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para você viver até o dia de sua morte.” 
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Resumo 

GASPAR, R. B. O gerenciamento do cuidado de enfermagem para defesa da 

autonomia dos idosos em terminalidade da vida. Rio de Janeiro, 2017. x p. 

Dissertação de Mestrado (Mestrado Acadêmico em Enfermagem) – Escola de 

Enfermagem Anna Nery, Centro de Ciências da Saúde, Universidade Federal 

do Rio de Janeiro, 2017. Orientadora: Prof.ª Dr.ª Marcelle Miranda da Silva. 

Introdução: O envelhecimento populacional e a transição epidemiológica têm 

gerado inúmeros desafios para os profissionais de saúde, pois tais fenômenos 
acarretam a prevalência de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DNCTs) que 
estão associadas a recorrentes hospitalizações prolongadas. Esta realidade afeta a 
área de conhecimento da enfermagem, por se tratar da categoria que permanece 
diuturnamente prestando cuidados de enfermagem que visam promover conforto, 
dignidade e o controle de sinais e sintomas da doença, inclusive em sua fase 
terminal, onde necessitam de Cuidados Paliativos. Nesse contexto, guiado por 
preceitos éticos e morais, o enfermeiro busca atender as necessidades dos idosos 
em processo de finitude, bem como promover ações que defendam sua autonomia 
no processo de tomada de decisões acerca de seu tratamento. Objetivou-se: 

Compreender o significado atribuído pelo enfermeiro, na esfera do gerenciamento do 
cuidado, acerca da autonomia do idoso em cuidados paliativos na terminalidade da 
vida. Metodologia: Estudo qualitativo, descritivo e exploratório, que utilizou a Teoria 
Fundamentada nos Dados (TFD) como método para análise dos dados coletados a 
partir da observação não participante e entrevistas semiestruturadas gravadas no 
formato.mp3, entre novembro de 2016 a maio de 2017. Investigaram-se três grupos 
amostrais compostos por 10 enfermeiros, 8 médicos e 15 técnicos de enfermagem 
que atuavam em enfermarias clínicas do Hospital Universitário Clementino Fraga 
Filho (HUCFF), Rio de Janeiro, Brasil. Resultados: Após o processo de codificações 
aberta, axial e seletiva dos dados, emergiram três categorias que representam os 
elementos do modelo paradigmático: Condições, Ação-Interação e Consequências, 
respectivamente:  Representando as influências do processo de trabalho, da tomada 
de decisão e da família sob a autonomia do idoso; Estabelecendo ações e 
interações para defender a autonomia do idoso em cuidados paliativos na 
terminalidade; Buscando promover a autonomia do idoso a partir do conhecimento e 
do desenvolvimento de habilidades e competências.  A partir da correlação e da 
interconexão entre as três categorias, apresenta-se o seguinte fenômeno central: 
Articulando elementos da profissão de enfermeiro e do perfil desenvolvido em seu 
exercício na assistência hospitalar para defender a autonomia do idoso na 
terminalidade da vida. 

Descritores: Enfermagem, Autonomia pessoal, Cuidados Paliativos, Direitos dos 
Idosos.  



 

 

 

Abstract 

 
GASPAR, R. B. Nursing care management to defend the autonomy of the 

elderly in the termination of life. Rio de Janeiro, 201. x p. Master's dissertation 

(Academic Master in Nursing) - Anna Nery Nursing School, Health Sciences 

Center, Federal University of Rio de Janeiro, 2017. Advisor: Prof. Dr. Marcelle 

Miranda da Silva. 

 

Introduction: Population aging and the epidemiological transition have generated 
numerous challenges for health professionals, as such phenomena lead to the 
prevalence of chronic noncommunicable diseases (NCDs) that are associated with 
recurrent hospitalizations. This reality affects the knowledge area of nursing, because 
it is the category that remains daily providing nursing care that aim to promote 
comfort, dignity and control of signs and symptoms of the disease, including in its 
terminal phase, where they need Palliative Care. In this context, guided by ethical 
and moral precepts, the nurse seeks to meet the needs of the elderly in process of 
finitude, as well as to promote actions that defend their autonomy in the decision-
making process about their treatment. The objective was: To understand the 
meaning attributed by the nurse, in the sphere of care management, about the 
autonomy of the elderly in palliative care in the terminality of life. Methodology: A 
qualitative, descriptive and exploratory study using Grounded Theory (GT) or 
Grounded Theory (GT) as a method to analyze the data collected from non - 
participant observation and semi - structured interviews that were recorded in the 
format.mp3, between November 2016 and May 2017. Three sample groups were 
investigated, comprising 10 nurses, 8 physicians and 15 nursing technicians working 
in clinical wards of the University Hospital Clementino Fraga Filho (HUCFF), Rio de 
Janeiro, Brazil. Results: After the process of open, axial and selective coding of the 
data, three categories emerged that represent the elements of the paradigm model 
Conditions, Action-Interaction and Consequences respectively: Representing the 
influences of the work process, decision making and family under the autonomy of 
the elderly; Establishing actions and interactions to defend the autonomy of the 
elderly in palliative care in the terminal; Seeking to promote the autonomy of the 
elderly from the knowledge and development of skills and competences. From the 
correlation and interconnection between the three categories, the following central 
phenomenon is presented: Articulating elements of the nursing profession and the 
profile developed in its practice in hospital care to defend the autonomy of the elderly 
in the termination of life.   
 
Key-words: Nursing, Personal autonomy, Palliative Care, Elderly Rights. 
 

 

 



 

 

 

Resumen 

 

GASPAR, R. B. Gestión de la atención para defensa de la autonomía de los 

ancianos en terminal de la vida. Río de Janeiro, 2017. x p. Tesis de maestría 

(Master Académico en Enfermería) – Escuela de Enfermería Anna Nery, Centro 

de Ciencias de la Salud de la Universidad Federal de Río de Janeiro, 2017. 

Tutor: Prof. Dr. Marcelle Miranda da Silva. 

 

Introducción: El envejecimiento poblacional y la transición epidemiológica han 
generado numerosos desafíos para los profesionales de la salud, pues tales 
fenómenos acarrean la prevalencia de Enfermedades crónicas no transmisibles 
(DNCTs) que están asociadas a recurrentes hospitalizaciones prolongadas. Esta 
realidad afecta al área de conocimiento de la enfermería, por tratarse de la categoría 
que permanece diuturnamente prestando cuidados de enfermería que buscan 
promover confort, dignidad y el control de signos y síntomas de la enfermedad, 
incluso en su fase terminal, donde necesitan de Cuidados Paliativos. En este 
contexto, guiado por preceptos éticos y morales, el enfermero busca atender las 
necesidades de los ancianos en proceso finitud, así como promover acciones que 
defiendan su autonomía en el proceso de toma de decisiones acerca de su 
tratamiento. Se objetivó: Comprender el significado atribuido por el enfermero, en la 
esfera de la gestión del cuidado, acerca de la autonomía del anciano en cuidados 
paliativos en la terminalidad de la vida. En el presente trabajo se analizaron los 
resultados obtenidos en el análisis de los resultados obtenidos en el análisis de los 
resultados obtenidos en el análisis de los resultados obtenidos, entre noviembre de 
2016 a mayo de 2017. Fueron investigados tres grupos muestrales compuestos por 
10 enfermeros, 8 médicos y 15 técnicos de enfermería que actuaban en enfermerías 
clínicas del Hospital Universitario Clementino Fraga Filho (HUCFF), Río de Janeiro, 
Brasil. Resultados: Después del proceso de codificación abierta, axial y selectiva de 
los datos, surgieron tres categorías que representan los elementos del modelo 
paradigmático Condiciones, Acción-Interacción y Consecuencias respectivamente: 
Representando las influencias del proceso de trabajo, de la toma de decisión y de la 
familia bajo la autonomía del anciano; Establecer acciones e interacciones para 
defender la autonomía del anciano en cuidados paliativos en la terminal; Buscando 
promover la autonomía del anciano a partir del conocimiento y del desarrollo de 
habilidades y competencias. A partir de la correlación y de la interconexión entre las 
tres categorías, se presenta el siguiente fenómeno central:  Articulando elementos 
de la profesión de enfermero y del perfil desarrollado en su ejercicio en la asistencia 
hospitalaria para defender la autonomía del anciano en la terminal de la vida. 
 
Palabras clave: Enfermería, Autonomía personal, Cuidados paliativos, Derechos de 
los ancianos. 
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Apresentação 

O interesse para o desenvolvimento desta pesquisa emergiu de uma 

inquietação profissional que antecedeu a graduação em enfermagem, pois, 

antes de me tornar enfermeiro, já atuava como técnico de enfermagem em um 

hospital público no município do Rio de Janeiro que atende pacientes de média 

e alta complexidade. 

Durante minha atuação profissional, em diversas ocasiões, observei que 

profissionais de enfermagem vivenciavam diversos conflitos bioéticos durante a 

assistência de enfermagem aos pacientes “sem possibilidades terapêuticas 

para a cura”. Em sua maioria, tais prognósticos se relacionavam à presença de 

doenças graves de curso crônico, com consequências deletérias no que 

concerne à qualidade de vida, especialmente os idosos, que quando 

hospitalizados, por longo tempo, sofriam com os desdobramentos desta 

experiência e que demarcavam a terminalidade da vida.  

A dissonância entre as percepções profissionais sobre quais ações 

devem ser propostas para garantir a qualidade da assistência, mantendo a 

dignidade e a autonomia do paciente, acaba gerando conflitos entre os 

integrantes da equipe de saúde. Cabe ressaltar que as divergências de 

pensamentos, de valores culturais e religiosos, somada à inadequada 

comunicação entre os profissionais de saúde e à falta de conhecimento sobre 

cuidados paliativos, implicam negativamente no planejamento da assistência 

aos pacientes portadores de doenças que ameaçam a continuidade da vida, e 

consequentemente, no gerenciamento do cuidado de enfermagem.  

Diante dessa realidade, ingressei na Escola de Enfermagem Anna Nery 

(EEAN), da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em busca de 

formação acadêmica para desenvolvimento das habilidades e competências, 

do pensamento crítico e reflexivo, para praticar a profissão de enfermeiro. Ao 

longo da graduação, surgiram diversos questionamentos, entre eles: quais são 

as ações do enfermeiro para garantir o direito dos pacientes frente aos conflitos 

bioéticos? 
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Nas experiências variadas nos estágios curriculares supervisionados, 

pude observar que o problema apontado se reflete no cotidiano de muitas 

instituições de saúde, em diversos cenários, mas principalmente nos momentos 

em que havia a necessidade de decidir qual atitude tomar em relação à 

assistência ao paciente em terminalidade da vida.  

Durante a graduação em enfermagem é ensinada a legislação que dispõe 

sobre a regulamentação do exercício profissional (Lei n° 7498, de 25 de junho 

de 1986) e sobre o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), 

que aborda a preservação da autonomia dos indivíduos como um princípio 

fundamental para os profissionais de enfermagem (COFEN, 2017). 

Contudo, a falta de legislação específica sobre o assunto, salvo-conduto, 

o Código de Ética Médica e a Resolução n° 1995, de 31 de agosto de 2012, do 

Conselho Federal de Medicina, que dispõe sobre as diretivas antecipadas de 

vontade dos pacientes, e considera, dentre outros aspectos, que o paciente 

pode antecipadamente rejeitar medidas extraordinárias para prolongar seu 

sofrimento quando em estado terminal, expõe os profissionais a um estado de 

vulnerabilidade no ato do processo decisório relativo aos limites das ações para 

salvar vidas.  

Assim, diante da minha percepção sobre a fragilidade da legislação 

brasileira que abarca a temática dos cuidados paliativos, com destaque para a 

de enfermagem, em 2013, ingressei na Faculdade Nacional de Direito 

(FND/UFRJ) em busca de conhecimentos jurídicos para o melhor 

desenvolvimento das práticas gerenciais e assistenciais enquanto enfermeiro. 

Nesta instituição fiz parte do grupo de pesquisa Tutela Jurídica do Idoso, cujo 

objeto de estudo é a autonomia do idoso a respeito das decisões concernentes 

a sua saúde.  

A interlocução entre a ciência da saúde e a ciência jurídica me conduziu a 

novas reflexões sobre o papel da enfermagem enquanto prática social dotada 

de preceitos bioéticos, o que aguçou a predileção pela pesquisa. Além disso, 

destacado como outro fator motivacional a minha função atual de enfermeiro na 

Clínica Médica do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF), 
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parte do complexo hospitalar da UFRJ, onde me deparo com muitas situações 

de pacientes idosos em terminalidade da vida.  

Nessa conjuntura, ingressei no curso de mestrado em enfermagem para 

investigar o tema relacionado à defesa da autonomia dos idosos em 

terminalidade da vida, e que vivenciam este processo de morrer e morte no 

hospital.  
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CAPÍTULO I- Considerações Iniciais 

 

Contextualização do estudo  

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam 

que o segmento populacional que mais crescerá nas próximas décadas será o 

de idosos, ou seja, indivíduos com idade igual ou superior a 60 anos de idade. 

Ainda segundo o instituto, em 2010, havia no Brasil cerca de 19,6 milhões de 

idosos, no entanto, a expectativa para o ano de 2060 é que esse segmento 

continue crescendo e atinja o número 73,5 milhões de pessoas. Esse 

crescimento acelerado poderá fazer do Brasil, em 2025, a sexta maior 

população de idosos do mundo (CASTRO et al, 2013; IBGE, 2015). 

O envelhecimento populacional e a transição epidemiológica têm gerado 

inúmeros desafios sociopolíticos e econômicos para os formuladores e 

executores de políticas públicas, principalmente nos serviços de saúde. À 

medida que a população envelhece, muda a estrutura etária e a carga de 

doenças com maior prevalência para as Doenças Crônicas Não Transmissíveis 

(DCNT) que são responsáveis anualmente por aproximadamente 38 milhões 

de mortes no mundo, ou seja, 70% de todas as mortes (OMS, 2014; MALTA et 

al, 2017). 

Diante deste cenário, o governo brasileiro buscou atender às políticas de 

enfrentamento ao avanço das DNCT preconizadas pela Organização Mundial 

de Saúde (OMS) e apresentou, em 2011, ‘o Plano de Ações Estratégias para o 

Enfrentamento das DCNT no Brasil, 2011-2022’ que teve como um dos seus 

eixos o cuidado integral. Logo, torna-se premente o desenvolvimento de 

estudos e discussões correlacionados à temática, uma vez que tais doenças 

estão associadas ao aumento de internações hospitalares e ao prolongamento 

de tempo de permanência dos idosos nas instituições de saúde. É importante 

destacar que o tratamento das doenças crônicas demanda elevados recursos 

financeiros, serviços de saúde especializados, como cuidados paliativos, e 

capacitação dos profissionais de saúde, uma vez que nem sempre será 

possível reabilitar o indivíduo para retomada de suas atividades de vida diária, 
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e na maioria dos casos se torna inevitável o avanço da doença que ocasionará 

processo de finitude vida (SANTOS et al, 2015; MALTA et al, 2016; 

MARCUCCI et al, 2016). 

Esta realidade afeta a área de conhecimento da enfermagem, uma vez 

que os idosos portadores de DCNT sofrem forte impacto na qualidade de vida e 

passam a necessitar de cuidados prolongados e, por isso, frequentemente são 

hospitalizados, necessitando assim diuturnamente dos cuidados de 

enfermagem para o controle de sinais e sintomas da doença em fase avançada 

(VALCARENGHI et al, 2015; GRITTI, et al 2015; KERNKAMP et al, 2016). 

No ambiente hospitalar, nota-se o quadro de fragilidade dos idosos, que 

pode ser entendido como uma síndrome clínica que resulta do 

comprometimento fisiológico do indivíduo, e contribui para ampliar sua 

vulnerabilidade, aumentar o número de internações e o tempo de permanência 

nas instituições de saúde. Diante das situações complexas, instabilidade clínica 

e iminência da morte, os enfermeiros buscam atender as necessidades dos 

idosos, bem como promover ações que defendam sua autonomia no processo 

de tomada de decisões a respeito dos próprios tratamentos de saúde (LIMA et 

al, 2013; BORGES et al, 2015; TOFFOLETTO et al, 2016; TOMASCHEWSKI-

BARLEM et al, 2016). 

Desta forma, a preservação da autonomia das pessoas torna-se um 

princípio fundamental para os profissionais de enfermagem. Além disso, é um 

princípio bioético que baliza todos os códigos de ética dos profissionais das 

ciências da saúde e corrobora para orientação das práticas assistenciais em 

saúde (COFEN, 2017; WILSON et al 2013; UGARTE e ACIOLY, 2014).  

O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE) certifica que 

os profissionais da enfermagem devem pautar suas práticas de acordo com os 

princípios da ética profissional e do campo da bioética. Seguindo tais preceitos 

e as diretrizes da Política Nacional de Humanização do Sistema Único de 

Saúde (SUS), esses profissionais devem realizar suas ações pautadas em 

práticas acolhedoras e humanizadas a fim de oferecer assistência de saúde 

integral aos enfermos e suas famílias. Desta forma, tornar-se-á possível 

respeitar o indivíduo em suas perspectivas biopsicossocial e espiritual 
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objetivando manter o respeito à vida, à dignidade e a resguardar seus direitos 

fundamentais, como a autonomia, em todas as dimensões e fases da vida, 

inclusive em sua terminalidade (HERMES e LAMARCA, 2013; 

CHERNICHARO; SILVA; FERREIRA, 2014; VRYONIDES et al 2015; COFEN, 

2017). 

A autonomia pode ser compreendida como um direito personalíssimo que 

se expressa na capacidade de tomar decisões, ou seja, na liberdade que o 

indivíduo tem para agir e tomar suas próprias decisões, segundo seus valores 

e consequentemente, decidir sobre aquilo que julga ser melhor para si, 

inclusive quanto à escolha de seu tratamento de saúde. No entanto, cabe 

ressaltar que embora o idoso possa se encontrar em condição de dependência, 

deve lhe ser assegurado o direito à autonomia, uma vez que não há correlação 

entre a necessidade de determinados cuidados e a capacidade do indivíduo 

para tomar decisões sobre sua própria vida (BRASIL, 2006; FELIX et al, 2014; 

KHOURY e SÁ-NEVES; 2014). 

Destaca-se que, nos cenários hospitalares, o enfermeiro tem competência 

privativa para promover o gerenciamento do cuidado de enfermagem, que 

envolve simultaneamente as dimensões administrativas e assistenciais do seu 

processo de trabalho. Assim, para atender efetivamente às necessidades do 

paciente, defender sua autonomia e promover qualidade de vida, esse 

profissional precisa organizar, planejar e implementar o cuidado baseado na 

avaliação criteriosa das capacidades funcional e cognitiva do indivíduo 

hospitalizado.  Esta avaliação precisa ser contínua, e é facilitada pela 

permanência diuturna do enfermeiro no cenário hospitalar, o que possibilita 

construir um vínculo de confiança para proporcionar cuidados adequados e 

confortáveis junto aos familiares/acompanhantes. (CHRISTOVAM, PORTO e 

OLIVEIRA, 2012; WASSENAAR, et al, 2015; CARNEIRO, RAMOS, BARBOSA 

et al, 2016).  

A comunicação é elemento primordial para se estabelecer uma relação de 

confiança entre enfermeiro, paciente e familiar. Uma vez estabelecida, esta 

relação possibilita que o profissional obtenha informações sobre os desejos e 

as expectativas do paciente frente ao tratamento de saúde. Desta forma, a 
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confiança pode ser entendida como a percepção que um indivíduo tem de que 

outra pessoa irá defender e agir em favor do melhor interesse para ele. A 

relação enfermeiro-paciente potencializa o cuidado centrado no paciente e 

pode ser considerada como importante elemento que impacta na segurança do 

paciente e na qualidade da assistência (POTT et al, 2013; JONES, 2014; 

JONES, 2017). 

Ao alinhar elementos como a comunicação, a defesa da autonomia e a 

promoção da qualidade de vida, considerando o gerenciamento do cuidado ao 

idoso com DCNT em terminalidade da vida, fala-se em princípios que remetem 

aos cuidados paliativos, definidos pela OMS (OMS, 2002, pg. 19) como:  

Uma abordagem que tem como objetivo promover a qualidade de 
vida das pessoas e seus familiares que enfrentam juntos os 
problemas associados com doenças, que põem em risco a vida, por 
meio da prevenção e alívio do sofrimento, por intermédio de 
identificação precoce, avaliação correta e tratamento da dor e de 
outros problemas de ordem física, psicossocial, emocional e 
espiritual. (grifos nossos) 

A defesa dos direitos dos pacientes é vista, principalmente, na literatura 

internacional como um papel fundamental para os profissionais de enfermagem 

e está presente nos códigos de ética que norteiam o desenvolvimento das 

ações desses profissionais. Nos Estados Unidos da América (EUA) esse tema 

começou a ser estudado principalmente a partir da década de 1970 devido ao 

aumento da utilização de mecanismos biotecnológicos para manutenção da 

vida. No Brasil, estudos sobre as ações dos profissionais de saúde que 

exercem a defesa dos direitos dos pacientes ainda são escassos. Este enfoque 

temático está presente nos estudos de enfermeiros pesquisadores da 

Universidade Federal do Rio Grande (UFRG), por exemplo, que vem ao longo 

dos últimos anos contribuindo para ampliar a produção científica sobre o papel 

dos enfermeiros no exercício da defesa dos pacientes que se encontram 

vulneráveis e/ou impossibilitados de exercerem sua autonomia pessoal (COLE, 

WELLARD e MUMMERY, 2014; AMERICAN NURSES ASSOCIATION, 2014; 

TOMASCHEWSKI-BARLEM et al, 2016).  
A respeito da autonomia dos idosos, que necessitam de cuidados de 

saúde, é preciso atentar para diferentes fatores que podem comprometê-la, tais 

como deficiência econômica para buscar outros serviços de saúde e questões 



23 
 

 

socioculturais que velam ou vedam o exercício dos seus direitos. Tais fatores, 

assim como inúmeros outros, corroboram para que os idosos sejam 

submetidos, ainda que contra suas vontades, a determinados procedimentos 

que não necessariamente lhes trarão qualidade de vida. Desta forma, quando 

os idosos são submetidos a tratamentos desnecessários, que podem 

comprometer sua autonomia, tem-se a distanásia ou obstinação terapêutica. 

Logo, quando o paciente se encontra doente e não dispõe de mecanismos 

próprios para fazer valer sua vontade, o mesmo necessita do auxílio de alguém 

que defenda seus direitos, como autonomia para tomada de decisões, 

integridade física e psíquica, direito de imagem e privacidade nas instituições 

de saúde (ANNAS, 2004; OLIVEIRA e BARBAS, 2013; PICANÇO e 

SADIGURSKY, 2014).  

Embora a promoção da autonomia do paciente e a defesa de seus 

direitos por parte dos profissionais de saúde possibilitem pôr em prática os 

princípios e metas dos cuidados paliativos e vêm sendo discutidas em diversas 

publicações científicas, é preciso refletir a autonomia sob o viés da 

autodeterminação incontestável, visto que a mesma precisa ser analisada no 

contexto que o indivíduo está inserido, o que abre precedente de uma possível 

tomada de decisão compartilhada, já que não existe direito absoluto. Desta 

forma, estando o paciente hospitalizado, o enfermeiro passa a fazer parte de 

seu contexto social e com isso tem a possibilidade de desenvolver ações que 

buscam defender sua autonomia enquanto escopo da prática, em todas as 

atividades inerentes ao gerenciamento do cuidado (OLIVEIRA E BARBAS, 

2013; WILSON et al, 2013). 

Em assim sendo, apresenta-se o seguinte objeto de estudo: o significado 

atribuído pelos enfermeiros, na esfera do gerenciamento do cuidado, acerca da 

autonomia do idoso em cuidados paliativos na terminalidade da vida.  

O estudo é norteado pela seguinte questão: como os enfermeiros 

significam a autonomia do idoso em cuidados paliativos na terminalidade da 

vida? Para atender ao exposto, objetivou-se: compreender o significado 

atribuído pelo enfermeiro, na esfera do gerenciamento do cuidado, acerca da 

autonomia do idoso em cuidados paliativos na terminalidade da vida. 
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Justificativa e relevância do estudo 

A maioria dos idosos é acometida por DCNT, que em estágio avançado, 

podem afetar a capacidade do indivíduo de participar das decisões 

concernentes ao próprio tratamento de saúde. Além disso, tais doenças 

acarretam o processo de hospitalização, que em muitos casos, corrobora para 

ampliar a vulnerabilidade desses pacientes e comprometer sua autonomia. 

Nesse contexto, destacam-se os profissionais de enfermagem que 

desenvolvem suas ações visando a integralidade do cuidado, respeitando a 

singularidade de cada indivíduo nas dimensões socioeconômicas e culturais 

(SILVA et al., 2014). 

Dentre as responsabilidades éticas e legais da equipe de enfermagem 

nos diferentes cenários de prática, incluindo o hospitalar, destacam-se as 

ações para alívio do sofrimento do indivíduo e promoção da manutenção de 

sua dignidade nas diversas situações que se encontre, inclusive no processo 

de morrer. Sendo assim, a enfermagem, por ser a categoria profissional que 

permanece em tempo integral ao lado do paciente hospitalizado, dispõe de 

conhecimentos científicos, capacidade técnica e discernimento ético, moral e 

legal para atuar como protagonista no desenvolvimento de ações e estratégias 

de saúde voltadas para a defesa da autonomia dos idosos (MENEZES, PRIEL 

e PEREIRA, 2011). 

Ao atuar em prol da defesa da autonomia dos idosos, o enfermeiro atende 

seu Código de Ética Profissional, exerce o princípio constitucional da 

solidariedade, bem como fortalece o Estado Democrático de Direito, pois ao 

exercer sua cidadania a favor de indivíduos vulneráveis, o profissional 

enfermeiro busca garantir o cumprimento de um dever legal. No entanto, no 

cenário nacional, a defesa dos direitos dos pacientes pela equipe de 

enfermagem tem sido pouco discutida na literatura científica.   

Nas situações em que os enfermeiros buscam promover a defesa dos 

pacientes, eles possibilitam a obtenção de tratamentos de qualidade a partir da 

autonomia dos indivíduos diante das propostas terapêuticas disponíveis. Além 
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disso, o papel exercido pelos enfermeiros os coloca na posição de mediadores 

entre os demais membros da equipe de saúde, o paciente e sua família. Desta 

forma, ao interatuar com os agentes envolvidos do cuidado através da 

comunicação, consolida-se o papel social do enfermeiro na defesa dos direitos 

dos pacientes, o que fortalece a visibilidade social da profissão (BARLEM et al, 

2016).  

Na revisão de literatura realizada no decorrer do processo de construção 

da pesquisa e delineamento do objeto de estudo constatou-se a lacuna no 

conhecimento sobre o tema em tela, especialmente no cenário nacional, o que 

reforça a justificativa do estudo. As produções internacionais identificadas 

fortaleceram o desenvolvimento do assunto, visto que as ações desenvolvidas 

por enfermeiros para assegurar os direitos dos pacientes, principalmente nos 

EUA e outras países da Europa, vem sendo desenvolvidas há algumas 

décadas (BARLEM et al, 2016; BARLEM et al, 2015; NOGARIO, 2015).   

A revisão de literatura foi realizada entre abril e maio de 2016, nas bases 

de dados SciELO (Scientific Electronic Library Online) e LILACS (Literatura 

Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde) com os descritores 

DeCS: enfermagem, direitos do paciente, idoso, cuidados paliativos, advocacia 

em saúde, defesa do paciente e autonomia pessoal. Enquanto nas bases de 

dados CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) e 

Pubmed foram utilizados os descritores MESH: nursing, patient rights, elderly, 

palliative care, health advocacy, patient advocacy e personal autonomy.  

Quanto aos critérios de inclusão, foram utilizados artigos originais e de 

revisão selecionados a partir do acesso ao Portal CAPES, disponíveis na 

íntegra, entre 2012 e 2016, nos idiomas Inglês, Português e Espanhol, e que 

atenderam à seguinte pergunta de pesquisa: quais são as ações desenvolvidas 

pelos enfermeiros para defender a autonomia dos idosos hospitalizados em 

cuidados paliativos na terminalidade da vida? Além disso, foram definidos os 

critérios de exclusão: editoriais, artigos de reflexão e de relatos de experiência, 

monografias e teses.  

O resultado dessa busca demonstrou que foram encontrados 18.977 

artigos, porém atendendo os critérios de inclusão e exclusão, apenas 369 se 
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tornaram elegíveis, onde se realizou a leitura de seus resumos para 

correlaciona-los com a temática e atender a pergunta de pesquisa. Ao final, 

selecionaram-se 28 publicações, distribuídas da seguinte forma: 05 na base de 

dados LILACS; 06 na base de dados SCIELO; 04 na base PUBMED e 20 

publicações na base CINAHL. Os principais enfoques temáticos dos estudos 

selecionados abordaram o entendimento de como os enfermeiros exercem a 

defesa dos direitos dos pacientes no contexto hospitalar, quais são suas ações, 

atitudes e crenças diante de um paciente que vivencia o processo de finitude. 

Destacou-se também os dilemas e conflitos éticos vivenciados pelos 

enfermeiros, o grau de autonomia deste profissional e o processo de 

comunicação com os demais membros da equipe, pacientes e familiares. Além 

disso, teve estudo que buscou compreender com que frequência os 

enfermeiros se envolvem para promover a autonomia dos pacientes, teve 

estudo que apontou o enfermeiro como líder clínico, como as famílias 

observam as ações desses profissionais e a necessidade de conhecimento e 

discussões sobre a temática. 

 Quanto à relevância, o desenvolvimento deste estudo busca ampliar o 

conhecimento sobre as ações desempenhadas pelos enfermeiros que visam 

garantir os direitos dos pacientes idosos em cuidados paliativos na 

terminalidade da vida, de modo a contribuir para o cuidado integral, de 

qualidade, e para que o gerenciamento do cuidado de enfermagem se 

desenvolva de forma consciente e eficaz pautado na lei que regulamenta a 

profissão e no CEPE.  

O desenvolvimento desta pesquisa busca atender a Agenda Nacional de 

Prioridades de Pesquisa em Saúde (ANPPS, 2011) que estabelece prioridades 

de pesquisa em saúde em consonância com os princípios do SUS.  Esta 

agenda foi composta por 20 subagendas prioritárias, dentre as quais se 

destacam: 

 O subagenda n° 5 “Doenças Não-Transmissíveis” que aborda diversos 

temas entre eles as neoplasias que compõe a detecção precoce e 

atenção a pacientes “fora de possibilidade terapêutica” (cuidados 

paliativos).  
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 O subagenda no 6, que trata da “Saúde dos Idosos” com enfoques sobre 

o impacto do envelhecimento populacional no sistema de saúde, a 

vulnerabilidade da população idosa e a avaliação da qualidade de vida 

dos idosos. 

 E, por fim, o subagenda n° 11, que trabalha temas ligados a questões 

“Bioética e Ética na Pesquisa” abordando o exercício da cidadania e 

direitos fundamentais, Dilemas éticos relacionados à terminalidade da 

vida – cuidados paliativos e dilemas morais na assistência à saúde.  

É preciso ampliar a modalidade assistencial dos cuidados paliativos no 

contexto das políticas públicas de saúde, promover a autonomia do paciente e 

respeitar o indivíduo no processo de morte e morrer, especialmente no 

ambiente hospitalar. Consequentemente, é preciso ampliar os horizontes para 

o campo de atuação do profissional enfermeiro, ressaltando seu papel na 

sociedade enquanto cidadão que busca garantir o cumprimento dos direitos de 

sua clientela.  

Logo, o presente estudo ganha relevância diante das mudanças no perfil 

demográfico e epidemiológico da população mundial ao longo das últimas 

décadas. O Brasil se encontra imerso neste cenário preocupante e se 

caracteriza enquanto país que não conseguiu erradicar as doenças infecciosas 

e parasitárias, contudo, apresenta elevada prevalência de DCNT.   

