suas 

práticas.    

(...) Foi efetivo para o reconhecimento do paciente e no seu conforto 
emocional e físico (E1). 

(...) Foi um aprendizado e gratificante, pois você se torna uma pessoa que 
além de cuidar, se torna amiga, pois a confiança que transmitimos para eles 
é muito importante (E2). 

 

Apesar desta ser uma pergunta secundária a uma afirmativa anterior, duas 

entrevistadas manifestaram o desejo de registrar seus depoimentos no sentido de 

sinalizar a interferência do pouco saber diretamente sobre suas práticas, apontando 

a necessidade urgente de capacitação como uma estratégia de ação para a oferta 

de CP em suas atividades diárias.  

 (...)Treinamento eu nunca tive. Mas, no hospital onde trabalho temos 
orientações por parte médica e equipes multidisciplinares para dar 
assistência da melhor forma possível ao paciente que necessite de cuidados 
paliativos (E3). 

(...) Não tive nenhum tipo de treinamento, e vejo a necessidade da equipe 
fazer urgente, por ser muito despreparada para tal. Não apenas a 
enfermagem, mas toda a equipe multidisciplinar (E4). 
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4.2. Unidade temática II: Fatores intervenientes na gerência do cuidado de 

enfermagem a pessoa com câncer avançado na atenção básica 

 

Gráfico 8 - Hierarquia da Unidade Temática II. 

 

 

Fonte: NVivo® 11 Pro. Rio de Janeiro, 2017. 

 

Nesta unidade temática são apresentadas limitações e dificuldades relatadas 

pelas participantes durante a grupo de discussão, quando estimuladas por meio da 

pergunta guia, a descrever sobre suas práticas no gerenciamento do cuidado de 

enfermagem a pessoas com câncer avançado em suas áreas adstritas.  

Observa-se uma diversidade de fatores apontados como intervenientes na 

gerência do cuidado de enfermagem a pessoas com câncer avançado na AB, que 

foram codificados como núcleos de sentidos de acordo com a hierarquia de 

frequência presente nas falas das participantes. 

 



64 
 

 
 

4.2.1. Despreparo para o gerenciamento do cuidado de enfermagem. 

 

O núcleo de sentido com maior frequência apontado pelas participantes 

aponta o despreparo das enfermeiras para lidar com as pessoas com câncer 

avançado como o principal entrave para o desenvolvimento de competências 

profissionais necessárias para o gerenciamento do cuidado de enfermagem.. 

Esse despreparo é percebido no campo clínico, relacional e organizacional e 

o interessante é que, apesar das limitações impostas pelo pouco saber, observa-se 

o quanto o grupo percebe a necessidade de ser tomada alguma providência no 

sentido de modificar o quanto antes essa realidade.     

 (...) Eu não me sinto preparada para cuidar desta pessoa, eu sinceramente, 
ia lá sem saber o que fazer. Então assim, eu tenho preparo? Não, eu não 
tenho! (R2). 

(...) Fica difícil, eu me sinto despreparada neste sentido. É claro que a fala, 
a escuta, o acolhimento, tudo isso e importante. Mas, a gente faz porque a 
gente quer aliviar a dor e não porque sabe o que está fazendo (R5). 

(...) A gente não tem nada montado! A gente não tem protocolo pra 
assistência a esses pacientes (R9). 

(...) Para esse cuidado acontecer, primeiro precisamos qualificar a 
assistência para poder diagnosticar e segundo, ampliar essa assistência, 
porque a nossa atenção básica é fragilizada (R12). 

(...) Primeiro, eu tenho que estar preparada para abordar esse paciente, 
porque se eu não posso cuidar dele, eu vou rejeitá-lo (R13). 

(...) Esse paciente não me pertence, ele é da complexidade, porque eu não 
sei dar uma resolução (R16) 

(...) Nós (enfermeiros da AB) não temos uma formação, sabemos o que 
temos que fazer, mas é como se não soubéssemos usar essa ferramenta, 
porque você não está preparado para lidar com certas situações (R19). 

  

   

4.2.2-  A fragilidade na operacionalização da rede local do município para a 

atenção oncológica 

 

Este núcleo de sentido demonstra que a rede local está desarticulada sendo 

apontada como um dos fatores intervenientes mais importantes na gerência do 

cuidado. As enfermeiras das equipes da ESF, não conseguem garantir o cuidado 

integral a esses pacientes, pois afirmam por meio dos depoimentos, que existem 
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situações que necessitam da resolutividade dos demais níveis de assistência a 

saúde, o que não existe atualmente no cenário de estudo.   

 

 (...) Não existe uma comunicação do médico que acompanha esse paciente 
na alta complexidade com a atenção básica não! (R03). 

(...) Eles (complexidade) não fazem mais nada pelo paciente, porque eles 
acham que não tem mais nada para fazer. Porque se já deram alta, tchau! 
(R06). 

(...) Quando o exame vem marcado para a gente (AB), a gente tem que 
rastrear esse paciente no PSF, mas quando ele (paciente) retorna da 
complexidade, eles não mandam nada para a gente, nenhum relatório, 
nada! (R07). 

(...) O paciente tem que sair com o resumo de alta da unidade da oncologia 
da alta complexidade. Mas ele não vem! Eles acham que a atenção básica 
tem a obrigação de adivinhar (R09). 

(...) Não existe organização da assistência ao paciente com câncer 
avançado no município (R15). 

Os obstáculos também são retratados nas dificuldades encontradas pelas 

enfermeiras para lidar com as demandas clínicas e emocionais dos pacientes e seus 

familiares, com a tribulação do sistema de referência e contra referência e com a 

ausência de parcerias com as redes sociais.    

 (...) Mas a gente ainda tenta fazer alguma coisa (cuidado), porque a gente 
quer aliviar a dor. (R7). 

(...) E você chega ao domicílio, e não sabe nem como fazer a primeira 
abordagem. - Oi, eu vim aqui ajudar você, mas de que maneira? (R1). 