O estudo apresenta relevância interdisciplinar, pois as temáticas sobre a 

finitude de vida e as questões biotecnológicas vendo sendo estudadas por 

diversas outras categorias profissionais, como exemplo os juristas, já que o 

assunto transversaliza temas comuns às ciências humanas e biológicas 

(Biodireito). A UFRJ dispõe de um Programa de Pós-Graduação em Bioética, 

Ética Aplicada e Saúde Coletiva (PPGBIOS/UFRJ), composto por equipe de 

docentes de diferentes disciplinas.  O desenvolvimento dos trabalhos científicos 

sobre direitos dos pacientes idosos em terminalidade da vida e o exercício 

profissional do enfermeiro enquanto instrumento assecuratório desses direitos 

possibilita o diálogo dos cursos de Pós-Graduação da Escola de Enfermagem 

Anna Nery (EEAN/UFRJ) com outros programas de formação acadêmica da 

UFRJ.  
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Contribuições do estudo 

 A enfermagem brasileira, desde a década de 70, vem se destacando na 

produção do conhecimento científico. Seguindo essa constatação, a presente 

pesquisa almeja contribuir cientificamente para o crescimento da disciplina de 

enfermagem e possibilitar maior visibilidade do papel do enfermeiro brasileiro 

no campo da advocacia da saúde. Estudar temas que abordam o 

envelhecimento populacional e o avanço das doenças crônicas na atual 

conjuntura social tem a pretensão de atender o desenvolvimento de políticas 

públicas de saúde (SCHVEITZER, 2012). 

Pretende-se com esta pesquisa a colaboração para o aprimoramento dos 

profissionais enfermeiros que atuam nas diversas instituições de saúde, 

melhorar a assistência de saúde aos idosos hospitalizados em cuidados 

paliativos na terminalidade de vida e seus familiares, pois como já foi abordado 

em momento anterior, um dos papeis da advocacia do enfermeiro é garantir a 

qualidade dos serviços prestados. Visa contribuir para o fomento de novas 

pesquisas sobre a advocacia da enfermagem, fortalecer o ensino, a pesquisa e 

a extensão, além de servir de subsídio literário e fonte de discussão para o 

aprimoramento das pesquisas desenvolvidas no Núcleo de Pesquisa Gestão 

em Saúde e Exercício Profissional da Enfermagem - GESPEn, tanto na 

graduação e como na pós-graduação. 



29 
 

 

CAPÍTULO II- Bases Conceituais 

Gerenciamento do cuidado de enfermagem  

 Os profissionais de enfermagem são fundamentais para o cumprimento 

das metas e da visão das instituições de saúde que, em regra, perpassam pela 

assistência, ensino e pesquisa, para a qualidade da assistência.  Os 

enfermeiros, no bojo de suas atribuições, executam diversas atividades 

assistenciais e gerenciais para o bom funcionamento dos serviços e 

atendimento das necessidades da clientela. No entanto, essas dimensões de 

trabalho, que configuram o gerenciamento do cuidado, são vistas por muitos 

profissionais como dicotômicas e desarticuladas, principalmente, no contexto 

hospitalar (LIMA et al, 2016).  Entretanto, o processo de trabalho do enfermeiro 

está pautado no cuidar gerenciando e no gerenciar cuidando, de forma inter-

relacionada. 

  Christovam, Porto e Oliveira (2012) apresentaram um conceito teórico de 

Gerência do Cuidado de Enfermagem em Cenários Hospitalares.  

A gerência do cuidado de enfermagem em sua concepção teórica 
envolve uma relação dialética entre o saber-fazer gerenciar e o saber-
fazer cuidar. A dialética do termo estabelece um jogo de relações que 
resulta em um processo dinâmico, situacional e sistêmico, que 
articula os saberes da gerência e do cuidado possibilitando a 
existência de uma interface entre esses dois objetos na prática 
profissional (pg. 739). 

  Além do conceito, informaram que: 

As ações de gerência do cuidado de enfermagem caracterizam-se 
por ações expressivas e instrumentais de cuidado direto e indireto, a 
articulação e a interface dos aspectos técnicos, políticos e da 
politicidade, social, comunicativo, de desenvolvimento da cidadania e 
organizacionais, que envolvem a práxis da enfermeira em cenários 
hospitalares (op.cit., p. 739). 

 

O gerenciamento do cuidado de enfermagem destinado aos pacientes 

portadores de DCNT hospitalizados é um fenômeno complexo e requer dos 

enfermeiros ações dinâmicas e interdisciplinares na tentativa de atender as 

múltiplas demandas dos pacientes, valorizando suas singularidades, além de 

promover a participação da família no cuidado (SILVA et al, 2015). 
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O enfermeiro na defesa dos direitos dos pacientes 

 No Brasil, a atuação do enfermeiro em prol da defesa dos direitos dos 

pacientes, com destaque para a autonomia, não está devidamente 

consolidada. Tal evidência é constatada pela incipiente produção científica 

sobre o tema evidenciada nos resultados da revisão de literatura. Cabe 

ressaltar que esta lacuna na produção do conhecimento científico já havia sido 

destacada em outros estudos (NOGARIO et al, 2015; BARLEM et al, 2015; 

2016). 

 Nogario et al (2015) estudaram as ações dos enfermeiros no exercício 

da advocacia no ambiente hospitalar e observaram que os enfermeiros têm 

importante habilidade de avaliar seus pacientes de forma multidimensional, 

podendo assim diagnosticar problemas de ordem biopsicossociais, orientá-los 

sobre seus direitos e deveres, além de informá-los sobre as rotinas da 

instituição de saúde. Assim, ciente dos seus direitos, o paciente tem 

possibilidade de exercer sua autonomia frente às condutas terapêuticas 

estabelecidas no decorrer de seu tratamento. 

No entanto, Caires et al (2014) descreveram que indivíduos 

hospitalizados tendem a apresentar sinais de fragilidade em virtude do 

sentimento de incapacidade para tomada de suas próprias decisões. Desta 

forma, a dependência de cuidados específicos e o sentimento de insegurança 

acarretam o que as autoras chamam de processo de despersonificação 

mediante a necessidade de internação hospitalar.  

Contudo, mesmo diante deste problema, o enfermeiro pode fornecer 

informações claras e objetivas como ferramenta para validar e garantir os 

direitos civis do paciente, elevando-o ao status de protagonista nas decisões 

sobre as ações concernentes ao próprio tratamento de saúde. Com isso, diante 

de tais ações se torna evidente o cumprimento dos preceitos éticos e legais de 

seu exercício profissional. 

O CEPE, em seu artigo n° 39, destaca o dever do enfermeiro em 

esclarecer à pessoa sobre seus direitos. Além disso, consta no artigo n° 40 que 

este profissional deve orientar as pessoas sobre os riscos e os benefícios dos 
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procedimentos proposto, porém deve respeitar a recusa por parte dos 

indivíduos (COFEN, 2017). 

 Sob a perspectiva do cenário internacional, Winslow (1984) analisou o 

papel assumido pelas enfermeiras para promover a defesa dos direitos dos 

pacientes. Segundo o autor, a tendência na produção científica sobre tais 

ações emergiu no contexto norte-americano, principalmente, a partir da década 

de 70 e passou a repercutir no processo de formação dos profissionais e na 

formulação dos códigos de ética da profissão.      

Estudos de Albarran (1992) apresentaram a enfermagem como profissão 

que detém inúmeras atribuições, dentre elas a que busca promover a defesa 

do paciente. Segundo o autor, por ser a enfermagem a profissão que está a 

maior parte do tempo em contato com o paciente, tem a possibilidade de 

salvaguardar seus interesses.  

Na década de 90, Carole Willard, professora de enfermagem em 

Manchester (Inglaterra) destacou que, entre as décadas de 70 e 80, houve 

aumento da literatura favorável à atuação do enfermeiro na promoção dos 

direitos do paciente. Além disso, apontou que essa conduta foi defendida pelo 

Conselho Central do Reino Unido para enfermagem (United Kingdom Central 

Council/UKCC) como dever profissional especial e específico.  Contudo, Willard 

advertiu que se o aumento da literatura tinha objetivo de fortalecer a profissão e 

ampliar sua visibilidade social, talvez fosse preciso repensar tal atitude, pois 

havia risco iminente de sobrecarga funcional decorrente da polarização de 

múltiplas tarefas. 

 Coop (1995), professora da Universidade da Carolina do Norte (EUA), 

analisou a atuação dos enfermeiros como defensores dos direitos de pessoas 

vulneráveis. Segundo ela, a vulnerabilidade pode ser entendida como situações 

em que os indivíduos, por algum motivo, perdem a capacidade de expressar 

suas necessidades, desejos, crenças e valores, precisando assim da 

intervenção de outra pessoa que assegure seus direitos. A autora destacou 

que os enfermeiros, embora não necessariamente representem os defensores 

dos pacientes, em determinadas situações podem intervir para resguardar o 
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direito dos vulneráveis, como por exemplo, os doentes que estão em cuidados 

de fim de vida e que durante o processo de morrer estão frágeis.   

Todavia, Coop (1995) destacou que os enfermeiros precisam de aptidões 

específicas, motivação e comprometimento profissional para defender os 

direitos dos pacientes. No entanto, o autor advertiu que ao promover a defesa 

dos direitos, o enfermeiro pode entrar em conflito com outros profissionais de 

saúde que, por ventura, cometam alguma iatrogênica.  

Sendo assim, o enfermeiro precisa manter um comportamento assertivo, 

e saber identificar o contexto e o cenário que está inserido, visto que suas 

ações em prol do paciente podem gerar confronto de opiniões e interesses. É 

preciso saber quando promover a defesa e que há o risco de ser mal 

interpretado por outros profissionais da instituição onde desempenha sua 

função. Por fim, a docente alerta que é preciso ter diplomacia, habilidade de 

comunicação e negociação para promover a defesa, e que nem sempre a tal 

ação reflete tensão, já que a mesma pode ofertar equilíbrio se objetivar dirimir 

conflitos. 

Estudos realizados na década de 90 destacaram o papel do enfermeiro 

na defesa dos direitos do paciente. Segundo a autora, a defesa dos pacientes 

está inserida no campo filosófico da profissão e enseja ações como o 

fornecimento de apoio e informações que visam assegurar aos indivíduos seus 

direitos humanos básicos, como por exemplo, a autonomia (COLE, WELLARD, 

MUMMERY, 2014). 

Jeanette Hewitt (2001) analisou os argumentos prós e contra ao 

desempenho do enfermeiro que busca defender os direitos dos pacientes. Dos 

estudos que abarcam os pontos positivos dessa ação há destaque para o 

reconhecimento da atividade de defesa como inerente à profissão, fazendo 

parte dos pressupostos morais, e emergiu na enfermagem moderna a partir de 

Florence Nightingale. Dos autores que discordam que a defesa do paciente 

seja um dever do enfermeiro afirmam que tais ações se baseiam em bases 

filosóficas e humanísticas, não existindo respaldo legal para tal atividade. Além 

disso, o mesmo grupo informa que o paciente deveria constituir sua própria 

defesa, o que resultaria no impedimento de o enfermeiro se intitular como 
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defensor do paciente, uma vez que não foi constituído para isso. Além disso, 

ressaltou o risco das enfermeiras exercerem o paternalismo sob a alegação de 

que buscam o melhor para seus pacientes.   

McSteen e Peden-McAlpine (2006) informaram que a exercício de 

defender os direitos daqueles que estão impossibilitados de fazê-lo nas 

instituições de saúde varia de enfermeira para enfermeira, ou seja, a ação de 

defesa tem natureza interpessoal e depende do grau de relação enfermeiro-

paciente. As autoras abordaram que a promoção da defesa perpassa por 

questões éticas e morais vivenciadas pelos enfermeiros e os pacientes no fim 

da vida necessitam dessas ações para que seus desejos e preferências sejam 

respeitados. No entanto, muitos enfermeiros encontram barreiras para defender 

seus pacientes e isso pode causar-lhes sentimento de impotência e indignação 

moral. 

Vaartio et al (2006) apresentam a advocacia de enfermagem como um 

elemento inerente a ética profissional de enfermagem e utilizada para promover 

e salvaguardar o bem-estar e os interesses dos pacientes que estão sob sua 

assistência.   Hanks (2007) informa que nem sempre a enfermagem exerceu o 

papel de defender os interesses dos pacientes. Atualmente, esses profissionais 

enfrentam inúmeras barreiras como falta de apoio institucional, falta de poder, 

falta de formação para exercer tal atividade, falta de tempo devido às múltiplas 

tarefas e ameaça de punições e perda do emprego.  

Thacker (2008) analisou o comportamento dos enfermeiros que 

intercederam por pacientes em cuidados de fim de vida e destacou que os 

profissionais de enfermagem ocupam posições estratégicas para apoiar os 

pacientes na tomada de decisões diante do processo de finitude, bem como 

prestar apoio aos seus familiares.  O autor, assim como outros, ressaltou que 

os enfermeiros são os profissionais que passam mais tempo com as pessoas 

que enfrentam o processo de morte se comparado a outros profissionais de 

saúde. Talvez por isso, procuram diferentes mecanismos para melhorar a 

qualidade de vida dos indivíduos em todas as fases da vida, inclusive na 

terminalidade.   
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Negarandeh et al (2008) informaram que os enfermeiros assumem a 

defesa dos pacientes como uma obrigação ética e muitas vezes acabam se 

intitulando enquanto advogados deles. Embora esta função seja considerada 

uma atividade importante para o desenvolvimento do papel do enfermeiro, a 

diversidade de definições acaba gerando confusões para o seu desempenho 

na prática.  Zomorodi e Foley (2009) resgatam algumas considerações feitas 

por Jeanette Hewitt (2001) sobre o risco do paternalismo exercido pelo 

enfermeiro sob a alegação de estar defendendo os direitos do paciente. Não 

raro tal conduta acaba assumindo perspectivas de defesa, principalmente em 

situações que o paciente não pode se expressar, seja pelo quadro patológico 

ou perda da capacidade de manifestação, comum, principalmente, nos idosos 

hospitalizados.  

Para Hebert, Moore e Rooney (2011), a defesa exercida pelo enfermeiro 

representa um indicador de qualidade dos serviços de enfermagem prestados 

ao paciente em cuidados de fim de vida.  Outro ponto importante nesse estudo 

é que os enfermeiros consideram os pacientes como humanos dotados de 

suas crenças, o que os afastam de uma postura meramente técnica nos 

momentos que precisam elucidar alguma dúvida ou até mesmo nas 

abordagens do cotidiano hospitalar.   

Adams et al (2011) analisaram questões concernentes a tomada de 

decisões em situações de fim de vida.  A decisão de dar início ou cessar o 

suporte a vida a um paciente, a instalação de sondas para promover a 

alimentação ou questões sobre a realização ou não de manobras para 

reanimação cardiopulmonar em caso de parada cardíaca são vistos como 

momentos complexos nas unidades hospitalares, principalmente quando o 

quadro de saúde do paciente é grave, o que gera impossibilidade de expressar 

sua vontade. 

Nesses casos, os familiares geralmente assumem a posição para decidir 

quais procedimentos devem ser realizados a fim de manter ou não o suporte de 

vida. Fatores como diagnósticos imprecisos e a falta de comunicação entre os 

profissionais, o paciente e os familiares contribuem para que a tomada de 

decisões, em situações onde a continuidade da vida está em risco, configure 
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como um evento de conflitos éticos e morais. Além disso, profissionais como 

médicos e enfermeiros relatam o receio de tomar a decisão de forma 

equivocada ou desistir de salvar o paciente sem ter tentado todos os possíveis 

tratamentos, o que retrata o paradigma biomédico que visa a cura como 

finalidade da assistência.  

Wilson et al (2013) informam que os enfermeiros estão ligados a seu 

código de ética profissional e que, em regra, esse documento enfatiza a defesa 

da autonomia dos pacientes. Os autores ressaltam que a autonomia é um 

elemento fundamental para implementação da filosofia dos cuidados paliativos. 

Esse estudo sugere que os enfermeiros devem promover discussões mais 

amplas sobre autonomia e tomada de decisão, pois ambas as ações têm 

implicações na prática de enfermagem.  

Cole, Wellard e Mummery (2014) propuseram estudo sobre a autonomia e 

a defesa em enfermagem e informam que a defesa do paciente está 

amplamente difundida na literatura de enfermagem e ratificam que esta prática 

é vista pelos estudiosos da profissão como um papel essencial da profissão.  

Ao contrário de outros estudos que retratam a posição estratégica dos 

enfermeiros para promover a defesa dos pacientes, o estudo em análise 

aponta que os próprios enfermeiros argumentam que estão em melhor posição 

para julgar a capacidade de autonomia dos pacientes, visto que passam mais 

tempo assistindo-os.  

Em 2015, Paganini e Bousso apresentaram dados sobre pacientes em 

cuidados de fim de vida onde revelam que aproximadamente “55% dos doentes 

findam suas vidas nas unidades hospitalares”. Desses, “50% acabam 

passando seus últimos três dias de vida na UTI”. Um ambiente marcado por 

mecanismos biotecnológicos e emprego de medicamentos de última geração 

para manter o suporte de vida e que a princípio foi projetado para tratar 

pacientes com quadros de saúde complexos e com riscos de morte gerados 

por situações agudas.  
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Cuidados paliativos e as mudanças demográfica e epidemiológica: 

perspectivas históricas, avanços internacionais e nacionais. 

   

Inúmeras literaturas tentam associar o significado de cuidados paliativos à 

palavra hospice. Paliativo deriva do latim “pallium” que significa manto, 

cobertura ou proteção e visa aliviar os sintomas da doença progressiva e 

incurável. Tal associação teve início na primeira metade do século XIX com 

trabalhos de Jeanne Garnier que contagiou diversos países da Europa como, 

por exemplo, a Irlanda onde foi criado, em 1879, o Hospice “Our Lady’s 

Hospice of Dying” e o hospice “St Joseph’s (PESSINI, 2005; GEORGIA e 

MELO, 2008; CHAVES et al, 2011).  

Contudo, foi Cicely Saunders, graduada em serviço social, enfermagem e 

medicina, que, em 1967, fundou o St. Christopher’s Hospice, na cidade de 

Londres, e apresentou ao mundo o movimento hospice moderno, que 

preconiza observar o indivíduo em sua plenitude, respeitando sua autonomia 

no processo de morrer e morte.   

O St. Christopher’s Hospice se difere por buscar garantir a dignidade e a 

autonomia do paciente, permitindo que o mesmo conviva com sua família e 

tenha a presença de um acompanhante durante o tempo que permanecer na 

instituição (SILVA et al., 2015). 

Frente ao fenômeno mundial do envelhecimento populacional e o avanço 

das doenças crônicas e degenerativas, os cuidados paliativos se colocam 

como imperiosa urgência na sociedade, requerendo investimentos para que 

seja ofertado pelos sistemas de saúdes, inclusive o brasileiro, para atender as 

necessidades da população. O desenvolvimento das estratégias assistenciais 

nos diversos níveis de atenção à saúde precisa valorizar a participação do 

profissional enfermeiro, visto que em países desenvolvidos esse profissional 

tem contribuído de forma significativa para promover o acesso universal aos 

serviços de saúde, tanto no nível primário quanto aos cuidados em fim de vida. 

Possibilitando desta forma, ampliar a qualidade de vida da pessoa ainda que 

acometida por doenças em fase terminal (MENDES, et al. 2016). 
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Embora o Brasil seja uma das principais economias mundiais e apresente 

uma das maiores taxas de envelhecimento populacional na atualidade, o 

investimento em políticas públicas de saúde que abordem os cuidados 

paliativos ainda é aquém do necessário. O oposto a esse cenário pode ser 

observado na Europa onde o trabalho conjunto entre a European Association 

for Palliative Care (Associação Europeia de Cuidados Paliativos - EAPC), a 

International Association for Hospice e Palliative Care (Associação 

Internacional de Cuidados Paliativos - IAHPC), a Worldwide Palliative Care 

Alliance (WPCA), o Human Rights Watch (HRW), e a Union for International 

Cancer Control (União de Controle do Câncer Internacional - UICC) trouxe o 

Cuidados Paliativo como um direito humano.  

Tal entendimento pode ser encontrado na Carta de Praga (2013) cujo 

título é “Palliative Care: a humam right”. Esse documento afirma que o acesso 

ao cuidado paliativo é obrigação legal ratificada pela Organização das Nações 

Unidas e que a não oferta desse serviço à população, pelos sistemas de 

saúde, pode configurar a assistência como desumana e degradante. Além 

disso, a Carta de Praga convida os governantes a reformular suas políticas 

públicas de saúde, aprimorar sua legislação, assegurar o acesso aos fármacos 

necessário para controlar os sintomas da doença, e fomentar a formação dos 

profissionais de saúde com conhecimentos básicos sobre cuidados paliativos, 

abrangendo a graduação e a pós-graduação.   

Ainda em 2013, o secretariado executivo da OMS, em sua 134ª sessão, 

publicou um relatório para descrever a situação dos cuidados paliativos no 

mundo, além disso, apontou medidas importantes para desenvolver esses 

cuidados como políticas públicas. Informou que os Estados têm a obrigação de 

fornecer tais serviços, já que os mesmos corroboram para integralidade da 

saúde enquanto direito fundamental universal garantido pelas constituições e 

pelos tratados universais de direitos humanos. O documento adverte que a 

necessidade de cuidado paliativo tende a aumentar em decorrência da alta 

incidência de DCNT e pelo progressivo envelhecimento populacional. 

Frente ao exposto, os sistemas de saúde, em nível global, precisam 

incluir os cuidados paliativos nos serviços de saúde de forma a integralizar a 
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assistência, não os ofertando como serviço opcional. Em 2014, a Aliança 

Mundial de Cuidados Paliativos (Worldwide Hospice Palliative Care Alliance – 

WHPCA), em parceria com a OMS, publicou o Atlas Global sobre Cuidados 

Paliativos no fim da vida. Esse estudo sinalizou que, em 2011, 

aproximadamente 54,6 milhões de pessoas morreram no mundo e que desse 

total de mortes, 66% foram ocasionadas por doenças não transmissíveis. O 

atlas informou que anualmente, aproximadamente, “20 milhões de pessoas 

necessitam de cuidados paliativos e que 69% desse quantitativo correspondem 

a adultos maiores de 60 anos”. 

O documento apontou diversas barreiras para o desenvolvimento dos 

cuidados paliativos, dentre eles a falta de políticas públicas em diversos países 

para apoiar o desenvolvimento da assistência paliativa. O documento ressalta 

também que a formulação de legislações sobre o tema é fundamental, pois 

possibilita a inserção desta modalidade assistencial nos serviços de saúde e 

contribui para proposição de diretrizes e formulação de protocolos assistenciais 

(OMS, 2011). 

Além disso, cabe destacar que há uma lacuna nos sistemas de educação 

no que tange ao ensino dos cuidados paliativos para profissionais da área de 

saúde. Fatores como opiniões de líderes políticos e infraestrutura podem 

contribuir de forma negativa e inviabilizar a implementação adequada dos 

cuidados paliativos em determinados países.  

No Brasil, em 2009, foi proposto projeto de lei n° 524, de autoria do 

Senador Gerson Camata, que abordava os direitos da pessoa na fase terminal 

da doença. O parlamentar ressaltou, na justificativa do projeto, o avanço das 

DCNT, o envelhecimento populacional e a incipiente legislação brasileira 

abordando a temática. Mesmo assim, em 2014, o projeto foi arquivado no 

Senado Federal ao final da 54ª legislatura, o que consubstancia e ratifica a 

barreira evidenciada pelo Atlas de Cuidados Paliativos. 

O reflexo da resistência para promover as transformações sociais, 

culturais e políticas necessárias, no cenário brasileiro, pode ser observado no 

estudo da consultoria britânica Economics Intelligence Unit (EIU), que avaliou o 

índice de qualidade de morte nos anos de 2010 e 2015. No primeiro estudo 
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foram analisados 40 países, ficando o Brasil na 38ª colocação, enquanto no 

segundo, dos 80 países analisados o país ocupou a 42ª colocação.  

A população idosa no Brasil e os aspectos legais que abarcam a defesa 

dos seus direitos.  

A Constituição Federal (CF) de 1988, conhecida como constituição 

cidadã, traz no artigo no 230 que a família, a sociedade e o Estado têm o dever 

de defender as pessoas idosas garantindo a essas a dignidade e o direito à 

vida. Nesse sentido, é competência legal de todo cidadão brasileiro, inclusive 

dos enfermeiros, promover a garantia dos direitos dos idosos, como por 

exemplo, a sua autonomia, bem como a proteção contra quaisquer formas de 

crueldade e opressão. 

O art. 5°da CF/88 aborda que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de 

fazer algo, salvo em virtude de lei específica. Desta forma, o idoso com 

domínio de suas faculdades mentais não é obrigado a aceitar determinado 

tratamento que contrarie seus valores e sua decisão, ainda que este esteja 

acometido por uma DCNT em fase avançada e que ameace sua vida. O idoso 

tem o direito legal de escolher a conduta terapêutica que lhe seja mais benéfica 

(BRASIL, 2003).  

Outro ponto importante é que, no Brasil, nenhum cidadão pode ser 

submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Quanto a isso, 

Oliveira e Barbas (2013) realizaram pesquisa com 122 idosos, em Manaus, 

para saber quais suas opiniões a respeito de tratamentos de saúde refutáveis e 

com o intuito de prolongar suas vidas, poderiam lhes ocasionar mais 

sofrimento, já que muitas doenças que acometem os idosos são crônicas e, 

quando se encontram em fase avançada, não dispõem de controle ou cura. 

O estudo demonstrou que 67% dos participantes não desejariam receber 

medidas obstinadas a manter suas vidas sem garantias de qualidade. Além 

disso, foi perguntado sobre o local de preferência onde os idosos almejariam 

passar seus últimos momentos e 63,4% responderam que o melhor lugar para 

um idoso grave e em fase terminal estar no momento derradeiro era o 
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domicílio, onde poderiam morrer em casa, próximo a seus familiares, e receber 

carinho. 

O Código Civil (CC) brasileiro, instituído pela Lei n° 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002, apresenta em seu primeiro artigo que toda pessoa é capaz de 

direitos e deveres na ordem civil, informação que ratifica a autonomia dos 

idosos, visto que a idade não é um fator que incapacita o cidadão de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, como por exemplo, decidir sobre o próprio 

tratamento. 

O CC (2002) traz, no Capítulo II, os direitos da personalidade, que 

segundo Schreiber (2013), são vistos como direito irrenunciável, imprescritível, 

intransmissível e essencial para pessoa humana. No que tange ao 

desenvolvimento desta pesquisa, cabe dar relevo ao artigo 15, pois este diz 

que “Ninguém pode ser constrangido a submeter-se, com risco de vida, a 

tratamento médico ou a intervenção cirúrgica”. Há diversas críticas a respeito 

do referido artigo. Além disso, Schreiber (2013) informa que o oposto da 

assertiva possibilitaria a coação do paciente a submeter-se a determinados 

tratamentos, ainda que contrários à sua vontade. Tal conduta reforçaria a 

sobreposição do paternalismo dos profissionais de saúde em detrimento da 

autonomia dos pacientes. 

O Ministério da Saúde (MS, 2006) lançou o Caderno de Atenção Básica 

n° 19 que tem como título “Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa”, que 

busca contribuir para o avanço das políticas públicas destinadas à população 

idosa do Brasil que cresce em níveis comparados aos países desenvolvidos. 

Além disso, busca dar resolutividade às principais demandas sociais e de 

saúde desse grupo populacional, como por exemplo, o acometimento por 

DCNT que podem comprometer a funcionalidade dos idosos, aumentar o 

número de internações hospitalares e com isso potencializar sua dependência, 

a necessidade de cuidados de longa duração e o comprometimento da 

autonomia para tomada de decisões. 

  Através desse documento foi possível compreender a autonomia como 

um mecanismo que expressa a liberdade do idoso para agir conforme sua 

consciência, fazer valer seus valores sociais, culturais e religiosos e assim 
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tomar suas decisões. Desta forma, é importante salientar que o avanço de uma 

doença, ainda que esta não tenha prognóstico terapêutico de cura, não invalida 

a capacidade de decisão dos idosos, ainda que estes se encontrem 

dependentes para realizar suas atividades de vida diária. Infelizmente, não raro 

quando os idosos se encontram hospitalizados, observa-se a desqualificação 

de sua capacidade cognitiva. Contudo, tal atitude atenta contra princípios 

bioéticos e legais, visto que a idade não é um indicador de perda desta 

capacidade. 

É preciso rever paradigmas estabelecidos no ambiente hospitalar, além 

do mais, os profissionais têm o dever ético-legal de defender o direito de o 

idoso opinar e expressar sua vontade nos tratamentos de saúde aos quais 

serão submetidos, inclusive nos cuidados paliativos na terminalidade da vida. 

Destaca-se o papel do enfermeiro nesse contexto, não pelo caráter privativo, 

mas sim pelo seu arcabouço teórico-filosófico e técnico para lidar com 

situações que abordam a finitude da vida e o papel estratégico na equipe de 

saúde, o que o capacita como um profissional fundamental para garantir o 

direito à autonomia do idoso. 

 

Os idosos que necessitam das ações de defesa dos enfermeiros 

 A possibilidade de se viver mais durante a velhice é uma realidade 

mundial (OMS, 2015). No entanto, os anos acrescidos aos indivíduos não 

ocorre com isonomia (PEREIRA, ALVAREZ e TRAEBERT, 2011). Tal assertiva 

se confirma diante das desigualdades sociais e econômicas presentes nos 

diferentes países. No entanto, mesmo diante das dificuldades, é inegável que o 

aumento da expectativa de vida e a esperança de usufruir de uma velhice mais 

digna representam um ganho social jamais visto em outro momento da história 

da humanidade (BRASIL, 2007). 

A possibilidade real do prolongamento da vida decorre de um conjunto de 

fatores tais como avanço das políticas públicas de saúde e da biotecnologia 

que possibilitaram diagnósticos precoces e tratamentos de doenças 

anteriormente fatais, o que vem contribuindo para um novo olhar dos idosos 

sob a perspectiva do processo de morte e morrer. 
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 Assim, a associação imediata entre a velhice e a morte em momentos 

pretéritos vem aos poucos perdendo espaço no diálogo dos longevos. 

Certamente, as mudanças sociais e os novos arranjos familiares contribuem 

para que os idosos queiram viver mais e aproveitar seus anos acrescidos com 

a máxima qualidade possível. Essa qualidade tem se tornado objeto de estudo 

de diversas disciplinas de saúde, como por exemplo, a enfermagem, que utiliza 

a ferramenta da educação em saúde como importante instrumento de 

prevenção e controle de doenças características da população idosa, a 

exemplo do diabetes e da hipertensão arterial. 

 Os idosos fazem parte de um grupo populacional etário heterogêneo, 

cuja delimitação, no Brasil, inicia-se aos 60 anos. Com isso, à medida que a 

população vai envelhecendo, instituições de análise e controle das alterações 

epidemiológicas e demográficas sociais vão estabelecendo novas faixas etárias 

para promover estudos específicos sobre cada segmento da população idosa, 

principalmente no que tange os principais agravos de saúde e as demandas 

sociais. 

Desta maneira, fica evidente que a defesa de enfermagem enquanto 

estratégia de serviço que visa assegurar aos idosos, portadores de doenças 

crônicas e hospitalizados, o direito de participar das decisões concernentes a 

seu tratamento, precisa analisar previamente o grau de autonomia do idoso e 

seu discernimento cognitivo para o exercício da decisão. Do contrário, as ações 

do enfermeiro na defesa dos pacientes podem assumir o caráter paternalista e 

não necessariamente, uma ação para consolidar o direito dos idosos. 
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CAPÍTULO III 

 

ABORDAGEM METODOLÓGICA  

 Tipo de Estudo 

Trata-se de um estudo descritivo, exploratório, com abordagem qualitativa 

devido à natureza subjetiva do objeto de estudo. O caráter exploratório permite 

a compreensão do problema de pesquisa e não apenas sua descrição, 

coadunado assim com o modelo metodológico adotado nesta pesquisa.  Além 

disso, possibilita analisar os aspectos subjetivos dos participantes, suas 

atitudes e opiniões sobre determinado fenômeno (GIL, 2008; MINAYO, 2011). 

Segundo Pope e Mays (2009, p.14), esse tipo de pesquisa tem a função 

de “interpretar os fenômenos sociais (interações, comportamentos,entre outros) 

em termos dos sentidos que as pessoas lhe atribuem; em função disso é 

comumente referida como pesquisa interpretativa”.   Assim, torna-se coerente e 

assertiva a compreensão de que o conhecimento sobre os indivíduos só é 

possível mediante a descrição de experiências vivenciadas e definidas pelos 

seus próprios sujeitos (DYNIEWICZ, 2009).  

 

Cenário da pesquisa  

Para Alves, Mazzotti e Gewandsznajder (2004), a escolha do cenário da 

pesquisa deve ser pautada nos fatores de interesse do estudo, das condições 

de acesso e constância no campo.  Sendo assim, o presente trabalho foi 

realizado no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF), localizado 

na região metropolitana I do município do Rio de Janeiro, Brasil. Esta unidade 

faz parte do complexo hospitalar da Universidade Federal do Rio de Janeiro e 

oferece serviços multidisciplinares à sociedade.   

O HUCFF foi inaugurado em março de 1978, sob o governo do Presidente 

da República Ernesto Geisel. Inicialmente, o hospital foi projetado para atender 

centenas de pacientes nas diversas unidades de internação e ambulatorial. 

Porém, atualmente, em decorrência de problemas estruturais e financeiros, a 
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instituição conta com aproximadamente 265 leitos ativos destinados ao 

atendimento da população, embora já tenha tido 500 leitos em funcionamento, 

mas desde a sua inauguração, seus espaços físicos nunca foram totalmente 

ocupados. 

Um dos motivos que levaram a significativa redução do número de leitos 

se sucedeu pela desativação de diversas enfermarias que foram 

comprometidas após a implosão da Ala Sul do Hospital, no dia 19 de dezembro 

de 2010. Esta Ala ficou conhecida como “perna seca” e foi interditada pela 

Defesa Civil devido a inúmeros abalos em sua estrutura. Ressalta-se que para 

esta implosão, as atividades do HUCFF foram interrompidas e os pacientes 

transferidos para diversas unidades públicas de saúde. 

Após o ocorrido e a avaliação técnica da Defesa Civil, o HUCFF retomou 

suas atividades, porém muitos setores tiveram que ser readaptados devido às 

condições estruturais que a unidade de saúde ainda enfrenta. A demolição da 

Ala Sul comprometeu diversas enfermarias que anteriormente estavam em uso 

e posteriormente foram desativas. É importante destacar que o hospital está 

passando por obras de reestruturação para reativar aproximadamente 140 

leitos e, com isso, ampliar seus serviços de saúde. 

Observa-se que devido ao reduzido número de leitos hospitalares e o 

aumento da demanda de serviços de saúde, principalmente por pacientes 

idosos que necessitam de tratamentos e internações prolongadas, é comum a 

internação desses pacientes em unidades não especializadas para atender 

seus problemas, o que ocasiona a internação hospitalar onde houver a vaga, 

independente da especialidade do setor.   

Embora o HUCFF passe pelos problemas relatados, a instituição 

permanece com a visão de ser um centro de excelência no ensino, pesquisa e 

extensão universitária, o que o consagra como importante centro de formação 

profissional especializada para as diversas categorias de profissionais da área 

de saúde. Sua missão é desenvolver ações de ensino e pesquisa em harmonia 

com a função social da universidade, articulada à assistência, à saúde de alta 

complexidade e integradas ao SUS, promovendo ao seu público atendimento 

de qualidade e de acordo com os princípios éticos e humanísticos. 
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Dentre seus objetivos se destacam os de servir de campo de treinamento 

para o ensino de graduação das profissões de saúde no que se refere à 

assistência de média e alta complexidade, e treinar pessoal de nível médio e 

auxiliar com vistas ao aprimoramento da qualidade dos próprios serviços e à 

manutenção de bons padrões de rotina de atendimento. 

Em regra, os pacientes idosos, portadores de DCNT em fase avançada e 

os que estão em cuidados de fim de vida, são assistidos na Clínica Médica. 

Porém, ocorre que o número de leitos nesse setor não é suficiente para 

atender o crescente número de idosos hospitalizados. Isso acarreta a 

internação desses pacientes em outros setores. Com isso, é crescente o 

número de idosos em cuidados paliativos internados, por exemplo, no setor de 

Doenças Infecto-Parasitárias (DIP).   

Frente ao exposto, esse trabalho buscou pesquisar o objeto de estudo em 

setores onde ocorre o maior número de internações de idosos com DCNT em 

fase avançada e que apresentam indicação para os cuidados paliativos. Dentre 

os setores citam-se a Clínica Médica, o setor de DIP e a Neurologia, onde trata 

pacientes com doenças neurodegerativas. 

Além dos problemas do quantitativo de leitos, a instituição enfrenta 

problemas quanto ao número de funcionários. Ocorre que os profissionais 

enfermeiros são deslocados para cobrir férias, licenças médicas ou falta, 

ocasionando o remanejamento profissional.   Com isso, o profissional que é 

remanejado para setores como, por exemplo, a clínica médica, acaba 

prestando assistência aos idosos que se encontram no processo de finitude de 

vida.  Não raro, esses profissionais se deparam com situações que podem 

limitar ou ceifar a autonomia dos idosos no que se refere a participação destes 

na tomada de decisões dos tratamentos concernentes a própria saúde.   

Desta forma, buscou-se compreender o objeto de estudo sob a 

perspectiva desses profissionais. É importante frisar que os enfermeiros que 

trabalham no HUCFF ingressaram na instituição por diferentes regimes de 

contratação. Os que realizaram concurso público são profissionais de carreira, 

cumprem 12 horas de serviço seguidas de 60 horas de descanso, seja no 

plantão diurno e noturno, o que representa 10 plantões mensais. 
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No entanto, há um grupo significativo que desempenha as mesmas 

atividades, tem as mesmas responsabilidades, porém com direitos trabalhistas 

dicotômicos. Essa disparidade atinge os profissionais enfermeiros e técnicos de 

enfermagem no extraquadro, que além dos 10 plantões mensais, precisam 

fazer um (01) plantão extra para complementar a carga horária.  

É importante destacar que o HUCFF integra a rede de atenção oncológica 

como um Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia 

(CACON), e, por conseguinte, tem que disponibilizar, no mínimo, cuidados 

paliativos oncológicos, conforme Portaria n° 140, de 27 de fevereiro de 2014 

(BRASIL, 2014).  

 
 
Referencial Metodológico 
 

Abordagem geral da Teoria Fundamentada nos Dados (TFD) 

Diariamente, situações complexas são vivenciadas em praticamente 

todos os ambientes onde há inter-relação paciente-família-profissionais. Para 

tentar compreender os múltiplos fenômenos que ocorrem nesses cenários é 

preciso compreender as diversas percepções e significados que os indivíduos 

desenvolvem sobre tais fenômenos (SANTOS et al, 2016).  

No Brasil, estudo de Silva et al (2011) evidenciou que a enfermagem 

vivencia problemas sociais complexos no cenário prático, significativamente no 

planejamento e na execução da assistência de enfermagem. Para estudar tais 

problemas, os enfermeiros vêm utilizando métodos flexíveis e dinâmicos que os 

possibilitam esclarecer seus objetos de estudo e alcançar os objetivos 

propostos em seus trabalhos. 

Esta dissertação de mestrado, por se tratar de estudo exploratório com 

abordagem qualitativa, e cujo objeto de estudo tenha emergido de situações 

sociais complexas, utilizou um referencial metodológico flexível e dinâmico para 

compreender o significado atribuído pelos enfermeiros quanto ao desempenho 

de suas ações profissionais em situações complexas e não raro conflituosas. 
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Para isso, foi utilizada a Teoria Fundamentada nos Dados (TFD), termo 

traduzido do inglês Grounded Theory (GT), desenvolvida na década de 1960, a 

partir do trabalho conjunto dos sociólogos americanos Barney G. Glaser e 

Anselm L. Strauss. Strauss, após cursar o doutorado na Universidade de 

Chicago (1945), foi convidado para o programa de doutorado em enfermagem 

na Universidade da Califórnia e lá estudou a consciência sobre a morte nos 

ambientes hospitalares. O que motivou tal estudo foi o fato de que as questões 

concernentes à morte não eram dialogadas pelos profissionais de saúde, 

tampouco pelos pacientes em fase de terminalidade da vida (CHAMAZ, 2009; 

TAROZZI, 2011; CORBIN e STRAUSS, 2015). 

Strauss defendia que o pesquisador deveria estar presente no cenário de 

pesquisa para visualizar os fenômenos que estão acontecendo (CHAMAZ, 

2009). Barney G. Glaser, que havia cursado o doutorado em sociologia pela 

Universidade da Columbia (1961) se juntou à equipe. A Universidade de 

Columbia pautava seus estudos no paradigma positivista e preconizava a 

realização de estudos com abordagem quantitativa. Assim, Glaser buscou 

seguir seus paradigmas e aplicá-los nos estudos de abordagem qualitativa de 

Strauss com a utilização de rigorosos métodos de codificação e assim controlar 

o caráter empírico presente na pesquisa qualitativa (CHAMAZ, 2009; KENNY e 

FOURIE, 2014; CORBIN e STRAUSS, 2015). 

Desta forma, a interlocução entre o viés qualitativo de Strauss e o 

quantitativo de Glaser deu origem à TFD, que foi publicada, em 1967, no texto 

The Discovery of Grounded Theory (CHARMAZ, 2009; TAROZZI, 2011; 

CORBIN e STRAUSS, 2015). A TFD se tornou um método de abordagem 

qualitativa com o devido rigor metodológico para subsidiar e direcionar as 

etapas de análise dos dados obtidos nas entrevistas e nas concepções 

sistêmicas.  Além disso, a TFD possibilita desvelar a compreensão dos 

múltiplos fenômenos do cenário de atuação da equipe de enfermagem a partir 

de elementos como significados, opiniões, valores e percepções e assim, 

atender as requisições do objeto de estudo (SILVA et al, 2011). 

Em 2015, Corbin e Strauss publicaram a 4ª edição do livro “Basics of 

qualitative research: techniques and procedures for developing Grounded 
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Theory”, onde promoveram mudanças na composição dos componentes que 

constituem o modelo paradigmático da TFD. É importante ressaltar que na obra 

“Pesquisa qualitativa: Técnicas e procedimentos para o desenvolvimento de 

teoria fundamentada. 2° ed” dos mesmos autores (2008), o modelo era 

composto por cinco elementos, a saber: Condição Causal, Contexto, 

Condições Intervenientes, Estratégias de Ação e Interação e Consequências.  

Contudo, a partir de 2015, passou a ser constituído por apenas três 

elementos, sendo eles a condição, as ações-interações e as consequências, 

que a partir de suas interações geram o fenômeno da pesquisa ou a categoria 

central do estudo. Além disso, observa-se que o componente contexto está 

contido em todos os componentes de forma transversal (CORBIN e STRAUSS, 

2015). 

Para acompanhar a evolução do método, a elaboração e a análise dos 

dados desta pesquisa se deu pela nova vertente da TFD. 

 

Participantes do estudo  

Segundo Corbin e Strauss (2015), a TFD não condiciona o pesquisador a 

estabelecer o quantitativo de participantes para composição de determinado 

grupo amostral, seguindo premissa da abordagem qualitativa. Porém, mediante 

análise inicial dos dados obtidos, o pesquisador pode formular hipóteses e 

formar novos grupos amostrais que o possibilitarão a compreensão de forma 

mais ampla do fenômeno investigado.   

Assim, por exigência do objeto do estudo, o primeiro grupo amostral foi 

composto por 10 enfermeiros que atenderam aos seguintes critérios de 

inclusão: enfermeiros que atuam em setores que oferecem assistência a idosos 

em cuidados paliativos na terminalidade da vida e façam parte das unidades de 

internação clínica, além de possuir vínculo com a instituição e tempo mínimo de 

seis (6) meses de atuação no cenário de pesquisa, para conferir proximidade e 

entendimento sobre as normas que balizam a prática assistencial do setor. 

Quanto ao vínculo, cabe ratificar que os enfermeiros que desenvolvem 

suas ações na instituição, ingressam nesta de três maneiras: mediante 
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concurso público, sendo regido pelo Regime Jurídico Único da União – Lei no 

8112 de 1990; através de contratos temporários, os chamados funcionários 

extraquadro; ou mediante seleção pública para exercer durante dois (02) anos 

a função de enfermeiro residente. 

Como critérios de exclusão, elencaram-se os enfermeiros que atuem em 

cargos exclusivamente administrativos e aqueles que estejam de férias ou em 

período de licença durante o tempo de coleta de dados. 

Após análise das primeiras entrevistas, surgiram duas hipóteses: 

Hipótese 01: O médico é responsável pelo prognóstico do idoso e 

direcionamento das ações com base nos cuidados paliativos na terminalidade 

da vida, o que requer comunicação assertiva para evitar conflitos éticos, 

barreiras no exercício profissional dos demais profissionais da equipe e falsas 

esperanças por parte do idoso e seus familiares.    

Hipótese 2: O técnico de enfermagem, por ser o profissional de maior 

contingência e que mais estabelece contato com o paciente e seus familiares 

no ambiente hospitalar, pode identificar situações que comprometem a 

autonomia do idoso em cuidados paliativos na terminalidade da vida. 

Mediante a formulação das hipóteses citadas, foram criados outros dois 

grupos amostrais com a participação de médicos e técnicos de enfermagem. O 

segundo grupo amostral foi composto por oito (08) médicos, sendo um (01) 

responsável clínico e sete (07) residentes médicos que atenderam os mesmos 

critérios estabelecidos para os enfermeiros. O terceiro grupo foi composto por 

quinze (15) técnicos de enfermagem que também atenderam os tais critérios 

de inclusão. 

O recrutamento dos participantes ocorreu após o devido trâmite legal dos 

comitês de ética e pesquisa, e mediante aprovação dos pareceres 

consubstanciados, o pesquisador se dirigiu aos setores com maior 

possibilidade de investigação do objeto de estudo e conversou com os 

potencias participantes. Inicialmente o trabalho foi apresentado às chefias de 

enfermagem da instituição para posteriormente ser apresentado aos 

enfermeiros.  
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Na ocasião, os objetivos do trabalho eram apresentados, bem como 

explicitado os direitos dos profissionais a não participar ou interromper sua 

participação a qualquer momento. Diante dos retornos positivos, foram 

agendados encontros para a realização das entrevistas individualmente e em 

lugar privado, no horário de escolha dos participantes. Os encontros ocorreram 

nos setores de atuação dos profissionais para facilitá-los e possibilitá-los a 

imediatamente se direcionar ao local de serviço caso ocorresse alguma 

intercorrência, e que sua presença fosse imprescindível.  

 
 

Técnicas para coleta de dados   
 

 Os dados foram coletados através da aplicação de entrevista 

semiestruturada (Apêndice A) e observação não participante (Apêndice B). O 

período de coleta de dados transcorreu de novembro de 2016 a maio de 2017. 

Previamente à realização das entrevistas, foi realizada a caracterização do 

perfil profissional dos participantes (Apêndice C) 

A entrevista é “um encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas 

obtenha informações a respeito de um determinado assunto, mediante uma 

conversação de natureza profissional” (MARCONI e LAKATOS, 2008, pg. 80). 

No caso da entrevista semiestruturada, esta tem como característica um roteiro 

com perguntas abertas o que permite flexibilidade ao pesquisador, além de ser 

indicada para estudar um fenômeno com uma população específica.    

Triviños (2010) destaca que o tipo de entrevista escolhida é um dos 

principais meios de o pesquisador colher os dados em pesquisas com 

abordagem qualitativa e a define como:  

(...) aquela que parte de certos questionamentos básicos, apoiados 
em teorias e hipóteses, que interessam à pesquisa, e que, sem 
seguida, oferecem amplo campo de interrogativas, fruto de novas 
hipóteses que vão surgindo à medida que se recebem as respostas 
do informante. Desta maneira, o informante, seguindo 
espontaneamente a linha de seu pensamento e de suas experiências 
dentro do foco principal colocado pelo investigador, começa a 
participar na elaboração do conteúdo da pesquisa. (Triviños, 2010, 
pg146).  

A técnica da observação não participante, segundo Marconi e Lakatos 

(2003, pg. 190) “(...) é uma técnica de coleta de dados para conseguir 
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informações e utiliza os sentidos na obtenção de determinados aspectos da 

realidade”. [...] “Não consiste apenas em ver e ouvir, mas também em examinar 

fatos ou fenômenos que se desejam estudar”.  

Segundo Queiroz et al (2007): 

 “Observar é aplicar os sentidos a fim de obter uma determinada 
informação sobre algum aspecto da realidade. É mediante o ato 
intelectual de observar o fenômeno estudado que se concebe uma 
noção real do ser ou ambiente natural, como fonte direta dos dados” 
(QUEIROZ et al, 2007, pg. 277). 

Quanto ao tipo não participativo, Marconi e Lakatos (2003) informaram 

que nesse contexto, o pesquisador tem a possibilidade de se aproximar da 

realidade que deseja estudar, porém não deve ocorre a interação por parte do 

investigador. Desta maneira “o observador deve saber ver, identificar e 

descrever diversos tipos de interações e processos humanos” (VIANA, 2003, 

pg. 5). 

No entanto, é preciso que o pesquisador esteja treinado para conseguir 

captar o máximo de informações relevantes. Logicamente que a devida 

captação das informações requer por parte do pesquisador a utilização de 

instrumentos de anotação, como exemplo, as chamadas notas de campo onde 

constam informações contendo data e local de realização da observação, o 

público e as facilidades de desafios para realização da coleta de dados. 

As entrevistas foram gravadas com a utilização de aparelho digital, após o 

assentimento dos participantes. Posteriormente, foram transcritas e 

reapresentadas aos participantes para validação das informações. O tempo 

médio de cada entrevista foi de aproximadamente 30 minutos. 

 

Etapas de análises dos dados  

Segundo Baggio e Erdmann (2011) a TFD possibilita a compreensão da 

vivência dos indivíduos a partir de suas experiências. Composta por um 

conjunto de procedimentos que possibilitam, de forma sistematizada, a 

formulação de uma teoria, ou seja, uma interpretação articulada que possibilita 

explicar uma realidade complexa (TAROZZI, 2011).  No entanto, para que isso 
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ocorra é necessário que o investigador desenvolva ao longo do trabalho a 

análise crítica, reflexiva e sensível das informações que dispõe.  

Corbin e Strauss (2015) informam que a análise dos dados na TFD se 

desenvolve em três etapas: codificação aberta, codificação axial e integração. 

Soares et al (2015) ratificam esse entendimento e ressaltam que na TFD o 

processo analítico das informações ocorre a partir da divisão, conceituação e 

correlação dos dados nas três etapas mencionadas de forma interdependentes. 

 Crossetti, Goes e Brum (2015) analisaram a aplicação da TFD em 

pesquisas de enfermagem e informaram que a primeira etapa se dá com a 

aplicação do roteiro de entrevista semiestruturada para captar os dados. Após, 

os dados são transcritos e analisados de forma concomitante. Essa análise foi 

descrita por Strauss e Corbin (2008) como microanálise ou análise “linha por 

linha”. No entanto é possível analisar somente palavras, frases ou até mesmo 

um parágrafo (TAROZZI, 2011). 

Desta maneira, observa-se que a codificação aberta é a primeira etapa 

desenvolvida durante a análise dos dados. A microanálise versa promover o 

exame detalhado das informações disponíveis e, em seguida, identificar as 

unidades mínimas de significado para posterior formação dos códigos 

preliminares.  

A segunda fase do processo é chamada de codificação axial. Nesta 

ocorre a reorganização dos códigos, que através do olhar centralizado do 

pesquisador torna possível a formação de subcategorias, que em seguida se 

agruparão para formar categorias, ou melhor, conceitos que representam o 

fenômeno que está sendo estudado (SOARES et al, 2015).  

 A última etapa do processo de desenvolvimento da TDF, onde ocorre a 

formulação da teoria, sofreu uma mudança na versão de Corbin e Strauss 

(2015). Agora esta etapa não se denomina mais codificação seletiva e sim 

integração que significa uma classificação única em que se conjugam as 

categorias (fenômenos) formando assim uma categoria central embasada nos 

elementos paradigmáticos condições, ações-interações e consequências.  

Contudo, a mudança na etapa final não trouxe perdas para o processo 
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metodológico de desenvolvimento da TFD, que permaneceu adotando 

processos de análise sistematizada e abstrata dos dados obtidos (CORBIN E 

STRAUSS, 2014).   

O componente “condições” do modelo paradigmático visa responder as 

perguntas sobre o porquê, quando e como as coisas acontecem, além de 

evidenciar os motivos e explicações fornecidas pelos sujeitos para justificar 

suas ações (ação/interação) diante do ocorrido. O segundo componente do 

paradigma é a “ação/interação”, que segundo Corbin e Strauss (2015) 

compreende as respostas das pessoas diante de determinados problemas, 

desafios ou objetivo.  

Tais respostas resultam dos significados atribuídos pelos sujeitos após 

suas percepções sobre determinadas situações.  Por fim, o terceiro 

componente são as “Consequências” que pode ser entendido como os 

resultados de determinadas ações. Logicamente que o sujeito, antes de por 

determinadas ações (ação/interação) em prática, pode formular desfechos e se 

necessário reformulá-los.  

É importante frisar que o resultado das ações tomadas (Consequências) 

pode ser para quem as praticou, no caso dos enfermeiros que defendem ou 

não a autonomia de idosos e com isso ganharam ou não visibilidade social, ou 

para outros, no caso dos idosos que, em processo de finitude da vida, têm sua 

autonomia resguardada ou não pela ação ou omissão dos enfermeiros.   

Na nova abordagem metodológica da TFD, Corbin e Strauss (2015) 

apontam que o “contexto” é um termo amplo que está presente em todos os 

elementos paradigmáticos de forma transversal e é composto de um conjunto 

de circunstâncias ou eventos, dos significados que as pessoas atribuem a 

estes (problemas, desafios, objetivos), em como as ações realizadas para 

alcançar resposta às situações problemas que ocorrem em suas vidas.   

 

Aspectos éticos  

Esta pesquisa foi cadastrada na Plataforma Brasil e posteriormente 

apreciada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Escola de Enfermagem 



54 
 

 

Anna Nery (EEAN/UFRJ), Instituição Proponente e em seguida pelo CEP do 

Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF/UFRJ), Instituição 

Coparticipante, em ambos os casos aprovados, pelos pareceres de n° 

1.704.415 e 1.728.675 respectivamente.  

No entanto, após a análise inicial dos dados, foram formuladas duas 

hipóteses como já mencionadas, necessitando assim, submeter uma emenda 

ao projeto para composição de novos grupos amostrais. Na Instituição 

Proponente, a emenda foi aprovada no dia 25 de Outubro de 2016 sob o 

Parecer Consubstanciado n° 1.791.056 (ANEXO 01) e na Instituição 

Coparticipante, a aprovação ocorreu no dia 12 de Novembro de 2016 sob o 

parecer consubstanciado n°1.836.574. (ANEXO 02) 

 Este trabalho seguiu as prerrogativas da Resolução n.º466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde (CNS), que trata das Normas de Pesquisa 

envolvendo Seres Humanos. Além disso, buscou consonância entre os 

princípios bioéticos e os dispositivos legais presentes no ordenamento jurídico 

brasileiro.   

Foi assegurado o anonimato aos participantes para lhes garantir 

segurança e consequentemente o direito de expor suas opiniões sobre o tema. 

Os dados desta pesquisa serão utilizados somente pelo pesquisador em prol 

do conhecimento científico, devendo este após cinco anos apagar os 

depoimentos.  

Os participantes receberam informações sobre os objetivos e benefícios 

do estudo, o direito sigilo e anonimato de seus nomes, informações sobre 

riscos e voluntariedade da participação, além do direito de a qualquer momento 

desistir da participação na pesquisa. Após o aceite, assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice D) disponível em duas 

vias, sendo uma entregue ao partícipe e outra devolvida ao pesquisador.  

Todas as páginas do TCLE foram rubricadas pelo participante que, em 

seguida, assinou a última folha.  Assumiu-se o compromisso de divulgação dos 

resultados em eventos científicos, periódicos de enfermagem e divulgação dos 

dados da pesquisa na instituição onde a mesma foi desenvolvida. 
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CAPÍTULO IV- Apresentação e 
discussão dos resultados 

 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Caracterizando o perfil dos participantes 

ELEMENTOS CARACTERIZADORES ENFERMEIRO 
TÉC. DE 

ENFERMAGEM 
MÉDICOS 

N° de participantes 10 15 08 

Média de idade 38,6 anos 44,6 anos 31 anos 

Tempo médio de graduação 12,2 anos * 04 anos 

N° de profissionais com pós-
graduação completa 

08 05 01 

Tempo médio de atuação em 
Cuidados Paliativos 

6,8 anos 7,3 anos 3,8 anos 

N° de pessoas que já realizaram 
algum curso sobre cuidados 
paliativos 

04 02 03 

N° de profissionais residentes 02 ------ 07 

Profissionais que expressaram 
desejo de realizar curso sobre 
cuidados paliativos 

09 15 anos 05 

* No grupo dos técnicos de enfermagem, 08 profissionais relataram ser graduados. 

  

Resultados obtidos a partir do processo de codificação dos dados e 

aplicação do modelo paradigmático 

 

Nesta fase, emergiram três categorias, a saber: 1) Representando as 

influências do processo de trabalho, da tomada de decisão e da família sob a 

autonomia do idoso; 2) Estabelecendo ações e interações para defender a 

autonomia do idoso em cuidados paliativos na terminalidade da vida; e 3) 

Buscando promover a autonomia do idoso a partir do conhecimento e do 

desenvolvimento de habilidades e competências. 

Na aplicação do modelo paradigmático, ou seja, a partir da congruência 

de seus três elementos (condição, ações-interações e consequências), buscou-
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se compreender o fenômeno/categoria central que emergiu da comparação e 

análise das categorias e subcategorias.  

 Dessa forma, considerando que o elemento condição aborda as razões 

apresentadas pelos participantes do estudo para que determinado fenômeno 

aconteça, a categoria “Representando as influências do processo de trabalho, 

da tomada de decisão e da família sob a autonomia do idoso” reúne os fatores 

condicionantes, sejam positivos ou negativos, para a compreensão do 

significado atribuído pelo enfermeiro, na esfera do gerenciamento do cuidado, 

acerca da autonomia do idoso em cuidados paliativos na terminalidade da vida.  

 A categoria “Estabelecendo ações e interações para defender a 

autonomia do idoso em cuidados paliativos na terminalidade da vida” faz 

menção às respostas dos participantes às situações problemas que ocorreram 

no contexto investigado, representando, portanto, as ações-interações.  

 Já a categoria “Buscando promover a autonomia do idoso a partir do 

conhecimento e do desenvolvimento de habilidades e competências”, 

representa os resultados previstos ou reais, considerando assim, a prática atual 

e os encaminhamentos para o ideal no modo de atuação dos enfermeiros, 

principalmente, para melhor defender a autonomia do idoso em cuidados 

paliativos na terminalidade da vida. Em assim sendo, esta categoria representa 

o elemento consequências do modelo paradigmático. 

 A partir da correlação e da interconexão entre as três categorias, 

apresenta-se o seguinte fenômeno central: Articulando elementos da profissão 

de enfermeiro e do perfil desenvolvido em seu exercício na assistência 

hospitalar para defender a autonomia do idoso na terminalidade da vida. 

 O Diagrama 1 a seguir é a ilustração que representa o Fenômeno 

Central, estando conectado à condição, às ações-interações e à consequência, 

conforme o modelo proposto por Corbin e Strauss (2015): 
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DIAGRAMA 1: APLICAÇÃO DO MODELO PARADIGMÁTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

A seguir serão apresentadas as categorias. 

 

 

 

 

 Elaborado pelo autor 

 

Condição 

Ações- 
interações 

Consequência 

Representando as influências do 

processo de trabalho, da tomada 

de decisão e da família sob a 

autonomia do idoso. 

 

Fazem menção 
às respostas 

dos sujeitos às 
situações 

problemas que 
ocorreram em 

suas vidas. 

 

Estabelecendo ações e 

interações para defender a 

autonomia do idoso em cuidados 

paliativos na terminalidade da 

vida. 

Buscando promover a autonomia 

do idoso a partir do conhecimento 

e do desenvolvimento de 

habilidades e competências. 

Representam os 
resultados 

previstos ou 

reais. 

Razões 
apresentadas 

pelos 
participantes do 
estudo para que 

determinado 
fenômeno 

Fenômeno 
Central 

 Explica a ação 
na cena social. 

 

Articulando elementos da 
profissão de enfermeiro e do 
perfil desenvolvido em seu 

exercício na assistência 
hospitalar para defender a 

autonomia do idoso na 
terminalidade da vida. 
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CATEGORIA 01: Representando as influências do processo de trabalho, 

da tomada de decisão e da família sob a autonomia do idoso. 

 Esta categoria é constituída por quatro subcategorias, conforme exposto 

no diagrama abaixo. 

Diagrama 02- Representando as influências do processo de trabalho, da 

tomada de decisão e da família sob a autonomia do idoso.  

 

 

 

A realidade empírica que é retratada nesta categoria abrange os fatores 

que condicionam as respostas dos enfermeiros frente aos acontecimentos no 

gerenciamento do cuidado ao idoso em cuidados paliativos na terminalidade da 

vida. Tais fatores apresentam-se como favoráveis ou não ao exercício destes 

profissionais, estando em tela a necessidade de significar, de compreender e 

de agir a favor da defesa da autonomia do idoso. Assim, destacam-se nas 

subcategorias a seguir, as circunstâncias que influenciam no processo de 

trabalho dos profissionais, os fatores que interferem na participação do 

enfermeiro na tomada de decisão, bem como a influência da família sob a 

autonomia do idoso.  

Elaborado pelo autor 
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Subcategoria 1.1- (Não) Participando do processo de tomada de decisão 

 Quanto à participação dos enfermeiros no processo de tomada de 

decisão na transição dos cuidados curativos para os paliativos, destacou-se 

que em geral eles participam pouco ou não participam deste processo, sendo 

apenas comunicados pelos médicos acerca da decisão. E esta decisão médica 

interfere no planejamento da assistência dos enfermeiros e demais 

profissionais da saúde, especialmente quando há retardo no reconhecimento 

do paciente em cuidados paliativos. 

[...] sobre participar das decisões, são poucos os enfermeiros. Eu 
acho que a enfermagem ainda tem pouca autonomia com relação a 
isso, isso é mais com a parte médica mesmo [...]. (T9) 

Com o pessoal da residência multidisciplinar a gente consegue, 
porque a gente passa a visita juntos. Mas a gente sempre avisa, 
quando isso começa a desenhar, eu chamo os chefes de 
enfermagem e aviso olha provavelmente ali a gente vai tentar 
desacelerar, tentar conversar com ele, pois a gente não vai chegar a 
lugar nenhum, fica o aviso. Mas conversar, sentar e tal é difícil. (M4) 

[...] a equipe interdisciplinar não anda sem o consentimento do 
médico e isso é uma coisa que atrapalha [...]. (E7) 

No meu serviço, a tomada de decisão é basicamente médica, feita 
pelos staffs e demais residentes que estão mais próximos do 
paciente. Então, é discutido em round, na passagem de plantão é 
reafirmado que para aquele paciente são só medidas de conforto e 
isso é discutido com enfermagem e com o serviço social depois que 
foi tomada a decisão. (M6) 

[...] uma vez em cuidados paliativos, muitas vezes quando o 
medicamento que está prescrito, por ter um tempo de ação curta, vejo 
que o enfermeiro toma algumas decisões fazendo o possível para 
amenizar o sofrimento que pode ser diminuído. Mas também vejo 
muitas vezes uma distância muito grande daquilo que realmente o 
paciente precisa. (T6) 

[...] muitas vezes o enfermeiro quando vê que o médico não está na 
direção certa, ele com profissionalismo, conversa com o médico. 
(T13) 

 Observou-se que, mesmo no âmbito da categoria médica, pode 

acontecer a centralidade da tomada de decisão em uma única pessoa, o que 

influencia no comprometimento da autonomia do paciente. E que em algumas 

situações, pela falta de conhecimento e divergências sobre a filosofia dos 

cuidados paliativos, o reconhecimento do paciente idoso sem possibilidades 

terapêuticas para a cura pode significar abandono e descuidado. 