(...) Hoje nós ficamos presos nesta realidade porque para a oncologia 
aceitar esse paciente eles querem biopsia. Onde fazer? Quem vai colher? 
Onde marcar? Enquanto isso, a doença vai se agravando, e a pessoa fica 
naquela ansiedade, perguntando se vai morrer antes de ser inserido no 
sistema. Isso é muito ruim (R13) 

(...) É preciso melhorar o fluxo do momento em que paciente vai ser inserido 
na oncologia, a maioria é marcada para daqui a 2 meses e consegue até 
fazer uma quimioterapia, mas quando chega o dia da revisão, o paciente já 
morreu, ou o paciente já esta mais grave. E a conduta é sempre a mesma, o 
caso já se agravou, e não temos mais o que fazer (R19) 

(...) Existe o fluxo, mas cai no problema do atendimento que é incompatível 
com a demanda! O que acontece, na realidade é que o fluxo da atenção 
básica é junto com o da complexidade e na minha opinião, tinham que ser 
fluxos separados (R22). 

(...) Com quem eu posso contar? Eu vou chamar o psicólogo? Eu vou 
chamar o NASF? Eu vou chamar o pastor da igreja? O que eu faço com 
esse paciente? (R25). 
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4.2.3. Demandas cotidianas no gerenciamento do cuidado de enfermagem 

 

Observa-se neste núcleo demandas cotidianas que interferem diretamente no 

gerenciamento do cuidado de enfermagem. O acolhimento que é marca registrada 

dos profissionais de saúde da AB, fica comprometido no caso dos pacientes com 

câncer avançado pela falta de estrutura, capacitação e recursos materiais para a 

realização de procedimentos clínicos no domicílio e afetam diretamente, o processo 

do cuidado de enfermagem, por serem ferramentas importantes no cuidado direto ao 

paciente. 

(...) E cada dia que passa a demanda aumenta, antigamente eram 
pacientes mais velhos, hoje não. Os mais novos estão chegando para a 
gente aos 20, 30 anos (R1). 

(...) Temos que acolher, porque cada dia se descobre mais doentes 
oncológicos, mais jovens ainda (R2). 

(...) A gente acolhe sim, porque a gente tem que acolher, mas não 
conseguimos estar diariamente acompanhando, porque nós não 
conseguimos dar o suporte, por não sabermos como lidar com esses 
pacietes (R5). 

(...) Como eu ia sair de dentro da unidade, para ir lá e fazer o curativo? A 
gente não tem material suficiente (R11). 

(...) A sogra da minha irmã veio pra casa com o olho todo para fora e eu 
tinha que colocar uma gaze para segurar o seu olho, e o médico falou para 
mim, que não tinha mais o que ele podia fazer. Eu ficava desesperada, 
tentando fazer alguma coisa, mas não sabia o quê. Ela não podia usar 
morfina porque era diabética e eu ficava impotente (R3).  

(...) Ela (a paciente do caso mobilizador) morava a 2,5 quilômetros da 
unidade, e eu precisava de um carro todo dia pra ir fazer o curativo. Se eu 
tivesse esse carro, eu poderia ter me organizado melhor... (R09). 

 

4.2.4. O uso das práticas integrativas e complementares em CP. 

 

Esse núcleo reflete o desconhecimento das participantes do estudo pelo uso 

de práticas complementares e integrativas por parte dos usuários. Tais práticas 

foram descritas pelas participantes como experiências cotidianas e torna-se um fator 

interveniente importante para o gerenciamento do cuidado, por revelar o total 

desconhecimento do grupo sobre seus mecanismos de ação, efeitos adversos e 

interações medicamentosas.  
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Observa-se mais uma vez o interesse e a necessidade do grupo em propor 

mudanças imediatas no cenário de prática, como a realização de cursos de 

capacitação sobre práticas integrativas e complementares, uma vez que tais práticas 

são uma realidade em suas áreas adstritas, e o fato de não saber o que fazer, 

interfere diretamente na qualidade do cuidado ofertado.  

(...) Aí vem aquela história: “Bota uma erva tal que melhora! Coloca pó de 
café que melhora! Coloca açúcar que melhora!”. Eu não sei para que serve 
nada disso, mas é o conhecimento que eles têm daquilo ali e querem 
resolver (R2). 

(...) Mas as pessoas botam pó de café e você diz para não colocar, você vai 
tirar a esperança da pessoa? Isso é cultural e eles (família e paciente) vão 
continuar fazendo, mesmo que você (profissional da saúde) diga que 
não!(R4) 

 (...) Basta fazer consulta de enfermagem e perguntar o que você esta 
usando? Eles tomam chá disso, chá daquilo e quem é você para dizer, não 
toma não? Eu falo toma sim! (R4) 

 

No Brasil, iniciou-se a construção da Política Nacional de Práticas Integrativas 

e Complementares (PNPIC) com a finalidade de atender às diretrizes recomendadas 

OMS em 2003. A PNPIC-SUS contemplou, em seu documento técnico, as ações de 

inserção na atenção à saúde para os campos da Medicina Tradicional Chinesa-

Acupuntura; Homeopatia; Plantas Medicinais e Fitoterapia e, aponta o 

desenvolvimento de observatório de práticas para o Termalismo Social/Crenoterapia 

e a Medicina Antroposífica (BRASIL, 2006).  

A Portaria destaca as experiências presentes no SUS como contribuições 

significativas para a abordagem da AB, destacando-se a utilização de recursos que 

estimulam os mecanismos naturais de prevenção de agravos e recuperação da 

saúde, com ênfase na escuta acolhedora, no desenvolvimento do vínculo 

terapêutico e na integração do ser humano com o meio ambiente e a sociedade.  

Entre os recursos terapêuticos da Medicina Antroposófica, destacam-se: a 

utilização de aplicações externas (banhos e  compressas), massagens, movimentos 

rítmicos, terapia artística e uso de medicamentos naturais (fitoterápicos e 

medicamentos diluídos e dinamizados) (BRASIL, 2006). 
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4.2.5. O cuidado da família no processo de morrer 

 

Esse núcleo exibe a preocupação do grupo com questões relacionadas ao 

contexto familiar como um todo. Situações emocionas que permeiam o processo de 

morrer vivenciado pela família e pelo paciente foram categorizadas como fator 

interveniente, uma vez que o grupo revela que não há intervenção adequada dos 

profissionais de saúde sobre a morte.  

Mais uma vez o grupo reflete o quanto o saber, neste caso, a falta do saber, 

constituiu uma importante barreira para a oferta dos CP a pessoas com câncer 

avançado na AB. Observa-se através dos depoimentos, que apesar do despreparo 

em lidar com a morte, o quanto é importante para o grupo, que essa família seja 

acolhida e atendida em suas necessidades.        