60 
 

 

Eu acredito que muitas vezes por a gente ser residente, a gente 
acaba acatando a decisão do Staff que nem sempre tem a mesma 
decisão da gente. Às vezes, ele não deixa o paciente exercer a 
autonomia. Acontece que na maioria das vezes quando são coisas 
simples, você opta por não ir contra as decisões dele para não entrar 
em conflito. (M8) 

Sim. Eu digo olha ele é paliativo. Então se tiver febre não vai ser feito 
nada. A gente vai dar conforto. Mas se ele ficar hipotenso ou tiver 
febre não vai ser feito medicamentos para ele. Então, não precisa se 
desesperar. Na verdade, a enfermagem já sabe quem são doentes 
que são paliativos para não ter um desespero. (M5) 

Nessa instituição ainda prepondera a parte médica. Às vezes quando 
você vai tentar dar uma opinião, eles acham que são os donos do 
saber. Eles acham que sabem direcionar o que é certo e o que é 
errado em relação ao tratamento. De um modo geral, há uma falta de 
interação entre os membros da equipe. Muitas vezes os médicos se 
direcionam aos pacientes para realizar determinado tratamento e são 
incapazes de discutir o caso com a equipe de enfermagem. (E3) 

 No entanto, a não participação dos enfermeiros é justificada, por 

exemplo, pela falta de recursos humanos, consequentemente, de tempo dos 

profissionais em atividade. 

É preciso ter tempo de analisar os exames, ter tempo de identificar se 
a quimioterapia que o doente está fazendo é paliativa ou se é uma 
quimioterapia curativa. Então, às vezes a gente não tem tempo nem 
de identificar isso, quanto mais participar de um round para poder 
discutir situações sobre o paciente. A gente precisaria de número de 
pessoal para conseguir fazer o nosso trabalho de forma eficaz. (E9) 

Eu vou falar em relação às equipes, eu acho que às vezes falta 
diálogo e a gente por vezes tem algumas dificuldades. Eu tenho 
talvez algumas dificuldades com o pessoal da enfermagem porque 
eles ficam sobrecarregados. Eu sei que é difícil e a gente 
eventualmente queria estar mais dentro da enfermaria. (M4) 

 A comunicação destacou-se como um dos fatores capazes de facilitar ou 

dificultar a participação do enfermeiro no processo de tomada de decisão, bem 

como, na defesa da autonomia do idoso.  

O médico combina alguma coisa com o familiar e este passa para a 
gente, então muitas vezes acontece o erro de comunicação. (T6) 
Às vezes a gente coloca o paciente em paliação, mas a enfermagem 
não está ciente. O paciente estava ficando hipotenso, ou seja, ele era 
paliativo e aí aconteceu que eles falaram para dar volume. Eu falei 
não, calma. A família estava perto e ficou desesperada.  Então eu 
acho que tem que ser junto mesmo, não tem como separar. (M5) 
 
[...] acho que essa não comunicação interfere na assistência, pois a 
gente acaba procurando os outros profissionais só quando precisa. 
Quando tem alguma queixa específica como é o caso do serviço 
social, mas não comunica sempre.  (M8) 
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A falta de conhecimento sobre cuidados paliativos interfere na 

participação do enfermeiro no processo de tomada de decisão, bem como pode 

gerar inibição na relação para com a equipe médica.   

Eu acho que têm enfermeiros que, às vezes, ficam inibidos em ter um 
diálogo com o médico e expor a necessidade do paciente e conversar 
como a equipe pode entrar em entendimento e ajudá-lo. Vejo uma 
falta de diálogo entre o enfermeiro e o médico. Eu acho que o diálogo 
é muito importante, pois vai beneficiar o paciente [...]. Com o diálogo 
a equipe vai trabalhar bem e a equipe médica vai ter a visão do que 
precisar fazer e nos passar. Nós temos a nossa visão do cuidado 
paliativo desse paciente, então o diálogo entre a equipe fortalece, 
mas é o que muitas vezes falta. Às vezes, o enfermeiro fica inibido, 
não conversa com o médico e aquilo vai passando, não tem um 
trabalho de equipe. (E1) 
 
Meu primeiro contato com cuidado paliativo foi na parte oncológica e 
eu acho que nessa área já tem um maior entendimento sobre 
terminalidade do paciente, pois a gente sabe que na oncologia isso é 
algo bem comum. Mas quando a gente fala de cuidados paliativos em 
doenças crônicos como doenças renais, diabetes e hipertensão, isso 
até para mim mesmo é uma coisa muito nova. Eu acho que para 
melhorar a autonomia do idoso em terminalidade de vida é um tempo 
de discussão entre a equipe para passar o conhecimento e a vivência 
de cada um, transmitir conhecimento. Eu mesmo gostaria de 
aprender a lidar mais com isso, desenvolver mais. (T1) 
 

 Embora os trechos citados expressem diversas dificuldades 

relacionadas à comunicação entre profissionais, familiares e pacientes, 

observam-se elementos que demonstram que a comunicação possibilita 

promover a defesa da autonomia do idoso.   

 A seguir, apresenta-se um dos memorandos construídos ao longo da 

pesquisa. 

Quadro 1. Memorando elaborado após a quarta entrevista do primeiro grupo 

amostral. 

Memorando 01 

Título: Utilizando o diálogo e conhecimento para participar da tomada de 
decisão. 

Data: 03/11/2016 

Destacou-se que os diálogos entre os profissionais e o conhecimento técnico científico são 

importantes ferramentas para possibilitar a participação do enfermeiro na tomada de decisão. 

Contudo, nem todos os profissionais têm a mesma facilidade ou predisposição para realizá-los. 

Diversos relatos apontam que há significativas falhas na interlocução entre os atores que 
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permeiam as instituições de saúde. Aqueles que utilizam a comunicação de forma eficaz têm 

maior possibilidade de promover a autonomia dos idosos. Em contrapartida, os profissionais 

que não se inter-relacionam aparentemente vivenciam conflitos e barreiras institucionais. Outro 

importante ponto abordado em diferentes entrevistas foi a demonstração do conhecimento 

técnico científico como forma de estabelecer o papel do enfermeiro como membro da equipe 

de saúde e assim poder participar das decisões preconizadas aos pacientes em processo de 

terminalidade da vida, podem detêm conhecimento e autoconfiança.  

Fonte: Elaborado pelo autor, Rio de Janeiro, 2017. 

 

QUADRO 2: NOTA DE CAMPO 01 

 

A partir da observação não participante, podem ser observadas ações no 

processo de tomada de decisão. 

 

Nota de Campo 01 
Título: Observando a atuação da ENF (1). 
Data: 25/09/2016 

A ENF (1) assumiu o plantão noturno às 19h00min e no processo de passagem de plantão tomou 

ciência das intercorrências que ocorreram ao longo do dia. Ciente das principais informações, a 

profissional fez a escala de tralhado da equipe técnica de enfermagem por enfermaria, uma rotina 

da instituição, onde cada técnico fica responsável por prestar assistência de saúde a determinados 

pacientes. Em seguida a enfermeira conversou com a equipe técnica e expos as prioridades, sendo 

uma delas o controle dos sinais e sintomas de uma paciente que estava em cuidados paliativos e 

sentia muita dor. Foi possível observar a importância do diálogo entre a equipe de enfermagem para 

a realização efetiva do planejamento assistencial. A ENF (1), em seguida, realizou a visita de 

enfermagem, priorizando a paciente que sentia muita dor e solicitou ao técnico de enfermagem 

responsável que administrasse um analgésico prescrito para o horário. Ocorre que na prescrição 

médica havia medicamento para ser administrado apenas por via endovenosa e a equipe já estava 

ciente da dificuldade de realização de punção venosa.  A equipe ainda tentou realizar a punção, 

visto que a experiência prática possibilita que determinados profissionais consigam realizar 

procedimentos que outros por ventura não obtiveram êxito. Diante da dificuldade e do relato que a 

paciente não deseja mais ser “furada”, a ENF (1) entrou em contato com a equipe médica e explicou 

o quadro clínico da paciente e solicitou avaliação. Quando o médico plantonista chegou ao setor, a 

enfermeira ratificou a dificuldade de realizar um acesso venoso e mesmo assim o profissional ainda 

tentou puncionar uma veia jugular externa alegando que a medicação por via endovenosa teria 

melhor efeito. Não obtendo êxito, a enfermeira propôs a mudança na via de administração do 

medicamento e assim o médico fez. Por fim o medicamento foi administrado para dar conforto e 

controle dos sinais e sintomas presentes na paciente.  
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Subcategoria 1.2- Elencando as barreiras vivenciadas pelo profissional na 

rotina institucional 

    Os depoentes abordaram diferentes barreiras profissionais e as rotinas 

institucionais enquanto elementos que influenciam o processo decisório nas 

instituições de saúde. Quanto às barreiras profissionais destacou que há 

profissionais que não apresentam predileção para trabalhar com pacientes em 

cuidados paliativos, ocasionando uma mecanização da assistência e uma 

proposição de condutas erradas.  

A mecanização é quando você chega na beira do leito do paciente e 
simplesmente administra a medicação que está prescrita no 
prontuário, você não leva uma palavra de conforto, de carinho, até no 
toque o paciente sente o carinho, a maneira da gente pegar, a 
maneira da gente virar o paciente, de trocar a fralda, de dar um 
banho. [...] e o idoso acaba sendo uma pessoa muito teimosa, tem 
que fazer o que ele quer e nem todos têm paciência. (T4) 

Eu acho que há barreiras, pois, a gente tem uma visão que temos 
que curar os pacientes. Então é muito difícil, às vezes, a gente tomar 
decisões em conjunto que não são curativas. Parece que a gente vai 
desistir do paciente, que vai só tentar aliviar o sofrimento e deixar de 
fazer algum procedimento diagnóstico. (M3) 

 Dentre as barreiras institucionais destacou-se a ausência de enfermarias 

de cuidados paliativos, consequentemente, de um perfil profissional capacitado 

e, muitas vezes, motivado para o exercício profissional neste contexto, bem 

como de recursos.  

Eu acredito que a atuação do enfermeiro seja ainda parcial em 
relação ao tempo destinado ao cuidado deste paciente e também a 
questão que geralmente a enfermaria não é focada só em um perfil 
de cuidado, o cuidado paliativo. Então assim, são várias clínicas 
juntamente com o paciente em cuidados paliativos, então é muito 
complicado uma pessoa ter um padrão de cuidados.  (T12)  

Com tudo isso, nós tentamos de todas as formas oferecer uma boa 
assistência para o paciente, mas tem algumas circunstâncias que 
causam danos ao paciente. Sobre esses danos, eu acho que uma 
equipe com déficit não consegue dar uma boa assistência 24 horas 
para paciente, mesmo sabendo que o paciente exige demais de uma 
boa assistência, não dá. A falta de material na instituição contribui 
para que não tenhamos uma assistência adequada, mas todos nós 
fazemos ou tentamos fazer da melhor forma possível para poder 
contribuir, através do planejamento, com uma boa assistência. (E4) 
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Subcategoria 1.3- Expondo as influências que a família pode exercer na 

autonomia do idoso 

 Esta subcategoria emergiu a partir dos códigos preliminares que 

correlacionaram a influência da família na autonomia do idoso. Os dados 

demonstraram que tais influências podem ocorrer em diferentes situações, seja 

na atuação do profissional que busca defender a autonomia do idoso, seja 

intercedendo pela autonomia do idoso ou atuando em conjunto com os 

profissionais, colaborando, com o cuidado de enfermagem.  

 Tais aspectos foram detalhados nos três componentes, e o processo de 

construção a partir dos principais códigos preliminares pode ser observado no 

quadro abaixo.  

QUADRO 03: Expondo as influências que a família pode exercer na 

autonomia do idoso 

Códigos Preliminares Componentes Subcategorias Categorias 

Sentindo-se pressionada pela família do 
paciente para realizar determinado 
cuidado (T10, P2) 

Tentando oferecer algo para o paciente e 
sendo impedido pela família (T4, P7) 

Relatando que as famílias, muitas vezes, 
não concordam com o que a equipe 
médica deseja proceder (E5, P3) 

Percebendo que alguns familiares por 
estarem mal informados sobre a situação 
do paciente acabam atrapalhando (E10, 
P3) 

Achando que os familiares e 
acompanhantes são mal instruídos (E10, 
P3) 

Observando que o idoso tem condições 
de tomar um banho no chuveiro e a 
família quer banho no leito (T5, P7) 

Intervindo na 
atuação do 

profissional de 
saúde na 
defesa da 

autonomia do 
idoso 

Expondo as 
influências que 
a família pode 

exercer na 
autonomia do 

idoso 

 

Representando 
as influências 

do processo de 
trabalho, da 
tomada de 

decisão e da 
família sob a 
autonomia do 

idoso. 
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Não sabendo dizer se a omissão da 
informação ao paciente é uma proteção 
da família (T2, P4) 

Observando que a família realiza o 
desejo do paciente em receber 
determinado alimento (T6, P7) 

Entendendo que a família tenta proteger 
o paciente do impacto do diagnóstico 
(T2, P2) 

Observando que o familiar deseja o 
idoso perto dele e isso faz com que lute 
pela vida do paciente (T1, P2) 

Compreendendo que talvez para a 
família se o paciente souber ele pode 
descompensar e morrer antes da hora 
(T2, P4) 

Observando que o paciente pode não 
querer ser submetido à determinada 
circunstância, mas o familiar por algum 
motivo toma as decisões para cima do 
paciente (E10, P3) 

Intercedendo 
pela autonomia 

do idoso 

Reconhecendo que algumas famílias são 
boas (T9, P7) 

Ressaltando que alguns familiares 
ajudam muito (E10, P3) 

Recebendo muitas informações dos 
familiares e que estas formam passadas 
pelo médico (T6, P6) 

Auxiliando a equipe a promover o 
conforto do paciente (E3; P2) 

Conversando com a família para 
oferecer conforto ao paciente (M8; P2) 

Reconhecendo que a família ajuda, 
desde que esteja orientada. (T8; P8) 

 Colaborando 
com o cuidado 
de enfermagem 

 

Componente - Intervindo na atuação do profissional de saúde na defesa 

da autonomia do idoso 

 A influência da família do idoso foi destacada, em diversas situações, 

como sendo uma barreira para realização das atividades profissionais em 

cuidados paliativos.  

Muitas das vezes a barreira é a própria família, pois o idoso tem 
condições de ir ao banheiro tomar o banho e a família muita das 
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vezes quer que dê o banho no leito. Então, a própria família, às 
vezes, coloca o idoso como uma pessoa inútil, não tendo poder de 
decisão sobre o que ele quer, sobre o tratamento dele e sobre se ele 
não quer também. (T5) 

Eu vejo mais a barreira familiar. A gente já teve aqui pacientes que a 
família queria interditar. Não vejo barreiras institucionais, mas familiar 
sim.  (M1) 

Alguns familiares, talvez por estarem mal informados sobre a real 
situação do paciente, acabam atrapalhando no sentido de mexer nos 
instrumentos e aparelhos como, por exemplo, o fluxômetro que regula 
a saída de oxigênio. (E10)  

A família interfere muito, ela interfere, às vezes, até na condução do 
fechamento da tomada de decisão. A família muita das vezes quer 
que o paciente não seja invadido, mas na hora que ele está partindo 
diz “pelo amor de Deus, faz alguma coisa”, então a família induz os 
médicos a tomarem determinadas decisões. (T6) 

 

Componente - Intercedendo na autonomia do idoso  

 Os dados demonstram que as ações dos familiares, que buscam 

interceder na autonomia dos idosos, são vistas pelos profissionais de saúde 

sob diferentes perspectivas.  

A gente tenta dar suporte à autonomia do paciente, o paciente muitas 
das vezes que comer alguma coisa que não está mais prescrito não é 
o do cotidiano, então a família traz o que paciente deseja. (T6) 

Para o familiar, pelo sentimento, ele acha aquilo desgastante e ele 
quer o idoso perto dele o tempo todo, ele quer lutar pela vida. (T1) 

Essa falta de instrução do acompanhante ou familiar de certa forma 
interfere na autonomia do paciente, pois o paciente pode não querer 
determinada coisa, pode não querer ser submetido a determinadas 
circunstâncias. Contudo, o familiar por algum motivo toma as próprias 
decisões no lugar do paciente. (E10) 

 

Componente- Colaborando com o cuidado de enfermagem 

 Os dados demonstram que os familiares, quando devidamente 

orientados sobre a condição clínica do idoso, ajudam a equipe de enfermagem 

a promover sua autonomia.  Assim, é importante que se estabeleça o processo 

de comunicação entre profissionais e o familiar.  

Nós recebemos muita orientação do próprio familiar que já recebeu a 
informação do médico. (T6) 
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O familiar está presente com a proposta de ajudar, quando precisa 
chamar a enfermagem para alguns cuidados, porque na maioria das 
vezes o idoso não tem condições de levantar e chamar a 
enfermagem para um cuidado mais imediato, uma necessidade que 
ele tenha. (E2) 

Eu acho que o principal é a família, uma família orientada, 
participativa, uma família que entenda o que está acontecendo, 
porque às vezes você pode promover a autonomia do paciente e aí 
vêm os filhos que não concordam com nada daquilo, querem que 
você faça então eu acho que é a família que mais ajuda. (T8) 

 

Subcategoria 1.4- Percebendo a autonomia do idoso como um direito 

velado e violado 

 É possível perceber por meio dos relatos que a autonomia do idoso pode 

ser vista como algo que não é exercido ou defendido, sendo assim, violado. Tal 

violação, segundo os depoentes, pode se dá por ações dos familiares e/ou 

acompanhantes, bem como ações ou omissões dos profissionais de saúde.  

O idoso deveria ter a autonomia dele respeitada independente dele 
estar em fase de finitude ou não. Bom, isso é o que a gente 
preconiza, mas o que nós vemos na prática, muitas vezes difere 
disso.  A gente vê que às vezes por ele passar um período com o 
nível de consciência alterada já não é mais visto como alguém que 
não possa responder pela sua capacidade mental. Então, muitas 
vezes isso não é respeitado, tudo é comunicado à família, é o familiar 
que decide sobre o estado de saúde do doente e não o próprio 
doente. Então, às vezes ele nem tem consciência da doença que tem 
e com isso ele acaba não podendo opinar, acaba não tendo o direito 
de escolha sobre seu tratamento. (E9) 

A gente, às vezes, fala pela pessoa e com isso já interfere um pouco 
na autonomia e acaba sendo invasivo. Deveríamos perguntar “você 
realmente quer dessa forma?” Ele até tem o direito de falar, mas por 
vezes a gente querendo agir, querendo ajudar, a gente acaba tirando 
um pouco da autonomia dele. (T15) 

 Os dados demonstram também que, por decorrência da vulnerabilidade 

e do quadro clínico de saúde, os idosos não participam do processo de tomada 

de decisão sobre as ações concernentes à sua saúde, corroborando assim 

para que sua autonomia seja velada ou violada.   

Muitas vezes ele não tem autonomia porque quando chega aqui já 
está muito debilitado e não tem mais aquela capacidade de se 
locomover sozinho, tomar um banho, se alimentar e, às vezes, pela 
questão de estar internado em fase terminal ou até mesmo em 
cuidados paliativos, ele já perde um pouco, pois fica mais debilitado 
pelo estado da doença que o deixa depressivo. (T15) 
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Análise e discussão da Categoria 01: Representando as influências do 

processo de trabalho, da tomada de decisão e da família sob a autonomia 

do idoso.  

 A discussão dos dados dessa categoria visa desvelar de forma crítica, 

reflexiva e expositiva o componente “condições” do modelo paradigmático 

proposto para elucidar o porquê, quando e como o fenômeno estudado se 

desenvolve. É importante revisitar o entendimento de que os elementos 

paradigmáticos interagem com o contexto, ou seja, as circunstâncias ou 

eventos, os significados que as pessoas atribuem às situações problemas que 

ocorrem em suas vidas (CORBIN & STRAUSS, 2015). 

 Para delinear a discussão dos dados deste trabalho, busca-se conhecer 

os fatores que podem interferir na autonomia do idoso em terminalidade da 

vida e estão institucionalizados. Para isso, é preciso refletir sobre os aspectos 

da organização do trabalho e a relação de poder que permeia o ambiente 

hospitalar, visto que tais fatores podem interferir na relação de trabalho dos 

profissionais, no processo de tomada de decisões sobre as condutas 

terapêuticas e no papel da família no contexto da terminalidade da vida. 

Atualmente, muitas instituições de saúde permanecem com a 

organização e a administração dos serviços de saúde sob influência do modelo 

assistencial instituído no final do século XVIII, onde hospital deixou de ser 

abrigo para os moribundos e passou a ser utilizado como instrumento 

terapêutico de cura. Na ocasião, os médicos assumiram a direção das 

instituições com pleno poder para a tomada de decisões. O cuidado destinado 

aos enfermos deixou de ser uma atribuição dos leigos e religiosos, passando a 

ser coordenado pelos médicos, que detinham o saber absoluto, e executado 

pelos colaboradores, no caso as enfermeiras que auxiliavam em suas práticas 

(FOUCAULT, 2007a; FERTONANI et al, 2015). 

Essa mudança na conjuntura organizacional e administrativa fazia parte 

do plano político-econômico do Estado para ampliar o controle e a gestão da 

população. Para isso, as atividades desenvolvidas pela medicina, por meio do 

controle das doenças e aprisionamento do corpo mediante a medicalização da 

vida, tornaram-se imprescindíveis para o estabelecimento da Biopolítica e do 
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Biopoder que instituiu o modelo assistencial hospitalocêntrico e atribuiu aos 

médicos o saber hegemônico sobre as práticas de saúde (FERLA, OLIVEIRA e 

LEMOS, 2011; GIUSTI, 2016; MARTA e TEIXEIRA, 2016). 

  O modelo biomédico ou flexineriano é marcado pela hierarquização da 

estrutura centralização no poder e saber do profissional médico, além da ampla 

utilização de meios biotecnológicos para tentar curar as doenças. No entanto, 

diante de um diagnóstico que evidencia a doença na fase avançada, cujo 

prognóstico indica proximidade do fim da vida, é preciso rever o contexto e a 

proposição terapêutica, visto que para as situações de finitude a manutenção 

dos preceitos do paradigma da cura em detrimento do paradigma do cuidado 

pode acarretar sofrimento (PAIVA, JÚNIOR e DAMÁSIO, 2014).  

 Esse entendimento traz a necessidade de reflexão sobre a Nota de 

Campo 1, onde consta que o processo assistencial prestado a uma paciente 

que se encontrava em cuidados paliativos foi carreado pelo uso excessivo de 

determinados procedimentos. No entanto, foi possível notar a atuação da 

enfermeira que utilizou seu conhecimento e sua experiência profissional para 

estabelecer junto com a equipe médica procedimentos adequados que 

atendessem a necessidade da paciente sem gerar mais dor ou desconforto. 

 Com isso, nota-se a importância do papel dos enfermeiros durante a 

assistência e tomada de decisões concernentes aos tratamentos propostos aos 

pacientes em processo de fim de vida. Além disso, a experiência profissional 

pode contribuir para que os enfermeiros participem das decisões assistências. 

Nesse estudo verificasse que a prática profissional dos enfermeiros que 

assistem pacientes em cuidados paliativos teve como média de tempo 6,8 

anos, enquanto que dentre os profissionais médicos, essa média foi de 3,8 

anos.  

 Os dados coadunam com a literatura científica e apontam a 

centralização das decisões na figura do médico. Assim, há relato que evidencia 

que a tomada de decisão é basicamente médica, feita pelo staff e, muitas 

vezes, compartilhada com os residentes de medicina que estão mais próximos 

do paciente. No entanto, tal rotina não participa os enfermeiros, o que interfere 

no planejamento assistencial, consequentemente, na autonomia do idoso, por 
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deixar de considerar informações cruciais que podem estar relacionadas aos 

seus desejos e reais necessidades de cuidado, uma vez que os enfermeiros 

permanecem diuturnamente assistindo o idoso e interatuando com sua 

família/cuidador.  

Em diversos países, a exemplo do Brasil, esse modelo assistencial que 

não prioriza a autonomia e a interdisciplinaridade permanece dominante nas 

organizações de saúde. Essas organizações, inseridas no contexto cultural que 

supervaloriza o papel social do médico, influenciam e sofrem influências 

sociais. Tais influências se refletem na estrutura e cultura organizacional das 

instituições de saúde, alcançando os trabalhadores que nestas desenvolvem 

suas atividades (SILVA e KRUSE, 2012; ROCHA et al, 2014; MELO et al, 

2016).  

Essa influência é evidenciada nos depoimentos que retratam a pouca 

autonomia da enfermagem, pois poucos enfermeiros participam das decisões, 

ressaltando-se assim a necessidade de disponibilidade de tempo, de postura 

proativa e de detenção de conhecimento e competências, com destaque para a 

comunicação.  

Além disso, cabe resaltar que o grau de autonomia dos profissionais de 

enfermagem está ligado a diferentes fatores dentre eles o político e o 

econômico. Desta forma, é preciso ampliar seu conhecimento próprio, 

fomentando pesquisas científicas cujo produto tenha aplicabilidade e 

resolutividade frente às demandas sociais. Os profissionais de enfermagem, 

assim como os demais profissionais de saúde, precisam participar das 

formulações e execuções de políticas públicas a fim de que fortaleçam seu 

papel social. 

Mesmo diante de uma gama de conhecimentos específicos e eficientes 

instrumentos de planejamento assistencial, as ações dos enfermeiros 

permanecem limitadas. Tais limitações podem estar associadas a diversas 

dificuldades encontradas pelos profissionais de saúde para a promoção dos 

princípios dos cuidados paliativos. Dentre as principais dificuldades estão a 

influência do modelo curativista, a deficiência no processo de formação 
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gerando desconhecimento sobre os cuidados paliativos, o despreparo 

emocional para lidar com a finitude da vida, o déficit de profissional de 

enfermagem para melhorar o gerenciamento e evitar a sobrecarga de trabalho,  

infraestrutura e recursos materiais adequados, e espaços especializados para 

atender os pacientes em cuidados de fim de vida (HABEKOST CARDOSO et 

al, 2013; SILVA et al, 2015; ALVES et al, 2015).  

Verifica-se que diversas barreiras institucionais e profissionais 

mencionadas pelos participantes do estudo já foram retratadas na literatura 

científica, e ratifica-se a interferência direta dessas barreiras na atuação dos 

enfermeiros na defesa da autonomia dos idosos em terminalidade da vida. 

Dentre as principais barreiras, destacam-se as rotinas institucionais, a não 

predileção de determinados profissionais para trabalhar com paciente em 

processo morte e morrer, a dificuldade de tomar decisões compartilhadas, e de 

reconhecer o paciente de cuidados paliativos, por estar relacionada ao ideário 

de abandono e desistência da vida. Há ainda relatos apontando a falta de 

enfermarias específicas para receber paciente em cuidados paliativos, o que 

pode dificultar a proposição de cuidados adequados.   

Observam-se também, depoimentos tanto da equipe médica quanto da 

equipe de enfermagem que destacaram a falta de tempo para que o enfermeiro 

participe das reuniões de equipe devido à sobrecarga de trabalho e ao déficit 

de recursos humanos. Esses fatores geram distanciamento entre os 

profissionais de saúde, e podem causar ruídos na comunicação, 

principalmente, acarretando falsas esperanças, conflitos e desconfiança por 

parte da família para com os profissionais no momento derradeiro da morte. Se 

a equipe de enfermagem, que certamente irá detectar e participar do processo 

de morrer do idoso, juntamente com seu familiar ou acompanhante nas 

enfermarias, não estiver preparada, instrumentalizada, e devidamente ciente da 

proposta terapêutica, poderá expressar reações que não conformam com os 

princípios dos cuidados paliativos. Para que isso não aconteça é preciso que o 

trabalho seja desenvolvido em equipe, com decisões compartilhadas, pautadas 

em informações e comunicação clara e objetiva.  
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A desvalorização dos enfermeiros, principalmente, quanto ao seu 

raciocínio clínico, configura uma barreira para participação desses profissionais 

nas tomadas de decisões concernentes ao tratamento de saúde dos pacientes. 

A subjugação da capacidade técnica e científica da equipe de enfermagem 

atrelada às questões trabalhistas, políticas, sociais e econômicas levam os 

enfermeiros a terem pouca autonomia nos ambientes hospitalares, 

comprometendo assim sua autonomia profissional. A presença de um modelo 

hierarquizado provoca a centralização das decisões, dificulta a comunicação 

entre os profissionais, reduz a qualidade da assistência, afeta a satisfação de 

trabalho dos membros da equipe de saúde e gera conflitos entre os 

profissionais (SANTOS, et al 2015; PEREIRA et al, 2017). 

O século XXI carece de novas formas de organização e promoção dos 

serviços de saúde a fim de se consolidar como um direito universal, inclusivo e 

pautado na interdisciplinaridade. Diante dos avanços científicos e tecnológicos, 

emergem novos atores no cenário hospitalar para atender as demandas sociais 

e a crescente complexidade do processo assistencial. Tais mudanças são 

imprescindíveis diante do progressivo envelhecimento populacional e aumento 

das DNCT, responsáveis por aproximadamente 72% das mortes no Brasil. 

Quanto à atuação dos profissionais de enfermagem, estes têm papel 

imprescindível no processo de tomada de decisão, principalmente no que 

concerne ao momento de transição dos cuidados curativos para os paliativos, 

visto que tais profissionais ocupam posições centrais, com destaque para o 

papel de mediador entre os demais membros da equipe de saúde, pacientes e 

seus acompanhantes, e por isso precisam estar capacitados (MALTA et al, 

2013; MOIR, 2015, BROOM et al, 2015; 2016). 

O período de transição os cuidados paliativos, que prioriza a qualidade 

de vida, a dignidade e autonomia nos momentos que antecedem a morte, é 

permeado por situações complexas e multidimensionais que podem sofrer 

influências de fatores culturais, religiosos, sociais, éticos e morais entre os 

sujeitos envolvidos no processo assistencial. Esse período carece da atuação 

da equipe interdisciplinar, visto que tais situações podem de alguma forma 

interferir na aceitação dos cuidados paliativos por parte dos pacientes e seus 
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familiares e com isso, gerar resistência à aplicação de seus princípios (MELO, 

VALERO e MENEZES, 2013; XAVIER, MIZIARA E MIZIARA, 2014).  

A importância da participação do enfermeiro no trabalho em equipe e o 

consequente delineamento de condutas foram evidenciados nos depoimentos, 

com objetivos pautados, em sua maioria, na manutenção do conforto do idoso. 

Assim, a partir de informações que emergem da sua prática clínica, por meio 

da aplicação do processo de enfermagem, pautado no raciocínio clínico, o 

enfermeiro pode subsidiar escolhas médicas relacionadas, por exemplo, à via 

de acesso para administração de medicamentos, como pôde ser observado na 

nota de campo 1. Assim, uma vez definido que o paciente está em cuidados 

paliativos exclusivos, o enfermeiro demonstrou ter importante participação no 

planejamento assistencial e na tomada de decisão, sendo reconhecido por 

desempenhar ações e assumir posicionamentos em defesa da autonomia do 

idoso. Diferentes depoentes relatam que o enfermeiro promove ações para 

minimizar o sofrimento dos idosos, com postura profissional, ética e 

conhecimento técnico-científico.  

O enfermeiro e os demais integrantes da equipe de enfermagem, por 

permanecerem em tempo integral com o paciente e seu acompanhante/familiar 

no cenário hospitalar, têm maiores possibilidades de detectar as demandas dos 

pacientes e, desta maneira, ofertar cuidados específicos. Para isso, é 

importante que o enfermeiro gerencie seu processo de trabalho, articulando 

dimensões assistencial e administrativa. Além disso, é importante implementar 

a Sistematização do Processo de Enfermagem (SAE) e operacionalizar a 

assistência a partir da aplicação das etapas do processo de enfermagem. 