 

(...) O que eu acho pior, não é o paciente, é a família. Você (profissional de 
saúde) tem que trabalhar melhor a família, porque o paciente quando vai 
para a internação, ele já está num período muito grave da doença e já sabe 
que vai morrer, mas a família sempre tem esperança de que ele vai ficar 
curado e vai voltar para casa. (R2). 

(...) Eles (família) ficam desesperados, pois acham que a palavra paliativo é 
abandono, que o paciente  teve alta para morrer em casa, sem assistência. 
(R4). 

(...) Como que eu  (Enfermeira) posso trabalhar essa família como um todo, 
para melhorar a vida depois que o paciente falecer?  (R1). 

(...)Não saber o que fazer e nem o que dizer para a família no momento em 
que o paciente está para morrer, é muito triste para mim. Me sinto 
impotente, queria poder fazer alguma coisa...(R5). 
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4.3. Unidade temática III: Diretrizes para a oferta de CP a pessoa com câncer 
avançado na atenção básica: ações e estratégias propostas pelo grupo 

 

Gráfico 9 - Hierarquia da Unidade Temática III. 

 

Fonte: NVivo® 11 Pro. Rio de Janeiro, 2017. 

Esta unidade temática indica as ações e estratégias propostas pelo grupo 

para a oferta de CP a pessoas com câncer avançado na AB.  

O grupo aponta estratégias possíveis que podem ser desenvolvidas e 

implementadas de forma imediata, como  também faz alusão a estratégias de médio 

e longo prazo. Fica evidente nos discursos que a problemática que envolve a 

atenção oncológica no município é uma realidade e necessita urgentemente de 

reformulação.     

(...) Eu (enfermeira) hoje estou aqui de uma certa forma me capacitando 

justamente por isso, por que há uma necessidade desse subjetivo, porque o 

que eu posso aprender, é o que eu posso oferecer (R5). 

(...) Eu acho que podemos fazer mais! A começar pela melhoria na 

comunicação. Não existe uma comunicação do médico que acompanha 
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esse paciente na alta complexidade com a atenção básica, precisamos 

melhorar isso (R3). 

(...) E a referência e a contra referência? A contra referência não volta! Isso 
é a nossa realidade. A gente não vai a lugar nenhum, a gente (profissionais 
da atenção básica) fica na ponta perdido, sem saber como dar continuidade 
ao cuidado desse  paciente, não dá mais  para ser assim... (R9). 

(...) Porque você ( enfermeiro da ESF) não tem aquele tempo para fazer 
visitas, não tem recursos para ir a todas as casas, mas se há atividade de 
grupo prevista, você consegue alcançar seu objetivo (R5).  

(...) Essa ideia de envolver as igrejas e a comunidade eu achei bem viável! 
Porque daí, teremos mais pessoas para nos ajudar, e não precisamos 
esperar por ninguém, nós mesmos podemos fazer (R8).   

 

As propostas foram pautadas baseadas na unidade temática II a partir dos 

núcleos de sentidos construídos. Desta forma, foi possível estabelecer uma relação 

entre os fatores intervenientes com as ações e estratégias trazidas pelo grupo, 

conforme o quadro abaixo: 

 
Quadro 6 - Relação de fatores intervenientes e ações e estratégias propostas. 

 

FATORES 
INTERVENIENTES 

AÇÕES E ESTRATÉGIAS PROPOSTAS 

 Despreparo para 
o gerenciamento do 
cuidado de 
enfermagem; 

 A fragilidade na 
operacionalização da 
rede local do 
município para a 
atenção oncológica; 

 Demandas 
cotidianas no 
gerenciamento do 
cuidado de 
enfermagem; 

 O uso das 
práticas integrativas e 
complementares em 
CP; 

 O cuidado da 
família no processo de 
morrer; 

 

Curto prazo Médio prazo Longo prazo 

 Treinamento sobre 
noções básicas de 
atenção oncológica, CP 
e práticas integrativas e 
complentares; 

 Reuniões quinzenais 
de cada equipe de ESF 
do município ; 

 Parceria mais efetiva 
com o NASF; 

 Criação de grupos 
de apoio para usuários e 
familiares/cuidadores; 

 

 Realização de 
cursos de capacitação 
em CP , atenção 
oncológica e uso de 
práticas integrativas e 
complementares 
(educação 
permanente); 

 Criação de 
parcerias com redes 
sociais (igrejas, 
associação de 
moradores e 
treinamento de grupo 
de voluntários); 

 Reuniões mensais 
com todas as equipes 
de ESF para avaliação 
e acompanhamento 
das atividades de 
atenção oncológica no 
município. 

 

 Melhorias na 
acessibilidade a rede 
de saúde do 
munic[ipio; 

 Acessibilidade a 
programas de 
qualificação a 
distância e parcerias 
com Instituições de 
referência ( INCA, 
FIOCRUZ, etc.); 

 Melhoria nas 
condições de trabalho 
para as equipes de 
ESF ( estrutura física, 
insumos e TI). 
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Fonte: Elaborado pela autora. Rio de Janeiro, 2017. 

Observou-se que apesar de ser um assunto delicado envolvendo situações 

políticas do município, o grupo conseguiu dar voz a questões que a tempos estavam 

presentes em seus cotidianos, mas que nunca tiveram um espaço para serem 

verbalizadas e discutidas. 

Por meio do processo de imersibilidade e dialogicidade sustentado pela PCA, 

assegurou-se ao grupo a possibilidade de construir estratégias que ao serem 

colocadas em prática, poderão trazer resultados exitosos na oferta de CP a pessoas 

com câncer avançado no município. 
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5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A discussão foi pautada nos três eixos principais do estudo, conforme a figura 

abaixo: 

Figura 5- Eixos Principais do Estudo. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. Rio de Janeiro, 2017. 

 

Atualmente o modelo de cuidados paliativos em nosso país prevê 

atendimento em três modalidades: hospitalização, serviços ambulatoriais e visita 

domiciliar que devem estar diretamente ligados às dependências das condições 

clínicas do usuário. Porém, o aumento da demanda por cuidados paliativos no nível 

de atenção primária à saúde, tem levado a discussões sobre a qualidade de sua 

oferta em conformidade com a necessidade da população e com os princípios do 

SUS de universalidade, descentralização, integralidade e participação da 

comunidade. 

Por não termos uma política pública implementada para os cuidados 

paliativos ainda no Brasil, o cuidado a pessoas com câncer avançado é contemplado 

pelas Portarias GM/MS n. 2.439/2005 (PNAO); na Portaria 3.150, de 12 de 

dezembro de 2006 (que instituiu a câmara técnica em controle da dor e cuidados 

paliativos) e pela Portaria n. 963, de 27 de maio de 2013 (que redefine a atenção 

domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)).  

CONCEPÇÕES E 
PRÁTICAS

FATORES 
INTERVENIENTES

AÇÕES E 
ESTRATÉGIAS
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A PNAO aponta a necessidade de compartilhar informações, por meio de 

subsistemas de informações e destaca, também, a necessidade de especializar os 

recursos humanos e promover a educação permanente dos profissionais envolvidos 

com a implementação e implantação da Política. 

É de responsabilidade da AB acolher e oferecer acesso ao sistema de saúde 

acompanhando as histórias de vida de seus usuários, bem como a oferta de cuidado 

integral. Também compartilha alguns atributos com os demais níveis de assistência 

como prevenção, tratamento, reabilitação e cuidados paliativos. Ou seja, em algum 

dado momento, será da responsabilidade da equipe de ESF cuidar de uma família 

em que um de seus membros estará em cuidado paliativo. 

Cientes que pacientes com câncer avançado não possuem casos clínicos 

simples, torna-se um grande desafio para o enfermeiro das equipes de ESF 

gerenciar o processo do cuidado além dos procedimentos técnicos, pois ele deve 

acolher e cuidar desta demanda crescente de atendimentos na atenção primária, 

utilizando de seus saberes e práticas na busca constante em oferecer cuidados 

paliativos integrais, reais e humanizados. 

Frente a escassez relacionada ao ensino dos cuidados paliativos na 

graduação e pós-graduação para os profissionais de enfermagem, abre-se uma 

lacuna no campo das competências técnicas e humanas, que são fundamentais 

para o gerenciamento do cuidado a uma pessoa com doença avançada. 

Estudos apontam que as dificuldades para a oferta do cuidado de usuários 

portadores de câncer na AB, está de certa forma, associado à falta de capacitação 

dos profissionais, a escassez de recursos materiais, a desarticulação dos serviços 

da rede e de ações limitadas aos programas do Ministério da Saúde (YAMAGUCHI e 

OLIVEIRA , (2011); BALIZA et.al , (2012)). 

A PNAB (2011) determina que a educação permanente é parte integrante da 

infraestrutura e funcionamento da AB devendo ser embassada num processo 

pedagógico que contemple desde a aquisição/atualização de conhecimentos e 

habilidades até o aprendizado que parte dos problemas e desafios enfrentados no 

processo de trabalho, envolvendo práticas que possam ser definidas por múltiplos 

fatores (conhecimento, valores, relações de poder, planejamento e organização do 

trabalho etc.) e que considerem elementos que façam sentido para os atores 
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envolvidos (aprendizagem significativa). 

  Yamaguchi e Oliveira (2011) salientam que é necessária uma capacitação 

básica em CP, a fim de proporcionar aos profissionais envolvidos no cuidado, a 

compreensão das experiências que serão vivenciadas pela pessoa com doença 

avançada e seus familiares, a fim destes proporcionarem interação, acolhimento e 

perspectivas de encaminhamento quando as necessidades dos pacientes não 

estiverem mais ao seu alcance. 

Baseando-se nos princípios dos CP, o cuidado pode ser oferecido por todos 

os profissionais de saúde envolvidos no cuidar de pessoas em condição de doenças 

em fase avançada e que ameaçe a vida. Porém, Baliza et.al (2012) corroboram com 

as autoras acima, ao defender que é indispensável a formação de recursos 

humanos capacitados para tal prática. Contudo, afirmam que a escassez de cursos e 

uma discreta formação relacionada aos cuidados paliativos geram um cenário 

desafiador, no qual existe muito que se fazer em termos de pesquisa, de ensino, de 

organização de serviços e de formação de recursos humanos. 

Uma das competências do enfermeiro da ESF é ter qualificação e perfil 

diferenciados para ressaltar sua assistência na inter-relação equipe, comunidade e 

família e a abordagem do diálogo aberto, constitui, estratégia de ação para que 

esses profissionais gerenciem o cuidado de modo satisfatório a pessoa com doença 

avançada, sendo necessário no entanto, conhecimentos gerais sobre os CP 

(SHANNON et.al, 2011) 

Atualmente a experiência em atender famílias com usuários que necessitam 

de cuidados paliativos é uma realidade na AB do nosso País e essas situações 

vivenciadas pelos profissionais, geram desafios éticos especialmente quanto à 

comunicação entre equipe, família e paciente e a falta de apoio emocional e 

institucional aos cuidadores, são claramente percebidos pela equipe (SOUZA et.al, 

2015). 

No cenário internacional existem experiências de oferta dos CP na AB que 

minimizaram de forma exitosa esse problema. A rede de vizinhança em Kerala na 

índia envolve a participação direta da comunidade, através do treinamento de 

voluntários para a realização de visitas domiciliares. Tal estratégia permitiu as 

equipes de ESF, um maior controle e acompanhamento dos pacientes e famílias que 
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necessitam de CP em suas áreas adstritas, controle logístico e financeiro, além do 

gerenciamento dos cuidados à comunidade.  

Foi proposto pelas participantes deste estudo um modelo de oferta de CP 

semelhante ao de Kerala, onde a criação de parcerias com redes sociais foi 

apontado como estratégia a ser realizada a médio prazo pelas equipes.      

A ABS é considerada pelo Ministério da Saúde, a instância prioritária e a porta 

de entrada para o acesso dos usuários do SUS, e ao explorar os saberes e práticas 

desses profissionais, desvelamos o entendimento a respeito do CP e o quanto esse 

(des)conhecimento reflete diretamente sobre suas práticas assistenciais. 

A escassez dos saberes individuais declarados pelas participantes do estudo 

reflete a deficiência do saber-fazer, que envolve o conhecimento científico e pessoal, 

habilidade técnica, competência gerencial e assistencial, que segundo Christovam e 

Porto (2012), são ferramentas necessárias para a gerência do cuidado de 

enfermagem. 

De acordo com Christovam et al (2012), o gerenciamento do cuidado na 

perspectiva da dimensão ontológica, está pautado na relação de ajuda ao ser 

humano e caracteriza-se pelos elementos conhecimento e complexidade. Neste 

sentido, conhecimento é o produto do processo ensino – aprendizagem e da 

experiência tanto para a enfermeira e demais integrantes da equipe, quanto para o 

cliente. 