Desta forma, o enfermeiro estará sustentando científica e metodologicamente 

suas ações, demonstrando sua capacidade de exercer a profissão com 

autonomia (SILVA e MOREIRA, 2011; PEREIRA et al, 2017). 

  A fim de contribuir com a consolidação de um novo paradigma 

assistencial que valoriza o cuidado pautado em práticas interdisciplinares, 

destaca-se a importância social, sob a perspectiva global, dos serviços de 

enfermagem. Uma profissão cujos pilares se alicerçam em bases teóricas e 

tecnologias próprias, insere-se nas práticas humanas e sociais e representa, 
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em nível global, aproximadamente 70% dos profissionais de saúde. Esta 

categoria profissional exerce papel imprescindível para prestação de serviços 

essenciais de saúde, viabilizando assim mecanismos para o alcance dos 

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM pós 2015), principalmente no 

que tange ao Objetivo 3- Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar 

para todas e todos, em todas as idades e que tem como uma de suas metas 

atingir a cobertura universal de saúde e o acesso a serviços de saúde 

essenciais de qualidade (MENDES, 2015; MENDES et al, 2016; OMS, 2014; 

2016). 

Para minimizar possíveis efeitos deletérios causados por um modelo 

assistencial que não incentiva a interdisciplinaridade nos serviços de saúde, a 

Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS), enquanto 

proposta ética-política e pedagógica do Ministério da Saúde (MS), incentiva a 

reconfiguração da construção do conhecimento científico sob a perspectiva das 

práticas descentralizadoras, cujas ações se desenvolvam de forma ascendente 

e transversal, que vem sendo realizado nas residências multidisciplinares, onde 

ocorre a interlocução entre os agentes envolvidos no cuidado (SILVA et al, 

2016). 

Associado a tal modalidade de formação profissional, observa-se, nos 

últimos anos, o aumento da produção científica que aborda o processo de 

humanização nos serviços de saúde. Desta maneira, tem sido evidenciada 

maior participação dos usuários, assumindo o papel de protagonistas no 

processo assistencial, tendo resguardada sua autonomia e recebimento de 

tratamentos que valorizam o conforto e a dignidade.  

A respeito dos cuidados paliativos, mais especificamente os cuidados de 

fim de vida, observa-se que a transição de modelo assistencial curativo para o 

paliativo depende de um conjunto de fatores, tais como predileção para atuar 

junto a esta clientela, conhecimentos técnicos e científicos que abarcam o 

processo de morte e morrer, bem como incentivo permanente ao processo de 

capacitação da equipe de saúde. Destaca-se ainda a importância da 

participação das instituições de ensino no processo de formação acadêmica e 

dos órgãos de fomento no campo científico, a exemplo do Conselho Nacional 
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de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), que demonstra aumento 

do número de Grupos de Pesquisa em Cuidados Paliativos no Brasil,  

possibilitando assim ampliar produção científica para subsidiar a compreensão 

sobre a atuação dos profissionais de saúde diante da terminalidade da vida 

(REIS et al, 2013; SILVEIRA et al, 2016; NICKEL et al, 2016).  

Segundo dados do Atlas Global de Cuidados Paliativos no final da vida, 

cerca de 20 milhões de pessoas necessitam de cuidados paliativos. Sendo que 

dessas, 69% são idosos que majoritariamente vivem em países em processo 

de desenvolvimento econômico. Nesses países, há diversas barreiras para 

implementar os cuidados paliativos, dentre as quais citam-se a falta de políticas 

públicas, a falta de legislação para implementar essa modalidade de cuidado 

nos serviços de saúde, bem como as barreiras econômicas, sociais e culturais. 

Frente às adversidades apresentadas, torna-se importante a celeridade no 

diagnóstico para que os benefícios dos cuidados paliativos possam resultar 

melhorias na qualidade de vida dos pacientes e de sua família. É importante 

ratificar que essa modalidade assistencial se desenvolve através de ações 

interdisciplinares. Logo, o atraso na definição prognóstica interfere no 

planejamento assistencial da equipe multidisciplinar de saúde (ALLENDE-

PÉREZ et al, 2016; SILVA et al 2015). 

Outro ponto fundamental na promoção da autonomia dos idosos em 

terminalidade da vida é a relação profissional-paciente-família e a comunicação 

que se estabelece entre os agentes envolvidos no cuidado. Para atender o 

conceito vigente dos cuidados paliativos, a família precisa ter assegurado seu 

direito de participar do planejamento e execução das propostas terapêuticas. 

Logo, sua inserção no contexto assistencial ajuda a minimizar suas angustias, 

ansiedades e a torna coparticipante do cuidado. A família, enquanto unidade do 

cuidado, gera segurança ao paciente que na iminência da morte sente medo, 

impotência e múltiplas necessidades. Por permanecer em tempo integral e ser 

o responsável pelo planejamento assistencial, o enfermeiro se torna importante 

para identificar os principais problemas e necessidades de ordem física, 

emocional, espiritual e social tanto do paciente quanto do familiar. Para isso, 

esse profissional precisa ter diferentes competências que o possibilite 

desenvolver uma visão holística e saber utilizar a comunicação como 
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ferramenta terapêutica (PIRES et al, 2013; ACHURY e PINILLA, 2016; 

SCHIAVON, 2016). 

Alguns depoentes apontam que as famílias também colaboram com a 

equipe de saúde e com a promoção da autonomia do paciente. Os dados 

informam que os familiares interatuam com a equipe de saúde buscando 

promover a autonomia dos pacientes quando esses desejam algo que fuja à 

rotina institucional, como por exemplo, comer algum alimento. Observa-se que 

procuram estar perto do seu familiar, dialogam com os profissionais, prestam-

lhes informações que recebem dos médicos e que não são compartilhadas com 

os demais membros da equipe e os auxiliam na promoção do conforto aos 

pacientes em terminalidade. Notam-se depoimentos que asseveram que a 

família integra o contexto assistencial, mediando o contato entre os 

profissionais e os pacientes quando estes não conseguem se locomover e 

necessitam de ajuda para realizar determinadas atividades. Assim, fica 

evidente nos relatos que quando a família está devidamente orientada sobre a 

condição do paciente e participa dos cuidados se torna parte importante na 

promoção da autonomia, conforto e dignidade.  

A literatura científica e a prática assistencial ratificam que a comunicação 

franca e a participação da equipe interdisciplinar são elementos importantes 

para personificação do indivíduo enquanto sujeito de direitos e que participa de 

forma ativa da construção de seu processo de saúde/doença, e com isso, 

possa participar das decisões sobre seu tratamento. Esse entendimento 

coaduna com os pressupostos legais presentes no arcabouço legislativo 

brasileiro, bem como dialoga com os princípios bioéticos e os pressupostos 

presentes no modelo de atenção à saúde do SUS e na Política Nacional de 

Humanização (PNH) (BUSHATSKY et al, 2012; BRASIL, 2013).  

No âmbito dos cuidados paliativos, a comunicação é um dos principais 

pilares da interação interpessoal; é fundamental para o desenvolvimento de 

ações interdisciplinares e nesse contexto, ratifica-se o papel fundamental dos 

enfermeiros, que ao utilizarem a comunicação de forma assertiva com os 

demais membros da equipe, pacientes e familiares têm a possibilidade de 
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incentivar suas participações nas tomadas de decisão (ANDRADE, COSTA e 

LOPES, 2013; BRITO et al, 2014). 

 No entanto, observa-se que nem sempre ocorre o diálogo franco com os 

pacientes e seus familiares e isso pode comprometer a autonomia do sujeito 

que vivencia a doença. As falhas no processo de comunicação podem gerar 

falsas esperanças quanto ao tratamento e consequentemente aumentar o 

sofrimento. Dentre as principais causas para tais falhas, destacam-se a falta de 

preparo técnico dos profissionais de saúde no manejo dos cuidados paliativos e 

a não predileção para atuar junto a essa clientela específica (MACHADO et al, 

2013; FERNANDES et al, 2013).  

Embora a literatura científica demonstre a importância da família no 

processo de cuidado, a relação pode se construída de forma positiva ou 

negativa, a depender de como se estabelece a participação da família no 

contexto assistencial. Para alguns depoentes, a relação com os familiares é 

conflituosa, pois algumas famílias interferem nas atividades desempenhadas 

pelos profissionais, fazendo com que estes se sintam pressionados em 

determinados momentos, e até mesmo impedidos de realizar determinadas 

ações. Além disso, notam-se depoimentos informando que existem famílias 

que ceifam a autonomia dos pacientes, uma vez que há evidência nos dados 

demonstrando que eles não desejam ser submetidos a determinados 

procedimentos, porém a família toma a decisão em seu lugar não deixando que 

participem das decisões concernentes ao próprio tratamento. 

As reflexões sobre a comunicação assertiva com o paciente e suas 

famílias são díspares, uma vez que, muitos pacientes desejam receber notícias 

sobre sua condição de saúde, enquanto outros relutam e permanecem 

indiferentes frente ao diagnóstico de uma doença que se encontra em fase 

avançada. Além disso, há aqueles que delegam o recebimento da notícia a 

terceiros ou ainda os que confiam nos profissionais de saúde e acreditam que 

esses conhecem seus desejos, logo buscarão atender o melhor interesse dos 

pacientes, o que em muitos casos não acontece (GJERBERG et al, 2015; 

COELHO e FERREIRA, 2015). 
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CATEGORIA 02: Estabelecendo ações e interações para defender a 

autonomia do idoso em cuidados paliativos na terminalidade da vida 

 Esta categoria é composta por quatro subcategorias, sendo que uma 

dessas se subdivide em cinco componentes conforme, exposto no diagrama 

abaixo. 

Diagrama 03- Estabelecendo ações e interações para defender a 

autonomia do idoso em cuidados paliativos na terminalidade da vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema elaborado pelo autor com contribuição da imagem 
disponível no google imagem. Fonte: 
http://www.batistadobraga.org.br/uniao-de-todos-e-o-
remedio-2/ 
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Subcategoria 2.1- Interatuando com a família para defender a autonomia 

do idoso 

 Esta subcategoria está pautada no diálogo e na veracidade das 

informações para com os familiares, de forma a estabelecer relação de 

confiança e facilitar o processo de aceitação e luto, bem como o respeito à 

autonomia do idoso.  

É preciso explicar o passo a passo para o paciente e para a família 
do que está acontecendo e do que você vai fazer. A família precisa 
estar confortável.  Às vezes a família está vendo o que pode 
acontecer, mas ainda tem aquele sopro de esperança, e isso pode 
atrapalhar um pouco, questionando o que a gente está fazendo. (T2) 

Nem sempre o paciente quer ouvir, então, a gente respeita e explica 
para a família. (M6) 

Assim, para que os profissionais consigam interatuar com a família é 

preciso assegurar que esta participe dos processos de tomada de decisão, pois 

desta forma a família se sentirá inserida no contexto assistencial e, 

consequentemente, poderá contribuir de forma positiva para ofertar o devido 

conforto ao idoso diante de seu processo de finitude e respeitar sua autonomia. 

Se eu tenho um familiar que está junto do paciente, ele entra no 
contexto da assistência. Eu acho que há barreiras que precisam ser 
rompidas. Acabar com esse desrespeito e encarar o direito do 
paciente e do familiar como um direito que realmente existe. (E2) 

 Diante do quadro de fragilidade e vulnerabilidade, os idosos podem 

apresentar comprometimento de sua lucidez, fato que põe em risco sua 

autonomia. Logo, familiares enquanto representantes legais, estando 

devidamente orientados e integrados à assistência, poderão atuar de forma 

conjunta com os profissionais de saúde para oferecer o melhor tratamento ao 

paciente.  

“Como ele já está em final praticamente somos nós que realizamos 
tudo e com isso, a gente procura fazer da melhor forma possível, dar 
um conforto, orientar o familiar, porque muitas vezes o paciente em si 
já não responde muito. Então, a gente que já cuida, vai fazendo os 
cuidados com carinho, com jeito, com profissionalismo, porque a 
gente tem que ser nessa hora profissional e usar as técnicas certas e 
orientar o acompanhante ou o familiar que estiver presente e ir 
fazendo os cuidados necessários com o paciente da melhor forma 
possível”. (T15) 
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 Para interatuar com a família é preciso deter habilidade de comunicação; 

dialogar com os familiares e incentivá-los a participar dos momentos que 

permeiam o cuidado ao idoso. A comunicação visa evitar ou minimizar a 

discordância, que por ventura, possa ocorrer entre profissionais e familiares, 

envolvendo aspectos bioéticos na terminalidade da vida.  

Quando o paciente não pode se expressar lançamos mão do exame 
físico, da avaliação da escala de dor, da avaliação das necessidades 
humanas básicas, ou seja, focamos nas necessidades dele como ser 
humano e tentamos ter o embasamento da família, porque a partir do 
momento que o paciente está inconsciente, a família passa a ser a 
porta voz. Mas nem sempre isso é fácil, porque, podem haver 
discordâncias, a exemplo de uma paciente que nós tivemos internada 
aqui que era testemunha de Jeová. Ela teve uma indicação de 
receber hemotransfusão e se recusou. Contudo, logo depois, ela ficou 
inconsciente e os próprios filhos autorizaram a hemotransfusão. Ou 
seja, em determinado momento a voz de decisão passou a ser dos 
filhos e o procedimento deveria ser feito. No entanto, ela retomou a 
consciência e disse que não queria fazer e não foi feito, mesmo ela 
estando com a hemoglobina baixa. (E10) 

Muitas vezes a própria família é uma barreira, pois o idoso tem 
condições de ir ao banheiro tomar o banho e a família quer que dê o 
banho no leito. Então, a própria família coloca o idoso como uma 
pessoa inútil, não tendo poder de decisão sobre o que ele quer ou 
não quer. (T5) 

O principal é a família orientada, participativa, que entenda o que está 
acontecendo. Às vezes você pode promover a autonomia do idoso, 
mas aí vêm os filhos que não concordam com nada daquilo e querem 
que você faça tudo. (M8) 

 Para evitar conflitos com os familiares, uma estratégia é a atuação da 

equipe de saúde de forma conjunta para estabelecer a comunicação a partir da 

avaliação e entendimento do que os familiares sabem sobre o estado de saúde 

do idoso e o que desejam saber.  

Na comunicação com a família, pela experiência que eu já tive, a 
gente chama os familiares mais próximos que estão convivendo com 
o paciente e temos uma conversa bem aberta, não ficamos mentindo, 
omitindo muitas coisas.  É ser direto com todo mundo que está 
acompanhando o estado de saúde do idoso. (M5) 
 
Tem que ver qual a sensação da família naquele momento. Se ela 
está muito esperançosa, a gente tem que ir com mais calma. (M2) 
 
Eu tento conversar com ele e ter familiaridade com seus parentes 
porque quando alguém está doente, a família provavelmente está 
doente junto.  Então com certeza eu tento ouvir o paciente e sua 
família. (E3) 

O familiar é comunicado de todas as decisões, em termos de 
assistência, que vai ser implementada pela equipe multiprofissional, 
principalmente pela equipe médica [...]. Nenhuma assistência é 
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executada caso o familiar não esteja presente. A equipe se comunica 
com o familiar, e caso ele não esteja com frequência, ele é 
contactado, informado da proposta terapêutica. A família do paciente 
decide se vai aceitar ou não o que está proposto para o idoso dele, e 
assim é implementado. (E2) 

 

 O processo de construção da subcategoria pode ser observado no 

quadro 03, a partir dos principais códigos preliminares identificados. 

QUADRO 04: Subcategoria 2.1- Interatuando com a família para defender a 

autonomia do idoso 

Códigos Preliminares Subcategorias Categorias 

Atuando junto à família para promover autonomia do 
paciente que se encontra na terminalidade da vida (E3, P2) 
 
Explicando o processo evolutivo da doença e a dificuldade 
de tratar para a família (M6, P2); 
 
Trazendo o familiar para o contexto assistencial do 
paciente (E2, P3) 
 
Percebendo que quando a família atua junto fica mais fácil 
(E3, P4) 
 
Relatando que às vezes tem discordância com a família do 
paciente (E10, P1) 
 
Esclarecendo a situação clínica para o paciente e sua 
família (M5, P1); 
 
Comunicando o familiar de todas as decisões sobre todo 
tipo de assistência a ser prestada pela equipe 
multiprofissional (E2, P1) 

Interatuando 
com a família 

para defender a 
autonomia do 

idoso 
 

Estabelecendo ações 
e interações para 

defender a autonomia 
do idoso em cuidados 

paliativos na 
terminalidade 

 

Subcategoria 2.2- Interagindo com o paciente para defender sua 

autonomia 

 Estabelecer diálogo com o idoso é uma importante forma de promover a 

interação profissional/paciente e, por conseguinte, defender sua autonomia.  

Eu respeito a decisão do paciente. Nós temos que falar para o 
paciente sua verdadeira condição e ouvir suas queixas, as suas 
contribuições, e garantir seus direitos como paciente. O dialogo é 
essencial, é primordial para que haja interação da equipe com o 
indivíduo. [...] O diálogo, então, favorece muito a autonomia do idoso, 
e eu percebo isso porque quando ele dialoga com outra pessoa ele 
consegue expressar os seus problemas e dividir com outra pessoa. 
Isso faz com ele possa melhorar o aspecto psicossocial, inclusive a 
relação familiar. (E4) 
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No meu dia a dia de trabalho, eu tento trazer o conforto e entrar na 
enfermaria e conversar com os pacientes. (T6) 

 Através da conversa, estabelecida como um processo a cada dia, o 

profissional tem a possibilidade de identificar os desejos do paciente, 

compreender suas razões, bem como subsidiar o trabalho em equipe, 

compartilhando as informações. 

Quando a gente planeja o cuidado, além da interação com o paciente, 
buscamos compreendê-lo.  Uma boa ação vem do carinho, do 
acolhimento e do saber ouvir. Às vezes o paciente nem quer nada, 
mas saber ouvir o que ele tem para te falar, isso para ele já é um 
cuidado essencial [...]. Quanto à aceitação ou não dos cuidados que 
podemos planejar, muitos deles não os aceitam mais porque já 
sabem que estão no final da vida, quando em cuidados paliativos. A 
recusa de determinados cuidados é atendida, é aceitável, porque 
cada paciente aceita da maneira que quer o seu diagnóstico. A 
participação do enfermeiro nesse detalhe é bem fidedigna, pois ele 
respeita o desejo do paciente, assim como toda a equipe. (E4) 

A gente tem ajuda da psicologia, enfim deixa a pessoa a vontade. Ela 
normalmente te diz o que ela quer saber e o que ela não quer saber. 
Como a gente está lidando com pacientes internados, muitas vezes 
você consegue trabalhar as informações vários dias. Um dia a pessoa 
está de uma forma, no outro dia ela está de outra, está mais receptiva 
e você avança um pouco mais na conversa. A conversa com o 
paciente se dá no dia a dia, depende de como ele vai responder. Tem 
gente que prefere que fale detalhes sobre o que vai acontecer, mas 
tem gente que é muito agarrado com a coisa do tempo que a gente 
não tem como prever enfim. Mas têm outros que dizem ok, eu já sei o 
suficiente, já entendi o que a senhora quer dizer e pedem para parar. 
A gente vai vendo no dia a dia como é que aquilo trabalha na cabeça 
do paciente.  (M4) 

 Ao buscar respeitar e defender a autonomia do idoso é preciso avaliar 

sua condição de responder por si mesmo, considerando que a condição 

patológica e anciã pode desencadear prejuízos ao seu nível de consciência e 

orientação. Mas é preciso avaliar!   

Todo paciente tem direito a decidir sobre sua autonomia, a não ser 
que haja um empecilho obvio. Caso haja um grau de demência 
importante, o paciente não tenha interação, aí é outra história. Mas 
todo paciente que tenha condições ele tem que decidir. Ele tem 
autonomia para tomar decisões sobre seu tratamento. (M3) 

Eu não consigo encarar a autonomia do paciente como uma coisa 
que não seja relativa, pois depende do nível de consciência e do 
estado que ele está. Como está esse idoso? Ele já está em que nível 
dos cuidados paliativos? Ele interage? Está em um cuidado paliativo 
e ele não sabe, ele não consegue fazer o autocuidado? Ele não tem 
consciência do estado dele?   Ele não consegue decidir por ele 
mesmo?  Ele quer que invista nele ou não quer? Tudo isso pesa 
muito para que eu possa compreender melhor.   A meu ver é ele que 
deve decidir o que ele quer. Por exemplo, se ele quer continuar 
internado mesmo sabendo que está em fim de vida ou se ele quer 
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passar esse tempo em casa. Isso também pode ser uma decisão 
conjunta com a família, mas desde que isso parta dele, ou seja, que 
isso já venha da autonomia desse paciente.  (E8) 

 

 A comunicação entre os profissionais e pacientes precisa ser clara e 

objetiva. Desta forma, será possível esclarecer o paciente quanto ao seu 

quadro de saúde, deixando-o ciente de tudo que está acontecendo e com isso, 

dando-lhe a opção de participar do seu tratamento e da tomada de decisão a 

respeito de sua própria vida.   

É preciso dar a opção de o paciente participar das decisões sobre 
sua condição de vida, mas, se não fica claro para ele o que está 
acontecendo de fato e quais são as opções, ele não terá 
possibilidade de expressar o que quer e o que ele deseja naquele 
momento. (E3) 

Claro que tem que ser uma coisa acordada com a família, mas 
comigo eu sempre tento esclarecer para o paciente qual é a clínica 
exata dele. Eu acho que ele tem que participar. Com a equipe 
multidisciplinar a gente tem que primeiro pegar deles o que eles 
acham, pois eles convivem mais que a gente. Por exemplo, eu o vejo 
só no plantão, mas a enfermagem está com o paciente o tempo todo. 
Então eles (profissionais de enfermagem) falam que ele (paciente) 
está entendendo ou não estão entendendo. (M5)  

Eu tenho o entendimento que ele merece participar desse momento 
final, embora muitos nem queiram falar sobre isso, mas a gente 
sempre procura conversar, explicar e perguntar se ele deseja algo. 
(M6) 

 

Subcategoria 2.3 - Reconhecendo a liderança do enfermeiro na defesa da 

autonomia do idoso 

 As ações desempenhadas pelos enfermeiros na defesa da autonomia 

dos idosos são potencializadas pela maior proximidade desses profissionais 

junto aos pacientes, o que possibilita o estabelecimento da relação de 

confiança. 

O enfermeiro tem maior proximidade com o paciente do que os outros 
profissionais.  Eu acho que essa percepção dos outros profissionais é 
muito importante também.  Muitas coisas que ele não fala com o 
médico ele fala com o enfermeiro. (M2) 

Eu sempre pergunto ao paciente se ele informou o que está me 
passando para o corpo médico e na maioria das vezes ele fala que 
não. Não sei que receio que ele tem de comunicar alguma coisa para 
o médico. Os médicos chegam e a maioria dos pacientes só escutam, 
não falam o que falam para a gente (enfermeiros). (E2) 
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 O enfermeiro é reconhecido como um profissional presente e 

comunicativo que desempenha ações visando esclarecer os pacientes sobre 

sua condição clínica e cuidados prestados. 

Os enfermeiros tentam ajudar naquilo que dá, no sentido paliativo. 
Então, nesse sentido, os enfermeiros, graças a Deus, têm sido bem 
presentes e comunicativos, orientando o paciente sobre a situação, 
orientando para que seja mais autônomo, mas a maioria dos 
pacientes é muito debilitada, não tem nem como ter essa autonomia 
total. (T15) 

Eu me apresento pelo nome, para ser uma referência para ele como 
enfermeira do plantão. Tudo que será realizado, eu comunico a ele 
sobre a proposta a ser feita como, por exemplo, uma punção 
periférica. Por exemplo: _ Senhor fulano, eu tenho que pegar a sua 
veia para dar continuidade ao tratamento e às medicações que 
precisam entrar pela veia. Se ele responde não, não quero, eu 
pergunto o porquê. Eu procuro entender os argumentos que ele me 
apresenta para não querer aquela assistência, aquele procedimento, 
pois ele tem as razões dele. (E1) 

Eu acho que o enfermeiro vai ajudar com os cuidados, orientando os 
cuidados e acho que por ter um cuidado, às vezes, muito mais 
intenso com aquele doente é ele que vai acabar explicando. Muitas 
vezes o paciente idoso tem medo de perguntar para o médico, 
vergonha de não ter entendido e geralmente ele vai perguntar para a 
equipe de enfermagem. (M6) 

 Reconhecido pela equipe de saúde, o papel do enfermeiro, enquanto 

líder da equipe de enfermagem foi descrito como fundamental e diferenciado 

no contexto das ações, pois busca promover a defesa da autonomia do idoso e 

a oferta de cuidado integral para promoção do conforto na terminalidade da 

vida, quando se destaca do trabalho da equipe de enfermagem como um todo.  

Quando algo impossibilita que a gente promova a autonomia dele, 
aqui no hospital, a princípio a gente tem o enfermeiro, nosso chefe 
imediato, a quem repassamos a situação que não concordamos e 
que achamos que tenha que ter uma intervenção. Então, o enfermeiro 
é uma referência em certas situações. (T1) 

 Outra importante atuação do enfermeiro em prol da defesa da autonomia 

do idoso ocorre através de ações articuladas com outros profissionais de 

saúde, fornecendo-lhes informações importantes a respeito do idoso e que 

podem contribuir para defender a autonomia dos pacientes.  

Eu acho que o pessoal de enfermagem está até mais junto do 
paciente do que a gente no dia a dia. Eles passam muito para gente o 
que o paciente esta sentindo e como ele quer se comportar ou não.  
O paciente não quer fazer a medicação, ele não quer ficar restrito ao 
leito, ele não quer se submeter a determinado exame, a enfermagem 
passa esse tipo de coisa para gente. (M3)  
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Eu sempre procuro a equipe médica para passar aquilo que o 
paciente está me passando e que, por ventura, na maioria das vezes, 
a equipe médica não sabe. Diante disso, mudam uma conduta, 
implementam uma forma de cuidar, de assistir. Eu sempre falo com 
os médicos, vai lá conversar com ele (paciente), vai lá perguntar para 
ele (paciente) que ele vai falar para você (médico). (E1) 

Embora diversos relatos apontem aspectos positivos na atuação dos 

enfermeiros, algumas barreiras foram destacadas.   

Talvez a equipe de enfermagem não atue como gostaria de atuar, 
essa é a percepção que eu tenho. A equipe é pequena e tem 
milhares de problemas que precisam administrar. (M4) 

Eu vejo a maioria dos enfermeiros, infelizmente, aceitando muito que 
é colocado, talvez pela sobrecarga de trabalho ou a maioria se detém 
a fazer aquilo que dá para ser feito num determinado plantão, e 
ponto, porque é o que dá para fazer, porque já tem tanta coisa para 
fazer. (T6) 

 

Subcategoria 2.4- Trabalhando em equipe  

  

Esta subcategoria retrata o trabalho em equipe enquanto mecanismo 

utilizado no estabelecimento de ações e interações para defender a autonomia 

do idoso. No entanto, para melhor compreensão dos elementos que 

possibilitaram o desenvolvimento desta subcategoria, esta foi analisada a partir 

de seus desdobramentos, que no bojo do desenvolvimento analítico do 

processo metodológico, chama-se componente.  

  O processo de construção da subcategoria pode ser observado no 

quadro a seguir a partir dos principais códigos preliminares identificados. Na 

sequência, observam-se os desdobramentos desta subcategoria.  

QUADRO 05: Trabalhando em equipe 

Códigos Preliminares Componentes Subcategorias Categorias 

 Dialogando com o médico sobre o 
relato de dor do paciente e se é 

possível passar um medicamento 
mais forte ou conversar com o 

paciente (T2, P6) 

Notando que o enfermeiro atua 
diretamente com o médico (T4, P5) 

Conversando com o médico sobre 

 Compartilhando 
informações com a 

equipe médica 
para defender a 
autonomia do 

idoso 

Trabalhando 

em equipe 

 

 

 

Estabelecendo 
ações e 

interações 
para defender 
a autonomia 
do idoso em 

cuidados 
paliativos na 

terminalidade. 
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qual a melhor conduta para o 
paciente (E1, P2) 

Mostrando ao médico que realizando 
a assistindo de outra forma trará 

benefício para o paciente (E1, P3) 

Mostrando ao médico que a 
medicação poderia ser administrada 

por outra via para facilitar a 
administração (E1, P2) 

Resolvendo junto com o médico a 
necessidade da paciente (E1, P2) 

Modificando a via de administração 
da medicação após ouvir a 

enfermeira (E1, P2) 

Colocando para a equipe médica que 
os cuidados de enfermagem ajudam 
a minimizar o sofrimento do paciente 

(E1, P2) 

Discutindo o caso do paciente com os 
demais membros da equipe (M6, P2) 

Achando que o diálogo entre o 
enfermeiro e o médico é importante, 
pois vai beneficiar o paciente (E1, P3) 

Chamando o chefe de enfermagem e 
avisando sobre a condição do 
paciente e as medidas propostas (M4, 
P6) 

Discutindo o caso de forma 
multidisciplinar (E10, P5) 

Procurando conversar com o médico 
ou com o enfermeiro para visualizar o 
que eu vejo e talvez eles ainda não 
visualizaram (T8, P6) 

Apontando o 
diálogo em equipe 
como estratégia 
importante para 

promover a 
autonomia do 

idoso 

Informando que a participação da 
equipe multidisciplinar possibilita 

melhorar a condição do paciente e 
assim promover sua autonomia (M5, 

P9) 

Falando que a participação da 
residência multiprofissional no round 
agrega mais conhecimento (M8, P9); 

Envolvendo os profissionais da 
equipe multidisciplinar no cuidado 

(E3, P2) 

Trabalhando de forma conjunta para 
resolver o que interfere na condição 

do paciente (E3, P2) 

Valorizando a 
equipe 

multiprofissional 
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Achando que as especialidades 
médicas da instituição ajudam a 

definir o quadro do paciente (M5, P8) 

Relatando que às vezes no plantão 
há um profissional que entenda mais 

de cuidados paliativos e apoia a 
autonomia do paciente (E8, P3) 

Pedindo parecer para outras 
especialidades para se respaldar e 
assim definir a conduta terapêutica 
para determinado paciente (M5, P8) 

Sentindo-se favorecida por trabalhar 
com diversas especialidades médicas 

(M5, P8) 

Buscando parecer 
de 

equipe/profissional 
especializado em 

cuidados paliativos 

Informando que a equipe de 
enfermagem ajuda o enfermeiro a 
promover a assistência (E1, P4) 

Compartilhando com a equipe de 
enfermagem as ações que devem ser 
promovidas junto aos pacientes (E3, 

P2) 

Mencionando que há enfermeiros que 
ajudam os técnicos, assistem os 

pacientes (T7, P5) 

Compartilhando as condutas de 
enfermagem com a equipe técnica de 

enfermagem (E1, P2) 

Tendo a possibilidade de trabalhar 
como equipe de enfermagem para 

promover a defesa da autonomia do 
paciente (E3, P2) 

Valorizando o 
trabalho no âmbito 

da equipe de 
enfermagem 

 

Componente- Compartilhando informações com a equipe médica para 

defender a autonomia do idoso 

 Os dados demonstram que dentre as ações e interações estabelecidas 

para defender a autonomia do idoso destaca-se o trabalho em equipe. 

Contudo, este mecanismo pode ser desenvolvido de diferentes maneiras, 

sendo uma delas o compartilhamento de informações com a equipe médica no 

intuito de propor o desenvolvimento de determinadas ações em prol da 

autonomia do paciente.  

Eu coloco a situação e digo que naquele momento a gente pode 
ajudar através dos cuidados da enfermagem, ajudar a minimizar o 
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sofrimento dessa pessoa e geralmente eles concordam. Eu vou me 
reportar e conversar com eles também sobre a melhor conduta.  
Inclusive essa noite eu tive uma paciente com fragilidade capilar, 
difícil acesso em rede venosa periférica, nós não conseguimos 
puncionar. Eu chamei o plantonista da clínica médica e coloquei para 
ele a situação. Eu mostrei a ele se poderíamos fazer a medicação por 
via oral para facilitar, pois a paciente já estava angustiada devido às 
tentativas de punção para conseguir o acesso dela.  Então 
conversando com o médico, ele realmente aceitou e colocou a 
morfina por via subcutânea e a dipirona por via oral. Essa paciente 
está em cuidados paliativos e tem câncer de colo de útero. Hoje eu 
exerci a defesa da autonomia da paciente. Nós conversamos, eu 
expliquei que também não conseguiu o acesso e disse que realmente 
estava muito difícil.  (E2) 

 Esse diálogo demonstra que o enfermeiro atua junto à equipe médica 

buscando a melhor conduta a ser estabelecida para o paciente e assim, 

atender suas necessidades.  