O termo “ação” quando relacionado a uma atividade que envolve trabalho 

significa operar, agir, ou seja, a ação é definida como um elemento fundamental da 

atividade humana no exercício de suas funções. Neste sentido, a ação relaciona-se 

ao fazer, que opera tanto o conhecimento teórico e a habilidade técnica, como 

também o agir interpessoal nas atividades profissionais (CHRISTOVAM et al (2012)) 

Acioli et.al (2014) ressaltam que o cuidado pode ser definido como um 

conjunto de ações que têm por finalidade e função, manter a vida dos seres vivos, 

com o objetivo de favorecer a reprodução e a perpetuação da vida do grupo. 

Prossegue seu raciocínio dizendo que o cuidado compreende mais que um 

momento de atenção e de zelo, e que representa uma atitude de ocupação, de 

responsabilidade e de envolvimento afetivo com o outro. E destaca que a 
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preocupação, o respeito, a confiança, a compaixão, a solidariedade e a solicitude 

são algumas atitudes e comportamentos básicos do cuidado. 

O fato das participantes do estudo se colocarem disponíveis para ajudar ao 

outro, já configura uma relação de ajuda, uma vez que a enfermeira instrumentará a 

partir do diagnóstico de enfermagem, a execução dos cuidados físicos, emocionais, 

espirituais e de reeducação, os cuidados adequados para o alcance der mudanças 

no estilo de vida das pessoas, garantindo ainda a possibilidade de avaliar o 

resultado da ajuda prestada.  

Chagas e Carvalho (2013) salientam a importância de pensar na relação de 

ajuda não apenas como uma técnica, mas como um processo interativo que se 

fundamenta como expressão significativa da arte da enfermeira. Tal premissa foi 

observada no relato do grupo. 

Porém, o que se concretiza em todos os depoimentos é um ambiente rude, 

inospitaleiro e pouco convidativo a oferta dos CP a pessoa com câncer avançado. 

Como assegurar condições de trabalho aos profissionais, cuidados adequados aos 

pacientes e seus cuidadores propostos nos princípios da Relação de Ajuda e a 

Totalidade da Prática de Enfermagem? 

Neste contexto, o enfermeiro precisa oferecer o cuidado segundo a 

necessidade da pessoa que ele irá cuidar, sendo fundamental refletir que o cuidado 

propicia a abertura de diálogos positivos, com potencial de estimular a expressão 

dos pensamentos e emoções das pessoas, possibilitando um cuidado intencionado 

e de qualidade. 

É fato que gerenciar o cuidado a pessoas com câncer avançado neste cenário 

de forma a contemplar os cuidados diretos e indiretos, implicará em mudanças de 

atitudes e adoção de novas condutas de acordo com os ideais dos enfermeiros, os 

meios disponíveis e as necessidades dos assistidos. Tais mudanças de atitudes e de 

comportamentos, segundo Carvalho (2013), implicam em um grau de maturidade 

profissional que talvez a maioria dos profissionais ainda não tenham alcançado. 

Evidenciou-se em alguns depoimentos uma enorme dificuldade no processo 

do gerenciamento de cuidados a esta clientela. Não saber o que fazer, o que dizer e 

como lidar com situações muita das vezes impensáveis, foi se transformando no 

decorrer da discussão, em novas idéias, troca de experiências e formulação de 
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estratégias de ação viáveis capazes de mudar a prática assistencial. Tal realidade 

tornou-se possível por meio do método empregado no estudo (PCA), que preza 

através da convergência, a dialogicidade como prática com força geradora de 

mudanças. 

Han e Rayson (2010) afirmam que muitos cânceres são diagnosticados após 

a admissão para um lar. Tudo é diferente no cenário da AB: não há equipes de 

atendimento multidisciplinar de cuidados e 50% dos cuidados são fornecido pelos 

familiares. Claramente, ainda há muito a ser conhecido sobre os determinantes e 

resultados da coordenação dos cuidados e continuidade nos cuidados de fim-de-

vida. Novas pesquisas para examinar as melhores práticas, ferramentas de 

comunicação, experiências exitosas com cuidado, custo-eficácia, e qualidade de 

vida relacionada à saúde e a articulação da rede são necessárias para atender as 

crescentes demandas por cuidados de qualidade no fim-de-vida para pacientes com 

câncer avançado  

Estudos refletem esta realidade como Souza et al, (2015), que após 

pesquisarem 07 equipes de ESF de uma UBS da Zona Sul do município de São 

Paulo, constataram problemas éticos vivenciados durante a experiência de cuidar de 

pacientes fora de possibilidades terapêuticas. A responsabilidade da APS para com 

os cuidadores e famílias e a dificuldade de comunicação franca e honesta entre a 

equipe e a família, foram apontados como fatores intervenientes e que puderam ser 

abreviados com a formação de recursos humanos em cuidados paliativos e a 

incorporação de programas que integrem, de maneira articulada, os CP na APS à 

rede de saúde, objetivando ajudar a diminuir o abandono e o sofrimento dos 

pacientes e de suas famílias. 

Ferro e Borràs (2011) argumentam que apesar de não haver evidências 

científicas suficientes sobre a forma de como sistematizar esse cuidado nem sobre 

como segmentar o risco dos pacientes para acompanhamento nesse nível de 

atenção, se faz necessário rever os programas de saúde existentes para propor 

novos modelos adaptados às necessidades dos usuários e suas famílias com os 

recursos locais, a fim de absorver o aumento de novos casos e dar conta das 

necessidades específicas dos pacientes e seus familiares. Como resultado deste 

estudo os autores concluem que com a reformulação nos programas será possível 
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avaliar as melhores opções disponíveis, analisar sua viabilidade e assim 

proporcionar uma resposta mais racional e ajustada aos cuidados. 

Esta problemática vai avançando em meio ao discurso de humanização onde 

viver os últimos momentos de vida com a família, esconde-se um grave problema de 

descontinuidade dos cuidados e que, apesar dos esforços, pouco se logra de 

melhoria na qualidade de vida de quem morre por uma doença em fase terminal no 

domicílio, sob os cuidados do SUS (QUEIROZ, et al, 2013) 

Na Alemanha, por exemplo, um sistema de saúde dito como ideal para o 

gerenciamento de cuidados paliativos é aquele com transição suave entre a atenção 

básica e os cuidados paliativos especializados. Baseado em diretrizes sustentadas 

pelo envolvimento do especialista que variam de consultas pontuais a referência 

completa. Com efeito, o cuidado do paciente é compartilhado entre os dois níveis de 

atenção da rede, com a equipe de cuidados de saúde primários geralmente à frente 

a determinar quando e como quando este apoio se faz necessário (SCHNEIDER, 

MITCHEL E MURRAY, 2010). 

Há ainda estudos que defendem explicitamente que o suporte domiciliar em 

cuidados paliativos exige uma rede de assistência disponível e flexível, que possa 

oferecer facilidade de interconsultas e hospital de retaguarda, para suprir eventual 

necessidade de internação ou para realização de determinados procedimentos 

técnicos de diagnóstico ou de tratamento. A ausência de uma rede articulada e 

integrada de serviços de cuidados paliativos no Brasil não permite perceber o 

impacto exercido por tais cuidados sobre as políticas de saúde existentes (SOUSA e 

ALVES, 2015). 

O cenário de estudo demonstrou um dos pontos cruciais no acompanhamento 

dos pacientes com doenças avançadas no cenário da AB, que consiste na 

descontinuidade do acompanhamento e tratamento dos usuários, a partir do 

momento em que “não há nada mais a ser ofertado” em termos de tratamento 

curativo. Novamente observamos no grupo o movimento de não aceitar essa 

situação como prática habitual, mas como um fator interveniente no processo de 

gerenciamento do cuidado. E mais uma vez, o grupo se mobiliza através do diálogo, 

para propor estratégias de mudanças, que neste caso, proposta como estratégia de 

longo prazo, uma vez que mudanças de integralidade e acessibilidade a rede de 
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atenção do município, envolve outras questões que não estão ao alcance desses 

profissionais.     

De acordo com Cucolo e Perroca (2015), as restrições no âmbito da prática, 

políticas e as limitações financeiras do sistema de saúde, além da fragmentação e 

das tensões profissionais, têm prejudicado a capacidade da enfermagem em 

fornecer e melhorar os cuidados requeridos pelos usuários. 

Perante as várias atividades assumidas em razão da demanda de atenção à 

saúde, limitação de tempo e escassez de recursos, a quantidade de cuidado não 

ofertado indica uma deficiência na qualidade da assistência e constitui um desafio a 

ser transposto. O enfermeiro precisa aprender a construir a relação na sua prática de 

cuidados, no contexto de emoções intensas, já que os diagnósticos de enfermagem 

mais prevalentes em cuidados paliativos são: a fadiga, o medo, o sentimento de 

impotência, a angústia espiritual, ansiedade, a perturbação da imagem corporal, a 

dor e o sofrimento.  

Na atualidade cada vez mais, fatores intervenientes das ações relativas aos 

programas do atual sistema de saúde vem contribuindo para uma assistência de 

enfermagem inadequada e, no entanto, pouca coisa vem sendo feita para assegurar 

a qualidade dos cuidados de enfermagem.  

Acontece que independente da existência desses fatores intervenientes, as 

pessoas com câncer avançado estão presentes nas áreas adstritas do Município e 

que tal presença, requer variadas formas de expressão do cuidar, a ser gerenciado 

pelos enfermeiros.   

Carvalho (2013), afirma que fatores adversos do sistema de prestação de 

serviços de saúde, em um dado momento e em certo lugar, exercem influência nas 

atividades de enfermagem de forma que quando executadas sob pressão dos 

mesmos fatores, podem distorcer ou desviar o propósito da assistência e o próprio 

sentido da relação de ajuda. 

Pode-se então assegurar que a prática se resume ao significado de uma 

profissão na sociedade e que neste caso, cabe aos enfermeiros, portanto, estimular 

as pessoas para as mudanças. Talvez haja mesmo fatores intervenientes capazes 

de prejudicar mudanças de atitudes e de comportamentos em uns e outros 

profissionais, mas espera-se que os enfermeiros tenham sempre em mente que 
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todos possuem os mesmos direitos à saúde e à assistência de enfermagem 

(CARVALHO, 2013). 

Para Silva et al (2015) torna-se imperioso o estabelecimento de estratégias 

que visem à obtenção de avanços nas relações de cuidado, pois se entende que a 

complexidade atrai estratégia, sendo esta última compreendida como a arte de 

integrar informações e formular esquemas de ações, objetivando reunir o máximo de 

certeza para o enfrentamento das incertezas, o que evita a fragmentação das 

relações de cuidado e potencializa a construção de vínculos e de redes de cuidado 

na produção de saúde. 

Esse estudo vem reforçar aos demais estudos já realizados, ao confirmar que 

nem sempre a ausência da oferta de um determinado cuidado está relacionada a 

falta de interesse do profissional ou de uma determinada equipe, mas sim ao 

sofrimento de um grupo de profissionais em querer oferecer uma assistência de 

forma integral e holística, que esbarra em fatores intervenientes ao gerenciamento 

do cuidado, como a falta de capacitação profissional, falta de recursos logísticos e 

financeiros e principalmente, a fragilidade na operacionalização da rede local do 

município.     
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Esta dissertação objetivou demonstrar os saberes e as práticas dos 

enfermeiros da AB sobre os CP, reconhecendo a realidade do cenário da prática, 

contribuindo assim para a construção de mudanças na assistência. 

Por acreditar que ao retornar para suas casas após o diagnóstico de “não ter 

mais nada a fazer” é o momento ideal da transição para este cuidado, a qualificação 

dos profissionais da AB merece importância e requer medidas imediatas na 

adequação as Politicas públicas.  

A metodologia adotada no estudo possibilitou obter respostas consistentes do 

grupo onde o mais importante, não foi o número de participantes, mas sim o modo 

em que cada participante se organizou para se ver e se ouvir. Cada participante 

ocultou-se no grupo, que passou a ser visto como uma massa homogênea, onde 

seus elementos estavam unidos, destacando as individualidades e a interpretação, 

que passou a incidir sobre o grupo como totalidade.  

Infelizmente, as limitações para o gerenciamento do cuidado a pessoas com 

câncer avançado no Município existem e algumas, não podem ser supridas em sua 

totalidade de imediato. No entanto, estratégias de ação foram propostas pelo grupo 

a ´curto, médio e logo prazo, descritas como viáveis de ser incorporada as atividades 

cotidianas dos profissionais e capazes de promover mudanças na assistência. 