Quanto à participação nas decisões, participam sim, normalmente 
está sempre um enfermeiro diretamente com o médico, o médico tem 
que passar informações para ele e os enfermeiros estão normalmente 
sempre muito atentos, participam sim e passam para gente, orientam 
os técnicos quanto à maneira de fala e de fazer, de como agir, de 
como interagir com o paciente em cuidados paliativos. (T4) 

 

Componente- Apontando o diálogo em equipe como estratégia importante 

para promover a autonomia do idoso 

 Ratifica-se a importância da comunicação entre os integrantes da equipe 

assistencial, pois isso possibilita a troca de informações, já que cada 

profissional tem uma perspectiva sobre o paciente.  

Eu acho que o diálogo é muito importante. Primeiro porque vai 
beneficiar o paciente e nosso objetivo mais importante é o paciente, 
então o diálogo vai ajudá-lo. Com o diálogo a equipe vai trabalhar 
bem e a equipe médica vai ter a visão do que vai precisar fazer e nos 
passar. (E1) 

Eu procuro sempre conversar, tipo, se eu consigo visualizar uma 
coisa que o médico ou o meu enfermeiro não conseguiu visualizar, eu 
tento chegar e falar “Oh, fulano aquele paciente está assim e assim, 
está com uma dor”. Eu sempre tento falar alguma coisa porque, às 
vezes, o ponto de vista é diferente. (T8) 

 Segundo os depoentes, no desenvolvimento da assistência é importante 

saber a opinião dos profissionais que acompanham o paciente, pois a 

proximidade permite detectar situações tais como o paciente não querer mais 
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realizar o tratamento. Torna-se assim importante discutir o caso clínico entre a 

equipe de saúde.  

 
É preciso existir um trabalho em equipe, uma coerência com a equipe 
médica para poder funcionar melhor. Geralmente eu converso com 
médico e informo que o paciente comentou que não quer mais o 
tratamento, que quer se entregar. Diante disso, o médico pede um 
parecer para um psicólogo para conversar com ele, ver mesmo se 
vale a pena a opinião dele.  Tem ainda a equipe de enfermagem que 
faz parte do quadro, nós somos uma equipe para trabalhar em 
relação ao paciente. (E5) 

 

 Destacou-se que a conversa sobre a autonomia do paciente possibilita a 

exposição de diferentes pontos de vistas profissionais. Logo, o 

desenvolvimento da comunicação corrobora para ajudar o paciente.  

Eu acho que o certo é ter um momento de você parar e conversar. 
Assim, vai ser possível discutir, pois terão vários profissionais 
envolvidos e cada um falando do seu modo de pensar. (E1) 

Ouvir o que a equipe tem a dizer, não só a equipe de outros médicos, 
mas toda equipe, nutrição, fonoaudiologia, a forma para nutrir esse 
paciente, como a gente vai nutrir.  Conversar com a equipe de 
fisioterapia, enfermagem, como que vai ser a administração de 
medicação, eu acho que tudo isso precisar ser compartilhado.  (M6) 

É importante frisar que os dados analisados ressaltaram que a 

comunicação entre a equipe melhora o resultado da assistência para o 

paciente, além de facilitar a interação com os familiares no momento de dar 

informação sobre o paciente e seu quadro de saúde. Assim, diante dos relatos 

verificou-se que a comunicação é fundamental para que todos os agentes 

envolvidos nos cuidados saibam que o paciente está em cuidados paliativos. 

Quando eu fazia CTI era assim, a gente conversava com a equipe 
médica e se achasse que não tinha mais o que fazer a gente 
chamava o pessoal da assistência social, conversava com o pessoal 
do apoio terapêutico e depois que a gente chamava todo mundo para 
conversar com a família. (M7)  
 
Eu acho que é a gente trocando experiências, assim perguntar o que 
o fonoaudiólogo, fisioterapeuta o que eles acham do caso e colocar 
para eles essa necessidade de cuidados paliativos para esse 
paciente. (M2) 
 

 Componente- Valorizando a equipe multiprofissional  

 Segundo os dados analisados, a discussão do caso clínico do paciente 

entre os membros da equipe, que é quando se busca informações e opiniões 
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da equipe multidisciplinar de saúde, gera o compartilhamento de informações. 

Além disso, sabe-se que para os profissionais tal discussão entre diversas 

especialidades pode favorecer o desenvolvimento do trabalho. Tal fato se 

explica, pois, cada profissional tem sua visão de trabalho de acordo com sua 

área de conhecimento, o que é fundamental para a interação e discussão dos 

casos. 

Compartilho decisões com a enfermagem quase sempre, ainda mais 
aqui que a gente acaba trabalhando quase sempre com a mesma 
equipe. (M8) 

Então é discutido em round, em passagem de plantão é reafirmado 
que para aquele paciente são só medidas de conforto e discutido com 
enfermagem e serviço social depois que foi tomada a decisão. (M6) 

Eu acho que aqui no HU a gente tem muitas especialidades, então 
qualquer coisa a gente pode pedir um parecer para ficar respaldado e 
estabelecer as condutas. (M5)  

Também envolvo os médicos, a nutricionista e o serviço social, pois 
eu costumo trabalhar de forma multiprofissional. A cada momento que 
alguma coisa está interferindo nesse paciente, eu tento trabalhar com 
todos os segmentos da categoria profissional. Eu já tive um caso de 
paciente em cuidado paliativo em meu setor e que era perceptível 
que ele queria ir para casa. Ele tinha recursos, mas a família estava 
recebendo esse dinheiro e o deixava no hospital. (E3)  

Eu acho que o diálogo é muito importante. Primeiro porque vai 
beneficiar o paciente e nosso objetivo mais importante é o paciente, 
então o diálogo vai ajudá-lo. Com o diálogo a equipe vai trabalhar 
bem e a equipe médica vai ter a visão do que vai precisar fazer e nos 
passar. Nós temos a nossa visão do cuidado paliativo desse paciente, 
logo o diálogo entre a equipe fortalece [...]. (E1) 

Uma boa conduta profissional favorece e respeita o paciente.  É muito 
importante a interação com a equipe, saber ouvir e saber acolher o 
paciente. (E4) 

 Além do compartilhamento de informações, o processo de interação 

entre os profissionais possibilita o diálogo com os familiares do paciente. O 

apoio de diferentes categorias no processo assistencial possibilita o 

envolvimento de toda a equipe no processo de cuidado. Contudo para que isso 

ocorra, não deve haver imposição de determinadas condutas assistenciais, 

uma vez que os relatos dos depoentes evidenciaram que participação da 

equipe multidisciplinar possibilita melhorar a condição do paciente, e assim, 

promover sua autonomia. 

Normalmente eu peço ajuda ao serviço social, quando os parentes 
não estão mais aqui, para chamar a maior quantidade de pessoas 
possíveis para conversar quando o doente não está lúcido. (M4)  
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Tem coisas para melhorar com certeza. Eu acho que uma equipe de, 
por exemplo, fisioterapia mais atuante, então, ele não ficar só no leito, 
ele fazer atividades e conseguir ter força para urinar sozinho ir ao 
banheiro sozinho, uma nutrição mais presente também para ele 
conseguir, para aquele que está desnutrido, ter um alimento mais 
adequado para alterar o peso. Acho que é essa questão da 
multidisciplinaridade mesmo, ele ter alguma coisa para fazer nas 
enfermarias, tem algumas que tem um negócio para ele desenhar. Eu 
acho que isso é promover a autonomia do doente, ele ter lazer. (M5) 

Às vezes, o modo como você vai chegar e conversar é que vai ajudar 
a conseguir resolver aquela situação. Você também não pode impor, 
é preciso conversar, ter um diálogo, trocar ideias com essas pessoas. 
(E1) 

   

Componente- Buscando parecer de equipe/profissional especializado em 

cuidados paliativos 

 Dentre as ações e interações desenvolvidas para defender a autonomia 

dos idosos que se encontram em cuidados paliativos, destaca-se a busca de 

parecer da equipe assistencial, bem como de especialistas em cuidados 

paliativos. Os dados apontam que quando há profissionais que entendem de 

cuidados paliativos isso favorece o apoio à autonomia do paciente.  

Às vezes no plantão tem uma nutricionista que entende de cuidados 
paliativos, dá apoio à autonomia e deixa dar um pouco mais de 
conforto para o paciente. (E8) 

É possível pedir um parecer para a oncologia, pedir um parecer para 
a geriatria. Você esta respaldado por muitas equipes, então, eu acho 
que isso favorece, pois você nunca é sozinho com o paciente, tem 
muita gente para o paciente. (M5) 

 Em situações em que o quadro clínico do paciente não está definido, 

ressalta-se que a atuação conjunta com especialistas favorece a atuação do 

profissional e possibilita a elaboração do diagnóstico/prognóstico do paciente. 

Essa atuação ocorre mediante a elaboração de parecer sobre a situação do 

doente, e consequentemente, serve de subsídio para o estabelecimento das 

condutas terapêuticas a serem implementadas.   

Para mim, a autonomia dele vai ser mais fácil quando ele tem o 
médico dele com acompanhamento contínuo. Porque acaba que 
aquele médico vem e conversa com a gente e diz que o paciente é 
lúcido. Então, a partir do momento que tem um profissional que vê o 
paciente de longa data, ele sabe mais do paciente, mais do que a 
gente, então ele acaba deixando mais fácil o acompanhamento do 
paciente. Acho que isso deixa mais fácil dele ter autonomia do que 
fazer. (M7) 
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É claro que a gente enfrenta barreiras. Na maior parte dos casos é 
difícil decidir, pois é como eu falei, tem uma pessoa idosa e doente. 
Na emergência é mais difícil você dizer que o paciente não vai ser 
invadido, não vai ser intubado, não vai ser puncionado, mesmo que 
ele não queira, porque eu acredito que ele está doente e não tem 
autonomia.  No CTI eu não via muito isso, agora na emergência isso 
é muito difícil, não tinha muita autonomia e no CTI eu tinha mais. Já 
nas clínicas de internação eu não acho muito difícil não. (M7) 

 

Componente- Valorizando o trabalho no âmbito da equipe de enfermagem 

 Foram analisados dados que fazem menção ao trabalho em equipe.  

Assim, a análise das informações contidas nos relatos demonstrou que o 

trabalho da enfermagem visa promover a autonomia do paciente.  Para isso, os 

enfermeiros trocam informações com sua equipe técnica e demais membros da 

equipe, onde abordam as necessidades do paciente, compartilham condutas, e 

mediante a realização de suas atividades, têm a possibilidade de defender a 

autonomia do idoso.     

Na verdade, o que me favorece aqui é minha equipe. A parceria que 
eu tenho com meus técnicos de enfermagem que já me conhecem, já 
sabem o que eu penso em relação a isso. Às vezes tem uma situação 
que eles ficam em dilema e eles já sabem qual é minha conduta. 
(E10) 

Eu procuro atuar junto à família para promover a autonomia do idoso 
em cuidados paliativos na terminalidade da vida. Além disso, eu ainda 
tenho a possibilidade de trabalhar com a própria equipe de 
enfermagem, onde compartilho com eles as ações que precisam ser 
promovidas junto a esses pacientes. (E3) 

Claro que tem que ser uma coisa acordada com a família, mas 
comigo eu sempre tento esclarecer para o paciente qual é a clínica 
exata dele. Eu acho que ele tem que participar. Com a equipe 
multidisciplinar a gente tem que primeiro pegar deles o que eles 
acham, pois eles convivem mais que a gente. Por exemplo, eu vejo o 
paciente só no plantão, mas a enfermagem está com o paciente o 
tempo todo. Então eles falam se ele (paciente) está entendendo ou 
não estão entendendo. (M5) 

No momento do round eu acredito que a enfermagem pudesse 
participar, sempre, e também a nutrição, a fisioterapia para os 
pacientes que estão acamados, eu acho que todos eles. [...]. (M8) 
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Análise e discussão da Categoria 02: Estabelecendo ações e interações 

para defender a autonomia do idoso em cuidados paliativos na 

terminalidade da vida 

 Os resultados desta categoria dialogam com a categoria anterior, pois 

apresentam ações e interações profissionais para solucionar os problemas que 

afetam a autonomia dos idosos em terminalidade da vida. Assim, observa-se a 

coerência de ideias e a devida aplicabilidade do método.  Desta forma, a 

categoria 2 estabelece o elemento do modelo paradigmático ação-interação, 

que faz menção às respostas dos sujeitos às situações problemas que ocorrem 

em suas vidas. 

 A interação entre a equipe interdisciplinar de saúde e a família do 

paciente constitui importante ação para promover a autonomia do idoso nos 

últimos momentos de sua vida. O núcleo familiar desempenha um papel social 

fundamental, além de ser uma fonte de apoio social, pois sua presença gera 

sentimento de cuidado, segurança e dignidade, e faz com que o indivíduo 

acometido por uma doença grave não se sinta abandonado, em regra, em um 

leito hospitalar. No entanto, para que a família exerça seu papel, os 

profissionais de saúde precisam desenvolver estratégias para inseri-la no 

contexto assistencial. E uma vez inserida, torna-se necessária sua vigilância 

constante por parte dos profissionais, pois assim como ocorre com os 

pacientes, os familiares podem apresentar diferentes necessidades de ordens 

biopsicossociais e espirituais por vivenciarem uma doença grave que ameaça a 

continuidade da vida de um membro da família (RIBEIRO et al, 2014; 

RODRÍGUEZ, VELANDIA e LEIVA, 2016; OLIVEIRA et, 2017). 

Desta forma, destaca-se a comunicação como uma importante 

ferramenta de trabalho que viabiliza o desenvolvimento de ações assistenciais 

e interações interpessoais e profissionais. Sua utilização, diante de situações 

complexas, como é o caso da assistência aos pacientes na fase de 

terminalidade da vida, torna-se um instrumento terapêutico que possibilita a 

equipe interdisciplinar esclarecer aos familiares de forma simples e objetiva o 

quadro de saúde do idoso (ANDRADE, COSTA, LOPES, 2013; ALMEIDA e 

GARCIA, 2015). 
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Entretanto, a complexidade do processo de comunicação advém da real 

necessidade de transmitir, em muitas situações, más notícias, pois envolvem 

conteúdos relacionados à proximidade da morte, que irão mudar o rumo do 

tratamento, alertar sobre o prognóstico sombrio e abalar as perspectivas sobre 

o futuro (FONTES et al, 2017). 

Os dados demonstram que os profissionais buscam interatuar com as 

famílias e, assim, defender a autonomia dos pacientes. A inter-relação desses 

sujeitos foi pautada no diálogo e na veracidade das informações, o que 

possibilita a relação de confiança. Os depoentes reconhecem a importância de 

explicar de forma sistemática as ações que serão desempenhadas, pois ao 

longo do processo de finitude os familiares mantêm determinadas esperanças, 

e a comunicação possibilita que estes se sintam inseridos no contexto, o que 

gera conforto e confiança para contribuir de forma positiva no cuidado ao seu 

familiar. 

 A literatura científica demonstra que é imprescindível que os 

profissionais de saúde forneçam informações aos pacientes e familiares sobre 

o diagnóstico e tratamento de forma clara e pautada na veracidade, 

respeitando o nível de informações e entendimento dos mesmos. É preciso ter 

atenção ao estado emocional, principalmente dos familiares, que, a depender, 

podem interferir na interpretação das informações, o que requer cautela por 

parte da equipe de saúde, pois o processo de comunicação pode precisar ser 

desenvolvido de forma gradativa.  

A família, enquanto unidade do cuidado, precisa ser instrumentalizada, 

ou seja, orientada e incentiva a participar de forma ativa na assistência ao seu 

ente para que assim, sinta-se parte do processo e contribua com o 

gerenciamento do cuidado, pois do contrário, diante da segregação e da falta 

de informação, os familiares podem se tornar uma barreira para promoção da 

autonomia e execução das ações, como as desenvolvidas pela enfermagem. 

Desta forma, é imperioso que haja o diálogo franco a fim de estabelecer a 

confiança entre profissionais e familiares que convivem e interatuam no dia a 

dia no contexto hospitalar (ALVES, 2013; WARNOCK, BUCHANAN e MARY, 

2017). 
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 Ao longo do processo interacional é preciso ofertar informações 

atualizadas sobre o quadro de saúde, explicar os principais sinais e sintomas e 

seu processo de desencadeamento, os tratamentos propostos e como os 

mesmos serão realizados, além de ofertar suporte para que os familiares 

permaneçam próximos do paciente, e assim possam se sentir integrados à 

assistência (KEHL, 2014; STEINHAUSER et al, 2015). 

Visto que a comunicação é uma importante ferramenta para 

implementação das medidas terapêuticas, destaca-se o papel do enfermeiro, 

que devido a sua posição estratégica nos serviços de saúde podem atuar como 

mediadores entre os demais integrantes da equipe, os pacientes e familiares, 

fornecendo-lhes informações e proporcionando meios para o desenvolvimento 

de outras funções a fim de gerar qualidade na assistência, conforto e 

tranquilidade diante de situações complexas que podem causar impacto 

negativo na conjuntura familiar (GIBAUT, 2013; SILVA e LIMA, 2014; 

VALENTE, 2017).  

  Apesar de a literatura científica certificar a importância da interação com 

os familiares, os dados evidenciaram que existem barreiras no ambiente 

hospitalar impedindo a participação da família no processo assistencial, o que 

foi reconhecido pelos depoentes como uma situação desrespeitosa ao direito 

do paciente e da família. No entanto, frente aos fatores impeditivos, há relatos 

que mencionam a postura profissional, o enfoque no conforto e cautela no 

fornecimento de informações de forma gradativa, buscando compreender e 

respeitar o entendimento dos familiares e seu estado emocional, demonstrando 

empatia diante dos momentos difíceis vivenciados pelos familiares. 

Ressaltando a importância da família, os dados apontam que diante do quadro 

de vulnerabilidade do idoso que apresenta estado cognitivo comprometido, a 

família é vista como representante legal dos idosos. Logo, é imprescindível a 

orientação e integração da mesma aos serviços de saúde prestados para 

contribuir para o melhor tratamento ao paciente.  

 As instituições de saúde são permeadas por barreiras que não raro 

impedem a participação de determinadas categorias profissionais, dos 

pacientes e de seus familiares no contexto assistencial, propriamente dito na 
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tomada de decisões. A categoria 1 “ Representando as influências do processo 

de trabalho, da tomada de decisão e da família sob a autonomia do idoso” 

apontou diversas barreiras que interferem, principalmente, no processo 

assistencial dos profissionais. Contudo, uma análise crítica e extensiva, nos 

permite aludir tais barreiras à participação dos familiares, uma vez que se a 

instituição não fornece profissionais em quantitativo suficiente e materiais 

adequados, isso irá interferir no planejamento do cuidado e consequentemente 

na participação da família. Além disso, o quadro de ansiedade, inabilidade 

profissional, rotinas institucionais, a falta de referência profissional e a elevada 

carga de trabalho ocasionam a falta de tempo para o compartilhamento de 

informações, gerando desacordos dos cuidados e a compreensão inadequada 

sobre o diagnóstico e prognóstico do paciente, corroborando para dificultar a 

participação da família no contexto assistencial (YOU et al, 2015; MENEGUIN e 

RIBEIRO, 2016). 

 Para promover uma boa relação interpessoal entre profissionais e 

familiares, os depoimentos informam que uma estratégia fundamental é a 

atuação da equipe interdisciplinar a fim de garantir a participação da família no 

processo de tomada de decisões. Os depoimentos demonstram que a equipe 

chama os familiares mais próximos e que acompanham o estado de saúde do 

idoso para realizar um diálogo e prestar informações completas e honestas. 

Contudo, como exposto anteriormente, observa-se necessário que se tenha 

conhecimento sobre as percepções e sensações da família nos momentos da 

proposição da conversa, pois se a família estiver muito esperançosa pode ser 

que seja necessária calma por parte dos profissionais quanto ao conteúdo das 

informações passadas. Nesse contexto, os dados ratificam que os familiares 

são comunicados de todas as decisões sobre a assistência terapêutica a ser 

implementada pela equipe multiprofissional e que nenhuma assistência é 

realizada sem a presença e consentimento da família.  

    Os mecanismos de informação desenvolvidos pelos profissionais de 

saúde, em especial os enfermeiros que estão mais próximos, contribuem para 

preparar a família para o provável óbito do idoso e assim evitar o luto 

patológico ou antecipatório. Além disso, é importante frisar que os cuidados 

paliativos enquanto proposta terapêutica para os casos em que não há 
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possibilidade de cura propõe cuidado extensível aos familiares após óbito. 

Esse cuidado baseia-se no entendimento de que ao longo do processo de 

finitude da vida de um familiar, podem emergir problemas de ordens 

biopsicossociais e espirituais, já que a doença atinge tanto o paciente como o 

familiar. Logo, a equipe interdisciplinar ao assistir o paciente e sua família pode 

minimizar o medo e a ansiedade que surgem após  diagnóstico de uma doença 

que se encontra avançada e que não há meios disponíveis para a cura 

(CARDOSO e SANTOS, 2013; FERNANDES et al 2016). 

 Destaca-se que a comunicação de más notícias, se realizada de forma 

inadequada e por profissionais despreparados, pode gerar traumas aos 

familiares, e o momento e a forma de recebimento da notícia poderão nunca 

ser esquecidos, causando ainda sentimentos negativos como raiva e rancor. 

Sendo assim, a habilidade de comunicação é indispensável, devendo ser 

aprendida e desenvolvida no âmbito da formação profissional, uma vez que a 

transmissão de fatos ou situações desagradáveis é frequentemente suscetível 

à incompreensão e às interpretações equivocadas (FONTES, et al, 2017). 

Frente ao exposto, nota-se que o profissional de enfermagem ao 

interatuar com a família, que vivencia o processo de morte e morrer, atende os 

preceitos presentes nas políticas de saúde do SUS. A literatura científica 

certifica que o cuidado realizado pelo núcleo familiar é fundamental para 

proporcionar a autonomia do paciente, mesmo nos momentos que este se 

encontre hospitalizado e vivenciando situações clínicas que podem ampliar seu 

estado de vulnerabilidade. Desta forma, para que a autonomia do idoso seja 

garantida, é imperioso que os profissionais de saúde fomentem mecanismos 

assecuratórios para o cumprimento deste direito, já que a política nacional de 

saúde que norteia os serviços públicos e privados dispõe de princípios e 

diretrizes que garantem a preservação da autonomia das pessoas na defesa de 

sua integridade física e moral (BRASIL, 2013; ENCARNAÇÃO e FARINASSO, 

2014). 

Outro ponto importante a ser discutido é a interação entre profissionais e 

pacientes como mecanismo de defesa da autonomia.  Há relatos que 

evidenciam tal interação, onde a equipe de saúde, com destaque para o 
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enfermeiro, respeita as decisões dos pacientes, bem como entendem ser 

importante esclarecer o indivíduo sobre sua condição de saúde, dando-lhe o 

direito de expressar suas queixas e contribuições para que assim, o mesmo 

possa exercer seus direitos. Nota-se que o diálogo contribui para que o 

paciente possa externalizar seus problemas e assim melhorar seus aspectos 

psicossociais, inclusive sua relação familiar.  

O incentivo à participação dos pacientes, em especial os idosos, nas 

decisões sobre seu tratamento possibilita o planejamento do cuidado centrado 

no indivíduo, e corrobora para pôr em prática uma abordagem assistencial 

ampla, interdisciplinar e que valorize às preferências do indivíduo que vivencia 

o processo de saúde e doença. No Brasil, o respeito à autonomia e a prestação 

de informações ao indivíduo e sua família sobre o quadro de saúde dos 

pacientes são pressupostos éticos e legais previstos nos códigos de 

deontologia dos profissionais de saúde.  

Para os profissionais de enfermagem, tais prerrogativas constam nos 

artigos n° 39 e 42 onde se inclui o dever profissional de oferecer informações 

sobre o tratamento de saúde, respeitar e promover ações que promovam a 

participação do sujeito nas decisões sobre o próprio tratamento, bem como 

colaborar com a equipe de saúde para esclarecer a condição de saúde do 

paciente.  Desta forma, ratifica-se que a autonomia do paciente deve ser 

assegurada no âmbito do processo assistencial, tendo como base a 

comunicação centrada no paciente e desenvolvida no processo interacional 

entre os agentes envolvidos no cuidado (BRASIL, 2017; ROCHA et al 2016; 

BÉLANGER et al, 2016). 

Quanto ao planejamento assistencial, os dados mostram que há 

participantes que buscam interagir com os pacientes para identificar seus 

desejos, compreender suas ponderações e desta forma subsidiar o trabalho da 

equipe por meio do compartilhamento de informações. Logo, nota-se a 

importância da relação profissional-paciente através do exercício da escuta e 

do acolhimento.  
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Durante o planejamento, implementação e execução dos cuidados 

paliativos é importante que se busque ofertar conforto, dignidade, acolhimento 

e confiança para o paciente e sua família. Para isso, torna-se fundamental 

fomentar discussões entre os sujeitos envolvidos nos cuidados de forma 

franca, clara e objetiva a fim de incentivar e capacitá-los para participar das 

decisões. Logo, para possibilitar o exercício da autonomia, destaca-se a 

importância da comunicação centrada no paciente, onde se valoriza seus 

desejos e as decisões compartilhadas através da troca de informações 

(BUTTERWORTH e CAMPBELL, 2014; SILVA, PEREIRA e MUSSI, 2015). 

Embora a comunicação e a proposição de decisões compartilhadas 

atendam os princípios e metas da filosofia dos cuidados paliativos, é preciso 

ressaltar que existem nas instituições de saúde possíveis barreiras para 

promoção da autonomia do paciente, como por exemplo, o paternalismo 

profissional e o despreparo para definir o diagnóstico e o prognóstico, o que 

contribui para gerar falsas expectativas e comprometimentos psicossociais. 

Assim, as tomadas de decisões unilaterais e inadequadas emergem a partir de 

julgamentos profissionais que não atendem os anseios dos pacientes e que 

pode afastá-los no exercício de sua autonomia (HOERGER et al, 2013; 

ROCHA et al 2016). 

Diversas barreiras para o exercício à autonomia foram evidenciadas nos 

dados. Dentre eles, o quadro de fragilidade e vulnerabilidade do paciente, o 

possível comprometimento de sua lucidez, seu quadro de saúde, o que requer 

a intervenção da família enquanto representante legal, porém com ressalvas e 

observância para o risco do paternalismo. Há relatos de a vontade da família 

divergiu da dos idosos, como foi o caso da transfusão sanguínea onde a 

paciente expressou não desejar tal procedimento devido às questões 

religiosas, porém na ausência de sua capacidade cognitiva, a família autorizou 

a transfusão.  

Outro depoimento destacou que um idoso desejava realizar sua higiene 

corporal no banheiro, mas a família queria o banho no leito. Esses relatos 

demonstram situações impeditivas aos direitos dos pacientes de decidir sobre o 

próprio tratamento de saúde. Destacou-se a necessidade de realizar contato 
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com os familiares para que os mesmos decidam sobre a aceitação ou não de 

determinados procedimentos, considerando o desejo do idoso ou sua 

impossibilidade de tomar as próprias decisões. Por fim, citou-se a necessidade 

de clareza nas informações sobre opções de tratamento, pois do contrário, o 

paciente não exercerá sua autonomia.  

 Logo, frente aos avanços biotecnológicos e a progressiva complexidade 

do processo assistencial decorrente do envelhecimento populacional torna-se 

imperioso garantir o direito à autonomia dos idosos para que eles possam 

decidir sobre qual tratamento desejam de acordo com seus valores éticos, 

morais e religiosos. Por se tratar de um dos princípios da Bioética, a autonomia 

visa protegê-los contra o uso indevido de medidas terapêuticas fúteis que 

visam a manutenção da vida, ainda que sem qualidade. Presente em tratados 

internacionais, como Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos 

da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciências e Cultura e na 

legislação brasileira, a exemplo, do Estatuto do Idoso e da Constituição da 

República Federativa do Brasil (CRFB), o princípio da autonomia, assim como 

o princípio do melhor interesse do idoso visam assegurá-lo do direito de optar 

pelo tratamento de saúde que lhe for mais favorável, salvaguardando desta 

forma, sua a dignidade (BRASIL, 2013; BARLETTA, 2014; CRIPPA, 2015; 

COSTA et, 2016). 

Frente ao exposto, ratifica-se em alguns trechos dos depoimentos que o 

paciente tem direito à de autonomia, inclusive para decidir se deseja 

permanecer ou não hospitalizado à medida que tem o conhecimento do 

processo evolutivo de sua doença. No entanto, essa autonomia parece ser 

condicionada a determinados fatores, dentre eles sua condição de saúde e sua 

capacidade cognitiva para tomar decisões. Com isso, há dados que afirmam 

que a autonomia não é um direito absoluto, deve ser compartilhada entre o 

paciente, profissionais e familiares. 

A respeito da decisão compartilhada, o paciente precisa ser incentivado 

e empoderado pela equipe interdisciplinar a desempenhar papel ativo no 

processo de tomada de decisão. Assim, ele poderá expressar seus valores, 

necessidades, preferências, e o que deseja alcançar com o tratamento 
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proposto.  Frente ao avanço tecnológico no campo da saúde, diferentes 

procedimentos podem ser oferecidos para o controle dos sinais e sintomas de 

diversas doenças, mesmo que em estágio avançado, porém é preciso explicar 

os riscos e benefícios dos mesmos, a fim de gerar confiança e conhecimento 

ao usuário dos serviços e sua família (BUTTERWORTH e CAMPBELL, 2014; 

HAHLWEG et al, 2017). 

Para que isso ocorra, é importante que se estabeleçam diretrizes 

clínicas e programas institucionais de incentivo à tomada de decisão 

compartilhada, acompanhando de forma sistematizada os processos de 

trabalho e identificando as barreiras que podem impedir a proposição dessas 

decisões.  Nesse contexto, o enfermeiro desempenha importante papel na 

defesa dos direitos do paciente, pois à medida que o profissional permanece 

em tempo integral com o mesmo, tem a possibilidade de promover a 

comunicação de forma clara e objetiva, e assim ofertar informações para torná-

lo proativo em seu tratamento. Além disso, o enfermeiro pode atuar como 

mediador e facilitador de processos ao interatuar com os demais membros da 

equipe de saúde, pois devido à sua maior proximidade com o paciente tende a 

estabelecer relação de confiança, e com isso obter determinadas informações 

que devidamente compartilhadas com a equipe de saúde podem gerar novas 

opções de tratamento, tendo como objetivo a defesa da autonomia do paciente 

e a prestação de serviços de qualidade (WILSON et al, 2013; TROTTA et al, 

2016; HAHLWEG et al, 2017). 

  Embora se reconheça que o idoso tem o direito de tomar decisões em 

seu processo de terminalidade da vida, emergiu dos dados que nem sempre 

ele deseja conversar sobre sua morte, cabendo ao profissional respeitar sua 

decisão e oferecer apoio para esclarecer eventuais dúvidas. 

 Frente ao cenário complexo onde se desenvolve o processo de morte e 

morrer, o enfermeiro desempenha um papel importante para que o paciente e 

sua família possa recebam assistência de qualidade, livre de imperícia, 

negligência e imprudência, pautada no conforto e na promoção da autonomia. 

No entanto, esse profissional não é incentivado a participar dos processos de 

tomada de decisões sobre o tratamento dos pacientes em processo de finitude 
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da vida. Isso compromete o importante papel dos enfermeiros, visto que sua 

atuação possibilita a promoção de ações e interações entre os agentes 

envolvidos no cuidado a fim de pôr em prática o conceito e princípios que 

norteiam os cuidados paliativos (BRAGA e QUEIROZ, 2013; SIMON et al, 

2013; BELLATO et al, 2016; HAHLWEG et al, 2017). 