Ao apontarem ações viáveis a serem incorporadas e implementadas em suas 

atividades diárias de trabalho, as enfermeiras se referem às ações de cuidado direto 

e de cuidado indireto, que devem ser realizadas de forma integrada e articulada, 

objetivando a promoção do cuidado sistematizado e de qualidade a pessoas com 

câncer avançado em suas áreas adstritas.  

Através da incorporação das ferramentas gerenciais como planejamento, 

execução, avaliação e controle, e dos instrumentos gerenciais, coordenação, 

supervisão, comunicação, observação e delegação, essas profissionais poderão 

colocar em prática de forma sistematizada as ações e estratégias apontadas no 

estudo.  
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Face aos resultados apresentados, pode-se dizer que as equipes não 

conseguem dar conta da continuidade dos cuidados às pessoas com câncer 

avançado e seus familiares, considerando a multidimensionalidade de fatores 

intervenientes existentes no Município. No entanto, é notório o esforço na tentativa 

de resolutividade dos problemas na perspectiva do cuidado. 

Cabe ressaltar que algumas das estratégias elaboradas e propostas pelo 

grupo, vão ao encontro das determinações do SUS, dentre as quais destacamos a 

mobilização social da comunidade e educação permanente, como recursos a serem 

utilizados pelas equipes da ESF.  

As contribuições pretendidas com a realização deste estudo foram 

correspondentes, a medida em que os dados ofereceram subsídios para a oferta dos 

CP a pessoa com câncer avançado na AB, a partir da compreensão dos saberes e 

práticas dos profissionais participantes. 

A utilização da PCA garantiu ao pesquisador penetrar na realidade do cenário 

de estudo e juntamente com os participantes, vivenciar toda a problemática do 

estudo, bem como, a construção das propostas das estratégias de mudança. 

Desta forma, o estudo também oferece subsídios para preencher parte da 

lacuna do cenário nacional em relação a atuação do enfermeiro nos cuidados 

paliativos na AB, servindo de estímulo para novos estudos que auxiliem na 

construção do corpo de conhecimentos necessários para a enfermagem na atenção 

oncológica. 

Espera-se que os resultados encontrados possam reforçar o ensino de 

enfermagem em nível de Graduação e Pós Graduação Lato e Stricto sensu, no que 

se refere aos conteúdos relativos aos diversos cenários assistenciais na área de 

câncer e ainda fomentar e fortalecer novas discussões acerca da gerência do 

cuidado de enfermagem em oncologia da linha de Gerência em Enfermagem, 

desenvolvida no Núcleo de Pesquisa em Educação, Gerência, e Exercício 

Profissional em Enfermagem (NUPEGEPEN), do Departamento de Metodologia da 

Escola de Enfermagem Anna Nery/ Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ.  

Certo de que ainda temos um longo caminho a percorrer na compreensão dos 

saberes e práticas no gerenciamento do cuidado de enfermagem a pessoa com 

câncer avançado na AB, não podemos nos isentar do compromisso ético e social em 



83 
 

 
 

executar as Políticas públicas e em ofertar assistência de enfermagem devidamente 

planejada, coordenada e de qualidade aos usuários e seus familiares.  
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Resolução nº 466/2012 – Conselho Nacional de Saúde 

 Você está sendo convidado (a) para participar como voluntário (a) da pesquisa intitulada: Concepções e práticas no 
gerenciamento do cuidado de enfermagem a pessoa com câncer avançado na atenção básica.que tem como objetivos: 
Identificar saberes e práticas de enfermeiros acerca da prática de cuidados paliativos a pessoa com câncer avançado na 
atenção básica;  Descrever os fatores intervenientes no gerenciamento do cuidado de enfermagem a pessoas com câncer 
avançado na visão dos enfermeiros e desenvolver com os enfermeiros estratégias que favoreçam a inclusão de ações de 
cuidado paliativo a pessoas com câncer avançado no âmbito da atenção básica. 

 Este Termo de Consentimento Livre Esclarecido serve para garantir que você recebeu todas as informações 
necessárias para aceitar participar desta pesquisa. Você deve pedir quaisquer esclarecimentos ao pesquisador sempre que 
julgar necessário. 

A pesquisa terá duração de 02 anos, com o término previsto para 2017.  

 Sua participação não é obrigatória e consistirá em responder a um questionário com dados gerais de identificação, 
aspectos pessoais e profissionais. Posteriormente, participará de oficinas em grupo, para discussão de uma situação problema 
sob a forma de um caso analisador, que será gravada em dispositivo de mídia para posterior transcrição. A qualquer momento 
você pode desistir de participar e retirar seu consentimento, comunicando ao pesquisador responsável. Sua recusa, desistência 
ou suspensão do seu consentimento não acarretará em prejuízo.  

Você não terá custos ou quaisquer compensações financeiras.   

Os riscos potenciais desta pesquisa estão atrelados ao risco de constrangimento durante uma entrevista ou risco de 
dano emocional, esclarecemos que qualquer situação de desconforto deve ser informada. A responsável pela realização do 
estudo se compromete a zelar pela integridade e o bem-estar dos participantes da pesquisa. Os benefícios relacionados à sua 
participação nesta pesquisa contribuirá para o aumento do conhecimento científico para a enfermagem no campo da atenção 
oncológica.   

Os dados coletados serão utilizados apenas nesta pesquisa e os resultados divulgados em eventos e/ou revistas 
científicas. Suas respostas serão tratadas de forma anônima e confidencial, isto é, através de códigos e em nenhum momento 
será divulgado o seu nome em qualquer fase do estudo. O material coletado será guardado por cinco (05) anos e incinerado ou 
deletado após esse período. 

Você receberá uma via deste Termo onde constam os contatos do CEP e do pesquisador responsável, podendo 
eliminar suas dúvidas sobre a sua participação agora ou a qualquer momento. Caso concorde em participar desta pesquisa, 
assine ao final deste documento, que possui duas vias, sendo uma sua e a outra do pesquisador responsável. 

 
____________________________________________ 

Katy Conceicao Cataldo Muniz Domingues 
E-mail:enfkaty@gmail.com  Cel: (21)96874-8754 

 

CEP-EEAN/HESFA/UFRJ – Tel: 21-2293-8148 – Ramal 228 - E-mail: cepeeanhesfa@gmail.com 

Declaro estar ciente do inteiro teor deste Termo de Consentimento e concordo voluntariamente em participar do 
estudo proposto, sabendo que poderei desistir a qualquer momento, sem penalidades, prejuízos ou perda de qualquer 
benefício. Recebi uma via assinada deste documento. 