Os dados apontam que as ações da equipe de enfermagem em prol da 

autonomia do idoso são potencializadas devido a maior proximidade desses 

profissionais com o paciente, o que possibilita uma relação de confiança. Há 

depoentes da equipe médica (M3, M5, M6) que reconhecem tal proximidade e 

entende que os pacientes passam determinadas informações para o 

enfermeiro e sua equipe e não para o médico. Assim, é comum a percepção de 

que diante da equipe médica, os idosos podem desenvolver postura passiva, 

apenas escutando o que esses profissionais falam, porém interatuam com a 

equipe de enfermagem.  

A maior proximidade da equipe de enfermagem ratifica o 

desenvolvimento da hipótese 2. Esta aponta que a equipe de técnicos de 

enfermagem, por serem os de maior contingente e ter mais contato com os 

pacientes e familiares, têm a possibilidade de identificar potenciais problemas 

que podem interferir na autonomia dos idosos. Nesse contexto, é importante 

destacar que os técnicos de enfermagem têm suas atividades propostas e 

supervisionadas pelos enfermeiros que avaliam os pacientes, detectam suas 

demandas e prescrevem ações individuais voltadas para atender as 

necessidades humanas dos idosos e oferecê-los qualidade de vida. Desta 

forma, os enfermeiros se destacam como importantes lideranças nos serviços 

de cuidados paliativos (APARÍCIO e CALDEIRA, 2015). 

Diante da terminalidade da vida no contexto hospitalar a equipe de 

enfermagem está propensa a estabelecer uma relação de afeto com os idosos, 

e a maior convivência contribui para uma relação mais aberta. Mas, a 

passividade dos idosos, bem como de outras pessoas, nas relações com os 

profissionais médicos, pode ser analisada sob a perspectiva da representação 

social e cultural que a medicina exerce na sociedade. O médico é visto pela 

maioria da população como o profissional que tem o conhecimento sobre o 
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corpo e está plenamente capacitado para tomar as melhores decisões por ele. 

Contudo, é preciso atentar sobre tal relação, pois a pressão sociocultural do 

papel do médico pode prejudicar a troca de informações, a tomada de decisão 

compartilhada e o exercício da autonomia por parte do paciente (SANTOS e 

HORMANEZ, 2013; BRITO et al, 2014; SILVA, SILVA, ALENCAR; 2016). 

Observa-se em alguns depoimentos que os enfermeiros estabelecem 

mais diálogo com os pacientes, pois são mais presentes e comunicativos, 

prestando informações aos idosos a fim de torná-los mais autônomos, ainda 

que se encontrem debilitados e com a autonomia para execução de 

determinadas atividades comprometida. Para desenvolver tal autonomia, os 

dados informam que os enfermeiros se apresentam ao paciente e buscam se 

tornar uma referência profissional. Além disso, utilizam a comunicação para 

informar o idoso sobre os procedimentos que precisam ser realizados, 

buscando compreender os argumentos para possíveis recusas. Logo, nota-se 

nos depoimentos que o enfermeiro valoriza o diálogo a fim de esclarecer sua 

clientela, uma que esta parece ter vergonha ou medo de questionar 

determinados procedimentos à equipe médica, recorrendo a equipe de 

enfermagem para esclarecê-los.  

A comunicação entre enfermeiros e pacientes pode ocorrer de forma 

verbal ou não verbal, que expressa respeito aos sentimentos vivenciados e 

ajuda a consolidar a relação entre os mesmos. Tal comunicação precisa estar 

adaptada ao grau de entendimento do paciente de forma a favorecer o 

entendimento das informações compartilhadas e proporcionar a participação do 

indivíduo no contexto que está inserido. Contudo, é preciso incentivar a 

participação dos enfermeiros nos serviços que tenham cuidados paliativos e 

promover treinamento constante para que esses profissionais exerçam suas 

funções com qualidade e ofereçam serviços de qualidade (ANDRADE, COSTA 

E LOPES, 2013; MOIR et al, 2015). 

O enfermeiro, ao realizar o gerenciamento do cuidado de enfermagem, 

que engloba a parte prática e administrativa, interage diretamente, em tempo 

integral, com o paciente, sua família e os demais membros da equipe. Esse 

profissional atua como articulador do processo assistencial, pois além de 
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realizar suas atividades privativas, viabiliza recursos, seja material, pessoal ou 

informações, para outras categorias profissionais a fim de que elas possam 

executar suas atividades. Desta forma, o enfermeiro desempenha papel de 

liderança nos serviços de saúde, visto que direta e indiretamente articula e 

coordena a realização dos serviços com qualidade (SOUZA et al, 2017). 

Entretanto, mesmo diante do potencial de ação para promover a defesa 

da autonomia dos pacientes e corroborar para a prática de outras categorias 

profissionais, os dados demonstram que os enfermeiros encontram diversas 

barreiras para desempenhar sua função. Assim, os relatos apontam o 

quantitativo de profissionais de enfermagem insuficiente para o grande número 

de demandas que precisam administrar. Tais situações comprometem a 

autonomia e participação do enfermeiro no contexto assistencial, podendo tal 

assertiva ser comprovada no relato que menciona que devido à sobrecarga de 

trabalho, os enfermeiros aceitam o que outros profissionais definem e em 

determinados momentos se atém a realizar ao que é possível fazer. 

O cuidado destinado aos pacientes idosos em terminalidade se torna 

complexo, pois demandam dos profissionais de enfermagem capacidade 

técnica, raciocínio clínico e crítico, além de habilidades para promover a 

comunicação e a interação com demais agentes envolvidos no cuidado. Diante 

desse arcabouço teórico-prático, o enfermeiro e sua equipe buscam 

desenvolver práticas integrativas e humanitárias para tornar os últimos dias de 

vida do paciente um momento mais digno. No entanto, para desenvolver suas 

atividades de forma integral, é preciso que se proporcione o dimensionamento 

adequado de profissionais de enfermagem nos serviços de saúde, pois do 

contrário há um risco de sobrecarga física e emocional dos funcionários, e 

consequentemente, a perda da qualidade dos cuidados prestados. Logo, o 

dimensionamento de pessoal aquém do necessário se configura como uma 

barreira à autonomia, tanto do profissional quanto do paciente, pois a falta de 

tempo para promover o diálogo prejudica a interação e a troca de informações 

(SILVA et al, 2013; BENG et al, 2013; OLIVEIRA et al, 2014; FULY et al, 2016). 

Outro ponto importante para defesa e promoção da autonomia dos 

idosos em terminalidade da vida é o trabalho em equipe. Essa equipe é 
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formada por diferentes especialistas da área de saúde, podendo incluir 

profissionais outras áreas a exemplo de advogados que podem atuar de forma 

conjunta a fim de oferecer assistência integral sob uma perspectiva 

interdisciplinar.  Frente ao exposto, notam-se diversos depoimentos mostram 

que os profissionais de saúde buscam interagir entre si, em especial o 

enfermeiro, que atua diretamente com a equipe médica e desta forma expõe 

sua visão profissional sobre qual a melhor conduta para beneficiar o paciente, 

como por exemplo, possíveis vias de administração de medicamentos 

mediante determinados impedimentos.   

Os cuidados destinados aos pacientes que vivenciam a terminalidade da 

vida devem ser providos a partir de uma perspectiva interdisciplinar, onde cada 

categoria profissional oferece seus conhecimentos e tecnologias próprias, 

estabelece comunicação entre si e desta forma, troca informações sobre a 

condição clínica dos pacientes, a fim de que se possa oferecer o melhor 

tratamento que atenda às expectativas destes.  Assim, ratifica-se a importância 

de ações interativas entre os agentes que desenvolvem o cuidado. A respeito 

da atuação dos enfermeiros, por terem maior proximidade com os pacientes e 

familiares, esses profissionais através do raciocínio clínico, implantação do 

processo de enfermagem e avaliação de suas ações, dispõem de mecanismos 

para promover a interlocução entre a equipe de saúde, bem como contribuir 

para que o processo de tomada de decisão seja centrado no paciente.  

(SILVEIRA, CIAMPONE e GUTIERREZ, 2014; MOOREBASTIAN, APENTENG, 

2015; CARVALHO, OLIVEIRA-KUMAKURA e MORAIS, 2017). 

Assim, ao gerenciar o cuidado de enfermagem, o enfermeiro utiliza 

diferentes ferramentas de trabalho para sistematizar sua assistência, como por 

exemplo, a aplicação de bases teóricas próprias que balizam cientificamente 

suas ações, o processo de enfermagem.  Associado a isso, cabe ressaltar que 

a comunicação, enquanto instrumento a serviço da enfermagem, é uma 

imprescindível ferramenta de trabalho, com amplo potencial terapêutico, e que 

compreende a escuta ativa e qualificada a fim de se valorizar o protagonismo 

do paciente e sua família no processo assistencial (ANDRADE, COSTA e 

LOPES, 2013; SOARES et al, 2015). 

http://journals.sagepub.com.ez29.capes.proxy.ufrj.br/author/Bastian%2C+Randi+Ginger
http://journals.sagepub.com.ez29.capes.proxy.ufrj.br/author/Apenteng%2C+Bettye+A
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A comunicação clara e objetiva possibilita que o enfermeiro transmita 

segurança quanto a sua capacidade técnica, sua empatia diante dos eventos 

resultantes do processo evolutivo da doença, além de contribuir para 

estabelecer boa relação entre os pacientes, seus familiares e a equipe de 

saúde. A proximidade entre os sujeitos citados possibilita conhecer os desejos 

do paciente e da família a respeito do tratamento e com isso, estabelecer 

ações conjuntas com os demais profissionais da saúde para evitar o uso de 

tratamentos fúteis que poderão ampliar o sofrimento ao invés de gerar 

qualidade de vida, fenômeno conhecido como distanásia (SILVA et al, 2013; 

CIRILO et al, 2016; ACHURY e PINILLA, 2016). 

O enfermeiro quando transmite determinadas informações e promove o 

diálogo com equipe médica está validando o trabalho em equipe como 

mecanismo assecuratório para defesa da autonomia do idoso. Assim, observa-

se relato de um depoente que buscou expor a situação do paciente e possíveis 

condutas que podem minimizar seu sofrimento mediante a utilização dos 

cuidados de enfermagem. Analisando os depoimentos, identificou-se que um 

profissional enfermeiro reconhece ter exercido a defesa da autonomia do 

paciente, pois através de sua avaliação clínica e do diálogo com a equipe 

médica foi definido uma nova forma de administrar o medicamento, visto que a 

anterior estava causando desconforto desnecessário. 

O desenvolvimento do diálogo em equipe foi descrito como algo 

importante na promoção da autonomia do paciente, pois vai beneficiá-lo e 

possibilitar ampliar a avaliação dos demais profissionais, gerando novas 

condutas assistenciais e atuação de profissionais que até então não estavam 

inseridos no planejamento assistencial, por meio, por exemplo, de emissão de 

pareceres. Assim acontece no caso da participação de especialistas em 

diversas áreas, como oncologia, geriatria, cuidados paliativos, seguindo o 

modelo consultivo. O planejamento assistencial também é qualificado quando 

algum membro da equipe de plantão possui expertise em cuidados paliativos, o 

que contribui para o delineamento das metas ao encontro da promoção do 

conforto e da qualidade de vida (SANTOS et al, 2017). 



107 
 

 

Dessa forma, diante das dificuldades e adversidades já destacadas para 

compartilhar decisões e comunicar más notícias, destaca-se a importância de 

conhecimento específico em cuidados paliativos. O compartilhamento de 

informações, que pode ocorrer mediante o diálogo ou registros profissionais, 

visa a realização de práticas assistências que ofereçam conforto, dignidade, 

autonomia e controle dos sinais e sintomas na perspectiva da integralidade. 

Embora os dados tenham que os enfermeiros, em sua maioria, reconhecem a 

autonomia do idoso, e que buscam defende-la trabalhando juntamente com a 

equipe técnica de enfermagem, alguns fatores interferem na implementação 

das ações com esse objetivo, dentre os quais destacam-se, a sobrecarga de 

trabalho, e não compartilhamento das tomadas de decisões (SOUZA, et al. 

2016; FAEDA e PERROCA, 2017). Para fomentar a participação do enfermeiro 

nesta etapa do planejamento assistencial é preciso que haja empoderamento, 

factível a partir do investimento na qualificação profissional, como pode ser 

observado na categoria 3.  

 

CATEGORIA 03: Buscando promover a autonomia do idoso a partir do 

conhecimento e do desenvolvimento de habilidades e competências 

 A categoria Buscando promover a autonomia do idoso a partir do 

conhecimento e do desenvolvimento de habilidades e competências é 

composta por três subcategorias, conforme ilustrado no diagrama 3. 

Destacaram-se nestas, a necessidade de melhorar a comunicação e o trabalho 

em equipe, a compreensão dos cuidados paliativos e o reconhecimento da 

autonomia dos idosos que vivenciam a terminalidade da vida. Assim, a 

demonstração dos dados a seguir busca evidenciar os dados que 

possibilitaram o apontamento desses importantes elementos para a defesa da 

autonomia do idoso. 

 

 

 

 



108 
 

 

Diagrama 04- Buscando promover a autonomia do idoso a partir do 

conhecimento e do desenvolvimento de habilidades e competências. 

 

 

Subcategoria 3.1- Precisando melhorar a comunicação e o trabalho em 

equipe.  

 Os dados demonstram que é preciso melhorar a comunicação entre os 

profissionais de saúde, para que aconteça de forma clara, objetiva e honesta, 

garantindo a linearidade e a continuidade da assistência.   

Porém, eu vejo a integração da equipe de saúde no dia a dia meio 
fragmentada porque tem momento que tem falta de comunicação. 
(E1) 

Eu acho que há uma falha na comunicação dos integrantes da equipe 
multidisciplinar. (E2) 

Com a enfermagem quase sempre compartilho, ainda mais aqui que 
a gente acaba trabalhando quase sempre com a mesma equipe. Com 
os outros profissionais têm algumas decisões que nem sempre a 
gente comunica. Mas acho que essa não comunicação interfere na 
assistência, pois a gente acaba procurando os outros profissionais só 
quando precisa. Quando tem alguma queixa específica como é o 
caso do serviço social, mas não comunica sempre. (M8) 
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Eu acho que tem que ter uma conversa bem aberta, não ficar 
mentindo, omitindo muitas coisas, ser direto com todo mundo que 
está acompanhando sobre o estado do paciente. Eu sou a favor de 
contar para o paciente, sempre esclarecendo a ele o que ele está 
passando. (M5) 
O médico combina alguma coisa com o familiar e este que passa 
para gente, então muitas vezes acontece o erro de comunicação, a 
quebra da comunicação é muito grande. (T6) 

  

 Esta categoria alinhou-se com o elemento consequência do modelo 

paradigmático, que compreendem os resultados ou expectativas das ações e 

interações apresentadas na categoria 2. Assim, diante da proposição de 

determinadas ações, o sujeito pode formular diferentes desfechos, e se 

necessário reformulá-los mediante as diferentes situações que emergem no 

contexto.   

Eu acredito que o enfermeiro deve participar da tomada de decisão 
sobre as ações propostas ao idoso em cuidados paliativos, até 
porque ele acaba tendo mais contato, acaba tendo mais com a família 
e podem ajudar sempre falando o que ele percebe daquele paciente. 
Eu acredito que eu favoreço esse compartilhamento sim, não de uma 
forma formal, mas sempre escutando o que ele fala. (M8) 

Agora com a equipe é mais difícil porque são as questões de horário, 
como eu já disse, trabalho a noite e são poucos profissionais, e eu 
vou ser sincera, eu gostaria que tivesse mais interação com outras 
equipes, mesmo que fosse a noite, ter mais reuniões de todas as 
equipes, se discutindo mais sobre os pacientes, eu não vejo isso. 
(T14)  

Eu acho que para melhorar a autonomia do idoso em terminalidade 
de vida é preciso um tempo de discussão entre a equipe para passar 
o conhecimento e a vivência de cada um, transmitir conhecimento. Eu 
mesmo gostaria de aprender lidar mais com isso, desenvolver mais. 
(T1) 

 Contudo, os dados ressaltaram a importância da participação das 

lideranças profissionais e a necessidade do aumento do número de 

profissionais de enfermagem para o desenvolvimento dos cuidados paliativos, 

e consequentemente, a defesa da autonomia do idoso em terminalidade da 

vida. Tais ações possibilitam o desenvolvimento crítico e reflexivo dos 

profissionais, auxilia aqueles que desconhecem as práticas adequadas e evita 

a realização de ações erradas ou que sejam da competência de outro 

profissional.  

Então, realmente nós somos o ponto de ligação dos outros 
profissionais, eu pelo menos enxergo dessa forma, só que a gente 
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não se deixa enxergar assim, nós não conseguimos espaço por conta 
desse engessamento médico. No dia a dia a gente tem que ser visto, 
a gente tem que mostrar que está praticamente a maior parte do 
tempo com o paciente, em relação aos outros profissionais. Mas vejo 
que isso vem lá de cima, de repente de uma administração, de uma 
direção, é difícil você implementar sozinho isso no dia a dia, porque 
isso primeiro tem que vir da sua chefia, tem que vir de alguém acima 
de você, você tem que sensibilizar aquele que está acima de você, 
não seu subordinado, você só é subordinado, porque uma andorinha 
só não faz verão, é complicado. (E7) 

É preciso melhorar muitas coisas. Ter um número maior de 
profissionais de enfermagem para estar ao lado do paciente e 
participar dos rounds multiprofissionais e melhorar a comunicação 
com os médicos, e através dessa interação buscar melhores 
resultados para o doente. (E9) 

Tem idoso que infelizmente não consegue levantar seu braço, não 
pode fazer uma caminhada e depende do profissional. Porém, têm 
alguns profissionais que não têm certo conhecimento e, portanto, 
podem não estar percebendo essa autonomia do paciente. Isso é 
para todos, desde o médico até o faxineiro. (T14) 

 

O processo de construção da subcategoria pode ser observado no 

quadro a seguir a partir dos principais códigos preliminares identificados. 

 

QUADRO 06: Subcategoria 3.1- Precisando melhorar a comunicação e o 

trabalho em equipe.  

Códigos Preliminares Componentes Subcategorias Categorias 

Identificando que o enfermeiro pode ajudar 
quando relata sua percepção sobre o paciente 

(M8) 

Achando que a enfermagem poderia participar do 
round, além dos demais profissionais da equipe 

multidisciplinar (M8) 

 Devendo ter capacitação para profissional de 
enfermagem a fim de oferecer a autonomia do 

paciente (E3) 

 Acreditando que a mudança deve vir da chefia 
(E7) 

 Melhorando o entendimento de cuidados 
paliativos (E8) 

      Trocando vivência e experiência profissional 
nas discussões em equipe (T1) 

Indicando que o aumento na quantidade de 
profissionais possibilita melhorar a prática (T2) 

 Desejando palestra sobre cuidados paliativos 

 

Precisando 

melhorar a 

comunicação e 

o trabalho em 

equipe 

Buscando 
promover a 
autonomia 
do idoso a 
partir do 

conheciment
o e do 

desenvolvim
ento de 

habilidades e 
competência

s 
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(T3) 

     Achando que tem que ter mais pesquisa (T4) 

 Relatando que a melhora da prática assistencial 
pode contribuir para promoção da autonomia do 

paciente (M6) 

Devendo ter treinamento sobre o aspecto legal 
para subsidiar a tomada de decisão (M6) 

 

Subcategoria 3.2- Compreendendo os cuidados paliativos como 

mecanismo que visa garantir a autonomia do idoso 

 Os cuidados paliativos foram identificados como um mecanismo 

assecuratório da autonomia do idoso, sendo necessária capacitação 

profissional para sua aplicação plena. Uma vez que no contexto investigado há 

destaque para ações que visam o conforto físico, diante do quadro clínico do 

idoso, muitas vezes, restrito ao leito.  

O paciente que já tem um quadro de câncer avançado, que já não 
tem meios de tratamentos, mas a família não entende. Então sim, 
toda hora tem barreiras, nem todo mundo entende que dar conforto 
muitas vezes é a melhor coisa que podemos fazer pelo paciente. Eu 
acho que aqui no HU é bem estabelecido o conforto. (M6) 

Eu acho que deveríamos prestar mais atenção sobre os cuidados 
paliativos, pois neles precisa da medicação, mas tem que ter as 
medidas de conforto. O conforto não é só para o paciente, é também 
para o acompanhante. (T3) 

Em se tratando de cuidados paliativos, a gente tem que ser muito 
maleável, no entanto eu sou a favor dos padrões porque senão a vida 
vira uma bagunça. Na sua casa você tem hora de levantar, de tomar 
o café da manhã, de tomar banho, se arrumar, ir trabalhar, tudo tem 
uma hora na vida. (E7) 

Deveria, na verdade, haver um consentimento dele para que seja 
realizado (o procedimento), mas não é. Quem consente e quem fica 
de acordo é o familiar. O paciente não, principalmente o paciente 
idoso. (E2) 

 Os depoimentos abaixo apontam que o diagnóstico de cuidados 

paliativos se dá a partir de uma série de exames e se estabelece quando a 

doença do paciente não tem mais cura. Observa-se que os profissionais 

conversam com a família do paciente e passam informações sobre a doença, 

esclarecendo-os de que não há cura para o caso. Não sendo mais possível 

administrar o avanço da doença, os profissionais oferecem conforto para o 
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paciente e sua família, que nem sempre entendem o conforto como um 

tratamento e acaba se tornando uma barreira.  Destacou-se ainda que os 

cuidados paliativos possam ser estabelecidos nas situações em que o paciente 

declara não desejar a realização de determinados tratamentos. Porém, quanto 

ao momento de implementação dos cuidados paliativos foi detectado que há 

diferentes entendimentos.  

Pela doença avançada que ele (paciente) tem. Pela conversa com a 
família, esclarecendo para todo mundo e entendendo que a doença 
que ele (paciente) tem não tem cura, está em fase avançada, que ele 
está muito consumido, que não vai ter benefício continuar tratando, 
correndo atrás de uma coisa que às vezes não tem tratamento. (M5) 

Acho que os cuidados paliativos devem enquadrar quando realmente 
você vê que não tem proposta curativa. Eu acho que quando não tem 
mais nenhuma proposta, você começa a ver que a tentativa de um 
tratamento vai trazer mais sofrimento. (M8) 

Eu acho que principalmente com a familiar você tem que tentar 
mostrar que é o melhor a se fazer e o jeito que ele vai ter mais 
conforto. Com o paciente ele tem que demonstrar interesse, pois se a 
equipe médica achar que ele não tem interesse no tratamento a 
escolha é dele. Então, você tem que mostrar para ele todas as 
possibilidades e se ele falar não quero tratar, você coloca ele em 
paliativo. (M8) 

Cuidado paliativo começa desde aquele período que você descobre 
que ele tem uma doença que não tem cura, eu acho que a gente 
quando fala de cuidado paliativo, a gente olha pelo paciente que já 
está para morrer. O cuidado paliativo começa desde o momento que 
você descobre que tem uma doença que não tem cura e um dia o 
paciente vai passar por isso, vai chegar nesse estágio de morte, só 
esperando ele dar o último suspiro. (T3) 

Nota-se o desconhecimento por parte dos profissionais sobre os 

cuidados paliativos e questões legais, que se relacionam com a autonomia dos 

idosos em terminalidade da vida.  

Olha aqui no HU, eu acho que os médicos “jogam a toalha” muito 
rápido. Então, passa a ser um tipo de cuidado paliativo, um paliativo 
meio estranho a meu ver. Tanto que a gente pega a prescrição e que 
nem HGT você faz. Então, eu acho que estou sendo cúmplice da 
morte do cara. Se eu não fizer o HGT ele vai morrer de que 
hipoglicemia? Eles dizem que é cuidado paliativo, então não precisa 
fazer. Paciente que está em dieta zero, não tem uma hidratação, não 
tem um soro, não tem um nada. (T10) 

Vejo o desconhecimento dos profissionais sobre a legislação e a 
relação com a autonomia do idoso. Na verdade, o profissional da 
saúde não tem interesse em legislação, embora agora tenham mais 
interessados, porque tudo hoje em dia dá processo, é assédio moral, 
vai para a justiça, hoje em dia todo mundo entra na justiça atrás de 
vaga, por exemplo, vaga em enfermaria, vaga na terapia intensiva. 
(E2) 
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Agora, pensando, acho que é eu ter conhecimento disso, pois o 
paliativo vai além das medidas não invasivas, vão medidas de 
conforto em geral. Então eu preciso ter maior conhecimento sobre 
isso. O conhecimento te dá a sabedoria, dá destreza para o assunto. 
Eu acho que falta conhecimento. Mas eu nuca pensei nesse assunto. 
(E6) 

 

Os relatos apontam que para devida compreensão dos cuidados 

paliativos é preciso que os profissionais participem de palestras e façam cursos 

de capacitação e atualização sobre o tema, pois diante do conhecimento sobre 

as melhores condutas e práticas, espera-se que tais profissionais possam 

contribuir para a defesa da autonomia dos idosos. Destacou-se também a 

importância de mudanças legislativas para respaldar a conduta profissional em 

busca do respeito ao direito do idoso.  

Primeiro que todo mundo fizesse cursos de cuidados paliativos para 
saber a diferença do que e fazer paliação do que é matar as pessoas. 
Acho que o aprendizado seria uma boa para que todos soubessem a 
diferença do que é eutanásia e cuidados de fim de vida. (M7) 

Eu acho que é a gente aprender mais a lidar com esses tipos de 
situação. É ter orientação para que a gente não venha fazer coisas 
que não nos compete, coisas erradas, é a gente procurar fazer da 
forma correta. A gente procurar orientação, cursos, palestras, coisas 
que nos orientem a lidar com essas situações. Acho que seria até 
bom para todos os profissionais, de vez em quando, estar tendo esse 
tipo de conversação para nos ajudar.  (T15) 

Uma mudança legislativa que respalde legalmente a conduta do 
profissional numa equipe multiprofissional para atuar com maior 
respeito ao direito do paciente. Eu acho que a primeira coisa seria 
uma mudança legislativa. A gente precisa mudar um pouco essa 
questão da autonomia do paciente como um todo. Ele não é um 
objeto, ele é dono de si. Isso precisa mudar, a gente precisa evoluir 
muito ainda nesse sentido. (E2) 

 O processo de construção da subcategoria pode ser observado no 

quadro a seguir a partir dos principais códigos preliminares identificados. 

QUADRO 07: Subcategoria 3.1- Compreendendo os cuidados paliativos 

como mecanismo que visa garantir a autonomia do idoso 

Códigos Preliminares Componentes Subcategorias Categorias 

  Entendendo que não adianta buscar a cura 
para doenças que não tem tratamento (M5, 

P1) 

 Reconhecendo que o conforto não é só para 
o paciente, mas também para o 

 Compreendendo 
os cuidados 

paliativos como 
mecanismo que 
visa garantir a 

Buscando 
promover a 

autonomia do 
idoso a partir do 
conhecimento e 
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acompanhante (T3, P4) 

 

Definindo cuidados paliativos quando uma 
doença não apresenta mais proposta 

terapêutica (M7, P1) 

 Explicando que a doença embora não tenha 
cura, tem controle (M4, P2) 

 Considerando cuidado paliativo como dar 
conforto ao paciente (T10, P2) 

Dando dignidade até o término da vida do 
paciente (T8, P2) 

  Oferecendo conforto físico e espiritual (E1, 
P2) 

Percebendo a continuidade do tratamento não 
gera benefício para o paciente (M5, P1); 

 Questionando-se se não está negligenciando 
(T10, P2) 

 Observando que a equipe multidisciplinar se 
entrega quando se define que o paciente está 

na terminalidade da vida (T1, P4) 

  Relatando que alguns profissionais que não 
tem certo conhecimento podem não perceber 

a questão da autonomia do idoso 

 Devendo ter capacitação para profissional de 
enfermagem a fim de oferecer a autonomia do 

paciente (E3, P2) 

Devendo ter cursos de atualização em 

cuidados paliativos (E3, P2) 

 

autonomia do 
idoso 

do 
desenvolvimento 
de habilidades e 
competências 

 

Subcategoria 3.3- Reconhecendo a autonomia do idoso em cuidados 

paliativos na terminalidade da vida 

 Quanto ao reconhecimento da autonomia do idoso em terminalidade da 

vida, os dados revelam que a autonomia é o direito que o paciente tem de 

decidir sobre seu tratamento de saúde, ainda que seja um tratamento que 

melhore sua dor, mas que prolongue sua vida.  Logo, é preciso que o idoso 

saiba os riscos e benefícios do tratamento proposto, para que assim possa 
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tomar a decisão correta. No entanto, alguns relatos descreveram que para 

exercer seu direito, o paciente deve apresentar capacidade cognitiva.     

A partir do momento que você identifica que ele tem a capacidade de 
opinar e de escolher e você identifica também que ele está no 
processo de paliação, você tem que comunicar a equipe médica. 
Conversar com a equipe médica e com a equipe multiprofissional de 
uma forma geral e com isso alertar para essa orientação do paciente 
para que ele possa ter o direito de escolha. (E9) 

Essa autonomia do idoso é ele definir o cuidado dele. [...] o que ele 
vai permitir que seja administrado, se quer ou não o tratamento. Eu 
vou até te falar que eu assisti a um filme maravilhoso que fala 
exatamente isso [...], ele fala exatamente quando a família estava 
toda reunida na sala e brigando que ele tinha que fazer um 
tratamento, ele estava em um processo de finitude, e ele falou assim 
“se vocês me amam de verdade, porque vocês não deixam definir o 
que eu quero para minha vida? ” (T10) 

A autonomia é ele saber cuidar dele mesmo, essas coisas bem 
básicas. Ele precisa estar consciente da condição dele, o que ele tem 
o que ele está tratando, ele saber da doença dele. (M5) 

Para mim essa autonomia, na verdade, é um direito que o idoso tem 
de definir o que vai ser feito com a sua saúde. É claro que é difícil de 
a gente conceder essa autonomia ao idoso se você não tiver bem 
delimitado o nível de consciência que ele se encontra. Eu acho que 
essa é a maior dificuldade que a gente tem. (E10) 

No entanto, os relatos dos depoentes apontam diversas situações e 

condições que ameaçam a autonomia do paciente idoso em cuidados 

paliativos. Os dados destacaram que o processo de hospitalização faz com que 

os idosos percam parte de sua autonomia, uma vez acometidos por doenças 

que acarretam que pioram a debilidade. Além disso, observou-se nos relatos 

que situações como condição clínica, a dor e falta de lucidez são fatores que 

contribuem para que o idoso não possa exercer sua autonomia, e assim decidir 

sobre seu tratamento de saúde. 