 

Rio de Janeiro, ____de ____________de 20____  . 
Nome legível do(a) participante: ________________________________________ 
Assinatura do(a) Participante:__________________________________________ 
Rubrica do Pesquisador: _____________                            Rubrica do Participante: _________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem Anna Nery/Instituto de Atenção à Saúde São Francisco de Assis/ 
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rua Afonso Cavalcanti, 275 – Cidade Nova/Rio de Janeiro/RJ – Brasil. CEP: 20.211-
110. Tel: 2293-8048/2293-8899. 
 
 

 

  

 

 

 

 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 

Escola de Enfermagem Anna Nery (EEAN) 
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APÊNDICE B – INSTRUMENTO PARA ENTREVISTA INDIVIDUAL 

 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 
Escola de Enfermagem Anna Nery 

Coordenação Geral de Pós-Graduação e Pesquisa Curso de Mestrado em Enfermagem 
Núcleo de Pesquisa Educação, Gerência e Exercício Profissional da Enfermagem 

 
 
Mestranda: Katy Conceição Cataldo Muniz Domingues 
Orientadora: Profª. Drª. Marléa Chagas Moreira 
 
Data da entrevista: ___/ ___/ _____  

Nome do entrevistado (somente as suas iniciais): _________ Número da entrevista: ___ 

 
1 – Caracterização: 
Idade: (   )20-30     (   )31-40   (   )41-50   (   )51-60  Sexo:  F (   )     M (   ) 
Tempo de Graduação: _________           Tempo de Atuação na Atenção Básica: _____ 
Tempo de Atuação no Município: ________ Unidade de atuação:_________________ 
 
 2 – Qualificação Profissional: 
 (   ) Especialização _______________________________ Ano de Conclusão _______ 
 (   ) Residência       _______________________________ Ano de Conclusão _______ 
 (   ) Mestrado – Área ______________________________ Ano de Conclusão ______ 
 (   ) Doutorado – Área _____________________________Ano de Conclusão _______ 
 
3 – Sobre cuidados paliativos: 
- Você já ouviu falar sobre cuidados paliativos?    (   ) sim   (   ) não 
Em caso afirmativo, como você descreveria esse tipo de cuidado?  
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________ 
- Você já realizou algum treinamento sobre cuidados paliativos?   (   ) sim   (   ) não 
Em caso afirmativo, fale sobre esta experiência: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________ 
- Conhece algum paciente com câncer avançado na área adstrita de sua unidade? 
 (   ) sim  (   ) não  (   ) não sei informar 
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APÊNDICE C - ROTEIRO DE CONDUÇÃO DO GRUPO DE DISCUSSÃO 

 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 

Escola de Enfermagem Anna Nery 

Coordenação Geral de Pós-Graduação e Pesquisa 

Curso de Mestrado em Enfermagem 

Núcleo de Pesquisa Educação, Gerência e Exercício Profissional da 

Enfermagem 

 

 

Mestranda: Katy Conceição Cataldo Muniz Domingues 

Orientadora: Profª. Drª. Marléa Chagas Moreira 

 

 

Mediador: __________________________________________________________ 

Data: ______________________________________hora de Início: ________________ 

Roteiro a seguir: 

Confraternização do grupo. (tempo de 10 minutos) 

Explicação da dinâmica de trabalho. (tempo de 05 minutos) 

Sessão de trabalho:  

- Apresentação do Caso Mobilizador escolhido a partir de dinâmicas realizadas no projeto 

guarda chuva. (tempo de 15 minutos) 

- Discussão do caso pelas enfermeiras participantes a partir das seguintes questões guia:  

 Como você realiza o gerenciamento d o cuidado de enfermagem a pessoas com 

câncer avançado em sua área adstrita?  

 O que poderia ser feito para favorecer a assistência em cuidado paliativo no 

município? (tempo livre) 
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APÊNDICE D – CASO MOBILIZADOR 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 
Escola de Enfermagem Anna Nery 

Coordenação Geral de Pós-Graduação e Pesquisa Curso de Mestrado em 
Enfermagem 

Núcleo de Pesquisa Educação, Gerência e Exercício Profissional da 
Enfermagem 

 

Mestranda: Katy Conceição Cataldo Muniz Domingues 

Orientadora: Profª. Drª. Marléa Chagas Moreira 

 

Q.J.C, 58 anos, sexo feminino, acompanhada pela unidade de Bicuíba. Histórico de 

dores intensas nas mamas a mais ou menos 06 anos, porém, refere não ter 

procurado a unidade de saúde, por cuidar de seu esposo com câncer. Realizou 

preventivo pela última vez em 2009. Em 2014 foi diagnosticada com câncer em 

mama esquerda, onde iniciou tratamento na Onkosol em Cabo Frio, com 

programação terapêutica de 08 ciclos de quimioterapia, onde permaneceu em 

acompanhamento. Durante o tratamento, apresentou quadro de anemia e ferida em 

mama E (ferida com odor grau III - sentida com o curativo fechado), exteriorizada, 

vegetativa, secretiva, com odor fétido e referindo muita dor. Informa que para dor, 

faz uso de dipirona gotas. Paciente atendida pela ACS que realiza curativo em sua 

residência. Refere que nos dias em que a ACS não vai a sua residência, devido ao 

odor e secreção da ferida, ela recebe auxílio de um membro da igreja que frequenta 

que é “farmacêutico” (SIC), e que realiza seus curativos. Por conta própria sugeriu e 

realizou a aplicação de Benzetacil IM na paciente, a fim de aliviar suas dores (SIC). 

Paciente vive em casa de alvenaria, com saneamento básico, mora com uma filha 

adolescente que possuiu doença mental, sendo totalmente dependente dela e 

apresentando episódios de violência. Recebe visita diária de outra filha casada, com 

uma filha de 12 meses, que a acompanha às consultas médicas. Devido ao quadro 

avançado da doença e a progressão da anemia, apresentou queda em seu estado 

geral, sendo levada por familiares a uma unidade de saúde do Município de 

Araruama, onde faleceu por falência múltipla dos órgãos em 06/12/2015. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 – PARECER CEP 
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