Muitas vezes ele não tem autonomia porque quando chega ao 
hospital já chega muito debilitado e não tem mais aquela capacidade 
de se locomover sozinho, tomar banho sozinho de se alimentar. Às 
vezes, pela questão de estar internado em fase terminal ou até 
mesmo em cuidados paliativos, ele já perde um pouco, pois fica mais 
debilitado pelo estado da doença que o deixa depressivo. (T15) 

É a dor que ele está sentindo compromete a autonomia dele. (T3) 

O processo de construção da subcategoria pode ser observado no 

quadro a seguir a partir dos principais códigos preliminares identificados. 
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QUADRO 08: Subcategoria 3.3- Reconhecendo a autonomia do idoso em 

cuidados paliativos na terminalidade da vida 

Códigos Preliminares Componentes Subcategorias Categorias 

 Entendendo a autonomia como a capacidade 
de o próprio paciente a decidir sobre seu 

tratamento (T10, P1 

Compreendendo autonomia como o direito de 
querer ou não o tratamento (E5, P1) 

 Considerando a autonomia como um direito 
que o idoso tem de definir o que vai ser feito 

com a sua saúde (E10, P1) 

Tendo o direito de decidir se quer ou não um 
determinado cuidado ainda que prolongue a 

vida ou melhore sua dor (E2, P1) 

Achando que autonomia do paciente significa 
ele saber dos riscos e benefícios do seu 

tratamento e tomar a decisão que acha correta. 
(M8, P4); 

 Achando que o idoso tem o direito de 
exercer sua autonomia, mas para isso precisa 

estar ciente e consciente (M5, P3) 

 Achando que dependendo da cognição do 
paciente, ele tem autonomia (T1, P1) 

Estando no momento de lucidez, seu pedido 
deve ser respeitado por seu familiar ou pelo 

profissional de saúde (T7, P1) 

 Perdendo a autonomia a partir do momento 
que lhe falta a lucidez (T7, P2 

 Relatando que a internação faz com que o 
paciente perca parte de sua autonomia (T15, 

P1) 
 

Falando que a doença deixa o paciente 
debilitado e compromete sua autonomia (T15, 

P1) 
 

Vendo que o paciente está em condições 
clínicas que o faz perder parte da autonomia 

(T15, P1) 
 

 Devendo o paciente estar consciente de sua 
condição para exercer a autonomia (M5, P4) 

 
 Percebendo que a dor sentida pelo paciente é 
algo que compromete sua autonomia (T3, P2) 

 

Reconhecendo 
a autonomia do 

idoso em 
cuidados 

paliativos na 
terminalidade 

da vida  

Buscando 
promover a 

autonomia do 
idoso a partir do 
conhecimento e 

do 
desenvolvimento 
de habilidades e 
competências 

 



117 
 

 

Análise e discussão da Categoria 03: Buscando promover a autonomia do 

idoso a partir do conhecimento e do desenvolvimento de habilidades e 

competências 

A falta de comunicação entre os profissionais interfere na qualidade da 

assistência. A respeito da utilização da comunicação, a Associação Européia 

para Cuidados Paliativos (EAPC) informa que os cuidados paliativos podem ser 

aplicáveis em diferentes níveis de atenção de saúde, devendo todos os 

profissionais que atuam na área ter a capacidade de ofertá-los de forma 

adequada. Para isso, é preciso um conjunto de competências, como por 

exemplo, a comunicação que constitui um elemento central para 

implementação e execução dos cuidados paliativos.  

A EAPC ratifica que a comunicação é imprescindível para atender às 

múltiplas demandas dos pacientes e familiares, logo é preciso desenvolver um 

fluxo de transmissão de informações para que os profissionais possam aplicar 

os cuidados adequados e uma relação terapêutica, onde se incentive a 

autonomia do paciente diante de seu próprio tratamento. Recomenda-se ainda 

a utilização de protocolos para transmissão de más notícias, como por 

exemplo, o protocolo SPIKES ou sua versão adaptada para realidade brasileira 

que é o protocolo P.A.C.I.E.N.T.E. No entanto, cabe ressaltar que os 

profissionais de saúde precisam adequar sua linguagem e estabelecer um 

ritmo de transmissibilidade, pois muitos pacientes, em decorrência do avanço 

da doença podem ter sua capacidade de compreensão comprometida (EACP, 

2013; SECCARECCIA et al, 2015; BARRIGUINHA, MOURAO e MARTINS, 

2017). 

Ainda que se ratifique a importância da comunicação para consolidação 

dos cuidados paliativos como modalidade assistencial adequada aos pacientes 

em terminalidade da vida, notam-se algumas barreiras nos serviços de saúde 

para sua devida implementação, tais como fragmentação entre as categorias 

profissionais, hierarquização de tarefas e modelo de trabalho fragmentado. 

Como proposta para melhorar a assistência paliativa, tem-se a atuação da 

equipe de saúde de forma interdisciplinar, onde se preconiza a articulação do 

processo de trabalho executado por diferentes profissões em prol da melhoria 
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da qualidade dos serviços prestados e da interação entre os sujeitos envolvidos 

no cuidado, a exemplo dos enfermeiros (MATOS, PIRES e GELBCKE, 2012; 

BRAGA e QUEIROZ, 2013; SILVEIRA et al, 2016). 

   Foi mencionada nos relatos a necessidade de participação da equipe de 

enfermagem nos momentos de discussões sobre as medidas terapêuticas 

adequadas, ou seja, nas tomadas de decisões. Porém, para isso ocorrer, os 

profissionais de enfermagem precisam estar presentes nas reuniões de equipe 

onde ocorre a análise do caso clínico do paciente e se estabelece as condutas 

assistenciais. Destaca-se que a interação entre os membros da equipe 

possibilitará a troca de experiências e vivências profissionais, o que pode 

melhorar a relação interpessoal no ambiente de trabalho e consequentemente, 

promover práticas assistenciais adequadas ao melhor tratamento para o 

paciente. 

 As reuniões de equipe favorecem a comunicação interprofissional o que 

é indispensável para a promoção dos cuidados paliativos, pois além de permitir 

a troca de conhecimentos e experiências, possibilitam o esclarecimento sobre a 

condição clínica do paciente, o que é imperioso para formulação de um plano 

terapêutico para atender às necessidades biopsicossociais e espirituais, bem 

como a tomada de decisões compartilhadas. No entanto, o modelo biomédico 

que centraliza o conhecimento e a tomada de decisão na figura do médico 

pode gerar conflitos institucionais e interpessoais, necessitando assim de 

incentivo institucional. É possível destacar ainda outras barreiras para a 

realização das reuniões de equipe, e consequentemente, elaboração de 

cuidados centrados nos pacientes, dentre elas a crescente demanda de 

trabalho devido à complexidade dos casos, a escassez de profissionais e a 

falta de recursos materiais adequados (CAITLIN et a, 2015; OLIVEIRA et al, 

2017).  

 Os enfermeiros e os demais membros da equipe de enfermagem em 

diversas instituições sofrem com problemas estruturais, rotinas institucionais e 

insuficiência de profissionais para realizar as tarefas de forma adequada, o que 

os leva ao processo de adoecimento devido ao desgaste físico e emocional 

resultante da sobrecarga de trabalho. Além disso, em algumas instituições de 
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saúde, durante o plantão noturno, ocorre que muitas categorias que compõem 

a equipe multidisciplinar não estão presentes, o que dificulta o planejamento e 

execução de ações de saúde integrais. No que tange aos cuidados paliativos, a 

carência de profissionais gera inúmeras repercussões no desenvolvimento das 

ações da equipe de enfermagem, pois por permanecer diuturnamente ao lado 

do paciente e de seu acompanhante, seus integrantes são acionados para 

prestar assistência com maior frequência, principalmente porque durante à 

noite o medo e a ansiedade de quem vivencia o processo de finitude se 

potencializam. Desta forma, a equipe subdivide o tempo de assistência para 

tentar localizar determinadas categorias profissionais que não se encontram de 

forma permanente no setor (SILVA et al, 2013; FULY et al, 2016). 

Logo, possíveis soluções para melhorar a qualidade da assistência 

paliativa nas instituições de saúde e oferecer melhores condições aos 

funcionários, seriam mudanças na cultura organizacional de instituições 

prestadoras de serviço de saúde, como por exemplo, o desenvolvimento de 

cursos e palestras sobre cuidados paliativos, incentivo às reuniões da equipe 

interdisciplinar e o correto dimensionamento de pessoal de enfermagem, que 

por sinal, recentemente o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) publicou 

a Resolução n° 0543 de 2017 que atualiza o cálculo de dimensionamento de 

profissionais, acrescentando na classificação dos pacientes, que abarca um 

dos parâmetros para subsidiar o referido cálculo, aqueles que se encontram em 

cuidados paliativos.  

Mesmo diante do importante papel desempenhado pelos enfermeiros 

nas instituições de saúde, nem todos conseguem compreender a dimensão 

desta importância nos cenários onde atuam. Alguns relatos apontam a 

ausência de apoio por parte dos setores da administração hospitalar, a falta de 

visibilidade social e espaço institucional para que os enfermeiros exerçam 

adequadamente suas atividades. Todavia, os participantes relataram que a 

mudança para tal situação precisa partir das chefias de serviços de 

enfermagem, e no que concerne ao papel dos enfermeiros nos cuidados 

paliativos, é preciso oferecer conhecimento sobre o tema através de cursos, 

incentivo à pesquisas e palestras, inclusive sobre os aspectos legais, para que 
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todos os profissionais saibam atuar nos casos de terminalidade da vida, e 

assim consigam promover a autonomia do idoso. 

A enfermagem é uma profissão com práticas avançadas e que atua 

diretamente no desenvolvimento social e econômico das nações, pois suas 

ações são direcionadas para promoção da saúde e da qualidade de vida das 

pessoas. Os enfermeiros e sua equipe visam garantir a universalidade de 

acesso aos serviços de saúde, a integralidade da assistência e a resolutividade 

de diversos agravos de saúde por meio de práticas preventivas, curativas, de 

reabilitação e paliativas. A equipe de enfermagem desempenha importante 

papel na promoção de educação em saúde, possibilitando o autocuidado, o 

que reduz as internações hospitalares. Assim, frente ao cenário global do 

envelhecimento demográfico, os enfermeiros são essenciais para oferta de 

serviços de saúde que atendam às necessidades da população (MARTINS e 

FERNANDES, 2014; BRYANT-LUKOSIUS et al, 2017; CHAN, FUNG e CHAN, 

2017).  

No Brasil, um estudo realizado pelo COFEN em parceria com a 

Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), em 2015, apontou que a enfermagem 

brasileira representa aproximadamente 1.800.000 profissionais na área de 

saúde, ou seja, mais de 50% do total de todas as categorias. No entanto, 

notam-se inúmeras barreiras legais e governamentais para consolidação social 

das práticas de saúde desempenhadas pelos enfermeiros (MACHADO et al, 

2016). 

Recentemente, no Brasil, foi movida uma ação judicial pelo Conselho 

Federal de Medicina (CFM) na 20ª Vara Cível do Distrito Federal pleiteando a 

suspensão dos direitos de os enfermeiros da atenção básica de saúde de 

realizarem determinadas atividades, incluindo, por exemplo, a solicitação de 

determinados exames. Cabe ressaltar que tais ações fazem parte de políticas 

públicas consolidadas e estão previstas na Portaria Ministerial n° 2488 de 

2011, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, e na Lei n° 7498 de 

1986, que dispõe sobre a regulamentação do exercício profissional de 

enfermagem. Embora inicialmente a ação do CFM tenha sido aceita, o COFEN 

recorreu e pediu a suspensão da liminar que proibia a atuação dos 
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enfermeiros, pois tal medida, além de atentar contra a autonomia legal dos 

profissionais de enfermagem, caracterizou uma ação descabida do CFM em 

tentar implementar uma hegemonia médica nos serviços de saúde. 

 Houve uma mobilização nacional em prol dos enfermeiros, onde 

entidades representativas da categoria, profissionais e parte da população 

foram às ruas reivindicar o direito dos enfermeiros de exercer suas funções, 

pois além de ter previsão legal específica, os enfermeiros contribuem para 

promoção de saúde e a suspensão de parte de suas ações impactaria no 

acesso da população a diversos serviços de saúde.  Diante deste 

entendimento, a Advocacia Geral da União (AGU) ingressou com recurso e a 

liminar foi suspensa, restabelecendo assim as atividades dos enfermeiros que 

atuam na atenção básica.  

Quanto aos relatos que expressaram a necessidade de conhecimentos 

sobre cuidados paliativos por meio de cursos e palestras, é preciso 

compreender que os profissionais de saúde são formados sob a perspectiva de 

um modelo de saúde que prioriza a hospitalização e a cura, logo a morte pode 

significar o fracasso profissional. Embora a morte seja um processo inexorável, 

torna-se necessário promover estudos sobre o processo de finitude da vida, 

principalmente no contexto hospitalar, onde se observa a dificuldade dos 

profissionais para lidar com questões complexas ligadas ao processo de morte 

e morrer. Desta forma, torna-se importante a formação de grupos de estudo 

que promovam conhecimento sobre a morte e os cuidados específicos 

destinados ao paciente em terminalidade e sua família. Assim, diante do 

despreparo profissional, a oferta de conhecimento científico sobre cuidados 

paliativos, treinamentos sobre comunicações difíceis e trabalho em equipe, 

bem como a troca de experiências podem contribuir para oferta de serviços de 

qualidade e promoção da autonomia dos que vivenciam o processo de morte 

ativa (FONSECA e GEOVANE, 2013; POGRÁNYIVÁ et al, 2014; JORS et al, 

2016; OLIVEIRA-CARDOSO e SANTOS, 2017).  

Embora os depoimentos mencionem a necessidade de conhecimento 

sobre terminalidade da vida e cuidados paliativos, o cenário brasileiro parece 

não acompanhar tal demanda. Estudos nacionais e internacionais apontam a 
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lacuna no Brasil no processo de formulação legislativa e de políticas de saúde 

que contemplem serviços específicos para indivíduos acometidos por doenças 

que a medicina, mesmo diante do moderno aparato biotecnológico, não 

consegue curar. Desta forma, diante do acelerado envelhecimento populacional 

e avanço das doenças crônicas, torna-se necessário que os cuidados paliativos 

estejam na pauta de discussão na agenda global de saúde a fim de que se 

possam desenvolver serviços de qualidade e o alcançar as metas da Agenda 

2030 e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em especial o objetivo 

número três que visa assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar 

para todos, em todas as idades, através da cobertura universal dos serviços de 

saúde (GARCIA, RODRIGUES e LIMA, 2014; POWELL  et al, 2015; 

KRAKAUER e RAJAGOPAL, 2016). 

Observou-se também em determinados trechos de depoimentos que a 

compreensão dos depoentes sobre os cuidados paliativos é que se trata de um 

diagnóstico técnico médico, onde a doença é considerada fora de 

possibilidades de cura e a partir deste diagnóstico é que se iniciam os 

tratamentos que visam oferecer conforto ao paciente, bem como a sua família. 

No entanto, está presente da fala de um participante que nem sempre a família 

tem o entendimento de que a oferta do conforto, em determinados momentos, 

é o melhor tratamento e isso se, por vezes, constituindo-se em uma barreira 

para oferta do cuidado.  

Diante de um diagnóstico de uma doença que ameace a continuidade da 

vida, a OMS pontua que os cuidados paliativos devem iniciar o mais rápido 

possível, visto que promover o entendimento da situação vivenciada e o 

controle dos sinais e sintomas gera qualidade de vida. Contudo, é preciso 

atentar para a inserção da família no contexto assistencial, pois diante do 

diagnóstico de uma doença incurável que acomete um parente, os membros da 

família têm suas rotinas desorganizadas, em virtude da hospitalização e da 

ansiedade que gira em torno do processo iminente da morte. Logo, a utilização 

do acolhimento e da comunicação que engloba a escuta qualificada é 

importantes medidas para evitar que a família se torne uma barreira e passe a 

contribuir para a promoção da autonomia dos pacientes (COELHO e 

FERREIRA, 2015; GOMES e OTHERO, 2016; FURTADO e LEITE, 2017). 
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Quanto ao momento correto para se abordar os cuidados paliativos com 

o paciente, há relatos de que não há um momento específico, isso ocorre no 

dia a dia, ou seja, de forma gradativa, a depender da aceitação do paciente. 

Embora se torne possível reconhecer a importância de medidas flexíveis para 

esta modalidade de cuidado, observa-se a presença de rotinas institucionais 

direcionando as condutas profissionais. Destacou-se ainda que mesmo com a 

proximidade do processo de terminalidade é preciso que haja o consentimento 

do paciente para realização dos procedimentos. 

A assistência ativa e integral destinada aos pacientes e familiares que 

vivenciam o processo de terminalidade da vida deve abarcar princípios 

humanitários e bioéticos, onde a autonomia do sujeito deve ser defendida pelos 

agentes envolvidos na promoção do cuidado. Assim, a proposição das ações 

assistenciais dos cuidados paliativos precisa atentar para os pilares sociais, 

culturais e religiosos que estão inseridos na conjuntura existencial do indivíduo 

(PAIVA, ALMEIDA JUNIOR e DAMASIO, 2014; EVANGELISTA et al, 2017). 

  Logo, o conhecimento sobre cuidados paliativos permitirá que os 

profissionais saibam lidar com a terminalidade da vida. Esse conhecimento 

pode ser adquirido através de cursos de capacitação, atualização e palestras 

que permitirão a compreensão sobre as competências específicas a fim de se 

evitar a realização procedimentos erradas, além de elucidar a diferença entre 

paliação e eutanásia, uma vez que os cuidados paliativos visam oferecer 

dignidade, conforto e segurança, e não devem ser confundidos como algo que 

acelera o processo de morte do paciente.    

 
 
Construção e análise do Modelo Paradigmático 

 
O desenvolvimento do modelo paradigmático se tornou possível a partir 

do processo de análise sistemática e significados dos dados obtidos nas 

entrevistas e que devidamente ordenados deram origens as categorias, 

subcategorias e componentes.  As categorias, que são conceitos derivados dos 

dados e representam fenômenos vivenciados pelos participantes, foram 

classificadas sob a nova perspectiva, onde o modelo paradigmático passou a 
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ser constituído por três elementos paradigmáticos transversalizado pelo 

contexto (STRAUSS & CORBIN, 2008; CORBIN e STRAUSS, 2015). 

O elemento Condição representa as razões dadas pelos informantes 

para o acontecimento de determinado fato, bem como explicações sobre o 

motivo pelo qual respondem de uma dada maneira a uma ação. Ou ainda, um 

conjunto de acontecimentos ou problemas que compõe um determinado 

problema e possibilitam explicar por que e como as pessoas respondem a 

determinadas situações às quais estão expostas. As situações que 

desencadeiam determinado problema podem emergir a partir de situações 

como cultura, local regras, gênero, poder, regulamentos e questões 

organizacionais e institucionais (STRAUSS & CORBIN, 2008; CORBIN e 

STRAUSS, 2015). 

 Neste trabalho, a Categoria n° 01: Representando as influências do 

processo de trabalho, da tomada de decisão e da família sob a autonomia do 

idoso. 

 Essa categoria representou inúmeras situações que poderiam impedir a 

atuação do enfermeiro na promoção da autonomia do idoso em terminalidade 

da vida, dentre elas a participação ou não do enfermeiro no processo de 

tomada de decisão, uma vez que os dados apontaram que em diversas 

situações as decisões sobre os tratamentos são em regra definidas pelos 

médicos, reforçando assim questões culturais, sociais e econômicas que 

permeiam o modelo de saúde biomédico. Além disso, elencou-se barreiras de 

cunho profissional e institucional, onde alguns depoimentos evidenciaram a 

falta de profissionais, falta de estrutura e rotinas institucionais que favoreçam a 

atuação do enfermeiro. Destacou-se também a atuação da família que pode 

influencia na autonomia do idoso já que pode velar ou vedar o direito dos 

idosos e interferir nas atividades dos profissionais.  

 O elemento estratégias de ação/interação representa a resposta 

expressa pelos participantes aos eventos ou situações problemáticas. Ou seja, 

as formas como os indivíduos lidam com determinadas situações, ou seja, o 

que as pessoas fazem para resolver determinados problemas que emergem no 
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contexto social o qual estão inseridas e se desenvolvem a partir dos 

significados atribuídos pelos sujeitos. É importante compreender que as ações 

e interações podem resultar mudanças nas pessoas a partir de reflexões diante 

dos fenômenos e executadas com o propósito de solucionar um problema 

(STRAUSS & CORBIN, 2008; CORBIN e STRAUSS, 2015). 

 Um exemplo desta mudança pode ser observado na seguinte fala: 

Eu nunca tinha observado essa autonomia do paciente em fase 
terminal.  Eu nunca observei e não sei se outro enfermeiro observou, 
mas eu nunca observei. Eu acho que agora eu vou abrir mais o olho 
quanto a isso, o paciente em estágio terminal, eu vou observar se tem 
algo relatado. Eu só vejo relatado assim, familiar não quer nenhuma 
medida invasiva, principalmente sobre medida invasiva que eu vejo 
mais isso. (E6) 

Diante do exposto, a categoria escolhida para demonstrar o referido 

paradigmático é a n° 2: Estabelecendo ações e interações para defender a 

autonomia do idoso em cuidados paliativos na terminalidade.  

Está categoria foi composta por ações como interatuando com a família 

para defender a autonomia do idoso através do diálogo e da veracidade das 

informações com os familiares para estabelecer confiança. Além disso, 

observou-se a proposição de interação com o paciente de forma clara e 

objetiva, articulação com outros profissionais de saúde, fornecendo-lhes 

informações importantes a respeito do idoso. O trabalho e a valorização da 

equipe de saúde promovem a discussão do caso clínico do paciente entre os 

membros da equipe, compartilhamento de informações. É possível também 

buscar perecer de especialistas em cuidados paliativos.  

 O elemento paradigmático consequências resulta das estratégias 

estabelecidas. Pode ser compreendido também como os resultados das ações 

e interações e que podem ser considerados como resultado/resposta, positiva 

ou negativa (DANTAS et al, 2009; SANTOS et al, 2016). 

Para tanto, a categoria escolhida foi a de n° 3 - Buscando promover a 

autonomia do idoso a partir do conhecimento e do desenvolvimento de 

habilidades e competências. 
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Esta categoria evidenciou que a autonomia dos idosos é um direito que 

lhe assegura participar das decisões sobre o próprio tratamento. Devendo-se 

observar sua capacidade cognitiva e elementos como hospitalização, condição 

clínica do paciente e presença de dor que podem comprometer sua autonomia. 

 Além disso, observou-se que é preciso melhorar a comunicação entre 

os profissionais de saúde e o paciente a fim de esclarecê-lo dos riscos e 

benefícios dos tratamentos. Quanto a compreensão dos cuidados paliativos, 

destacou-se que seu diagnóstico decorre de uma série de exames, que 

possibilitam determinar que a doença se encontra em fase avançada e sem 

chances de cura. Logo, é preciso priorizar medidas de conforto para o 

paciente/acompanhantes, minimizar a dor, prevenir sofrimento e dar dignidade, 

além de devendo ser flexível para atender às necessidades de saúde e ter o 

consentimento do paciente.    

 Contudo o estudo apontou discordância entre os profissionais sobre o 

momento da implementação dos cuidados paliativos, pois há quem diga que 

tais cuidados devem ser oferecidos após todas as tentativas terapêuticas de 

cura, enquanto um relato diz que tais cuidados devem ser oferecidos no 

momento do diagnóstico de uma doença que ameaça a continuidade da vida. 

Assim, nota-se a necessidade do conhecimento adequado sobre terapias 

paliativas, que podem ser ofertados a partir de cursos de capacitação, 

atualização e palestras.  

Agora esta etapa não se denomina mais codificação seletiva e sim 

integração que significa uma classificação única em que se conjugam as 

categorias (fenômenos) formando assim uma categoria central embasada nos 

elementos paradigmáticos condições, ações-interações e consequências.  

Contudo, a mudança na etapa final não trouxe perdas para o processo 

metodológico de desenvolvimento da TFD que permaneceu adotando 

processos de análise sistematizada e abstrata dos dados obtidos (CORBIN e 

STRAUSS, 2015).   

  A interconexão entre as categorias através do processo de integração 

possibilitou a formulação da categoria central, também conhecido como 

fenômeno central. Esse fenômeno representa a ideia central, ou seja, um 
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evento sobre o qual determinadas ações ou interações são dirigidas ou estão 

relacionadas (DANTAS, et al., 2009; CORBIN e STRAUSS, 2015).   

A seguir, o Diagrama 04 representa a ilustração do Fenômeno Central 

desta dissertação, onde estão conectados os elementos paradigmáticos 

condições; estratégias de ação/interação e as consequências: 

 

Diagrama 05: Demonstra o fenômeno central e a interação entre os 

elementos do modelo paradigmático.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O diagrama acima evidencia que os elementos do modelo paradigmático 

interagem entre si, podendo tal assertiva, ser evidenciada pelas setas duplas. 

Logo, diante de determinado fenômeno, são propostas ações e interações para 

 AÇÕES E INTERAÇÕES 

Estabelecendo ações e 
interações para defender a 

autonomia do idoso em 
cuidados paliativos na 

terminalidade. 

 CONDIÇÃO  

Representando as influências 
do processo de trabalho, da 

tomada de decisão e da família 
sob a autonomia do idoso. 

 

CONSEQUÊNCIAS 

Buscando promover a 
autonomia do idoso a partir do 

conhecimento e do 
desenvolvimento de habilidades 

e competências. 

 

CONTEXTO 

FENÔMENO 

CENTRAL 

 Articulando elementos 
da profissão de 

enfermeiro e do perfil 
desenvolvido em seu 

exercício na 
assistência hospitalar 

para defender a 

autonomia do idoso na 
terminalidade da 

vida. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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de resolver determinadas situações. Contudo, tais ações podem fazer emergir 

outros problemas, o que ratifica dinamicidade do processo metodológico da 

TFD. 
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CAPÍTULO V 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Frente às taxas demográficas que apontam o progressivo 

envelhecimento populacional e sua correlação com o avanço das doenças 

crônicas, tornasse importante o fomento de estudos científicos para análise e 

compreensão dos direitos dos idosos, principalmente no que tange ao exercício 

da autonomia desses idosos diante da escolha de seu tratamento de saúde. 

No contexto hospitalar, onde há um aumento significativo de idosos 

hospitalizados acometimentos por doenças crônicas em fase avançada, 

destaca-se a necessidade de reflexões críticas sobre as propostas terapêuticas 

direcionadas aos pacientes que se encontram em cuidados paliativos na 

terminalidade da vida, pois, em determinados casos, eles já não conseguem 

expressar seus desejos.  

Logo, é imperioso que ocorra o desenvolvimento, implementação e 

avaliação de normas e diretrizes institucionais para assegurar a autonomia dos 

idosos, respeitando, assim, a legislação brasileira e os princípios dispostos nos 

códigos de éticas que balizam as ações dos profissionais de saúde. No 

entanto, nota-se que em muitos casos, ainda se observa o empoderamento 

profissional nas instituições de saúde, sobrepondo a hegemonia do saber 

científico sobre a vontade dos pacientes e seus familiares, o que evidencia um 

modelo de saúde hierarquizado que não prioriza o sujeito que vivencia o 

processo de saúde e doença, tão pouco a tomada de decisões compartilhadas 

enquanto mecanismo de fortalecimento do cuidado sob uma perspectiva 

integral.   

Assim, diante das repetidas internações hospitalares e do quadro de 

fragilidade dos idosos, destaca-se o papel fundamental dos enfermeiros, 

principalmente, quando os pacientes necessitam de cuidados direcionados ao 

controle dos sinais e sintomas, dignidade, conforto e autonomia. Esses 

profissionais, além de serem responsáveis por liderar e gerenciar as ações 
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desenvolvidas pela equipe de enfermagem que utilizam seu raciocínio clínico e 

o pensamento crítico para detectar as principais necessidades biopsicossociais 

e espirituais que surgem diante do agravamento da doença.  

Por permanecem diuturnamente ao lado do paciente e sua família, os 

enfermeiros podem desenvolver importante papel no processo de comunicação 

e orientações sobre o tratamento de saúde e o estado de saúde do paciente. 

Seu papel institucional lhe confere uma posição privilegiada para promover a 

interlocução entre os sujeitos envolvidos no cuidado, bem como na formulação 

de um planejamento assistencial individualizado pautado nos princípios 

bioéticos e dos cuidados paliativos.  

Diante do exposto, tornou-se evidente a importância social desse 

profissional para implementação e execução dos cuidados paliativos. Assim, 

esse estudo teve como objetivo compreender o significado atribuído pelo 

enfermeiro, na esfera do gerenciamento do cuidado, acerca da autonomia do 

idoso em cuidados paliativos na terminalidade da vida. Tal objetivo foi atendido 

utilizando-se a Teoria Fundamentada nos Dados (TFD) para analisar os dados 

obtidos a partir das entrevistas semiestruturadas e da observação não 

participante dos participantes.  

Para os enfermeiros, a autonomia do idoso, que se encontra em 

processo de morte ativa, significa um direito que o paciente tem de decidir se 

deseja receber ou não determinado procedimento terapêutico, ou seja, decidir 

o que vai ser feito a respeito de seu tratamento. Contudo, o estudo evidenciou 

diversas situações que podem afastar a autonomia do idoso, dentre elas o 

processo de hospitalização e sua condição clínica. Diversos depoentes 

informaram que o idoso precisar ter capacidade cognitiva para participar do 

processo de tomada de decisão. 

Esse entendimento demonstra desconhecimento por parte dos 

profissionais sobre as Diretivas Antecipadas de Vontades (DAVs) quanto um 

instrumento que pode ser utilizado pelos indivíduos para expressar seus 

desejos quanto aos tratamentos de saúde nas situações que eles não mais 

poderão responder por seus atos. Embora as DAVs não disponham de uma 
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legislação específica, o instrumento vem sendo considerado em diversas ações 

judiciais pelos magistrados. 

O estudo destacou ainda o desconhecimento sobre ações e princípios 

dos cuidados paliativos por parte dos profissionais que assistem idosos em 

terminalidade da vida. Esse desconhecimento se ratifica nos relatos que 

mencionaram a lacuna no processo de formação acadêmica, na desvalorização 

das tomadas de decisões compartilhadas e nas solicitações de cursos de 

formação, atualização e palestras sobre cuidados paliativos para subsidiar o 

desempenho adequado das ações.  Mesmo diante de barreiras institucionais, 

da falta de condições adequadas de trabalho e da hegemonia biomédica que 

parece não reconhecer a competência técnica dos enfermeiros, esses 

profissionais demonstraram desenvolver importantes ações e interações para 

assegurar a autonomia dos idosos. Dentre elas, a interação com o paciente e 

sua família através da utilização de um diálogo pautado na veracidade, assim 

como na busca da realização do trabalho em equipe, onde se destacou o 

compartilhamento de informações. 

 Este trabalho apresentou limitações, pois foi desenvolvido apenas em 

um cenário hospitalar e não englobou a família do paciente e outros 

profissionais que compõem a equipe multidisciplinar de saúde. Com isso, tem-

se a necessidade de novas produções científicas sobre a temática incluindo 

novos sujeitos. 

A fim de solucionar eventuais limitações e lacunas evidenciadas ao 

longo deste trabalho, destaca-se o incentivo institucional de discussões 

interdisciplinares, parceria com o Instituto de Estudo em Saúde Coletiva 

(IESC/UFRJ) que oferece cursos, inclusive, de pós-graduação stricto sensu na 

área de Bioética, Ética Aplicada e Saúde Coletiva. Além disso, cabe destacar 

que a UFRJ dispõe de uma faculdade de direito onde há professores que 

lecionam disciplinas de bioética e de biodireito e que esses conhecimentos 

podem ser ofertados aos servidores da universidade incluindo aqueles que 

atuam nos serviços de saúde. 

Quanto às implicações para a prática dos enfermeiros, destaca-se a 

importância da valorização social destes profissionais, uma vez que os 
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mesmos contribuem para oferta de serviços de qualidade, cumprimentos de 

políticas de saúde e acordos internacionais em que o Brasil se torna 

signatários, como por exemplo, políticas voltadas para a cobertura universal 

dos serviços de saúde, o que engloba os cuidados paliativos. Além disso, 

ressalta a iminente necessidade de oferta de disciplinas nas instituições de 

ensino sobre cuidados paliativos e a formulação de políticas públicas para esta 

modalidade assistencial nos serviços de saúde do país. 
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APÊNDICE A 

ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 
 

 
Universidade Federal do Rio de Janeiro 

Escola de Enfermagem Anna Nery 

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu 

Núcleo de Pesquisa Gestão em Saúde e Exercício Profissional em 

Enfermagem 

Curso de Mestrado Acadêmico em Enfermagem 

 
 
 1° Grupo amostral: enfermeiros 

1) O que você compreende por autonomia do idoso em cuidados 

paliativos na terminalidade da vida por uma doença crônica não 

transmissível? 

 

2) Você acredita que ao gerenciar o cuidado de enfermagem pode 

defender a autonomia desses idosos? Se sim, por meio de quais 

ações? Se não, por quê? 

 

3) Você acha que os idosos com estado cognitivo preservado e que 

vivenciam condições crônicas na fase final da vida podem exercer a 

autonomia para escolha de seu tratamento? Se não, por quê? Se 

sim, fale um pouco mais sobre isso. 

4) Você enfrenta barreiras para defender a autonomia desses idosos? 

Se sim, fale sobre elas. 

5) Há situações que te favorecem na defesa da autonomia desses 

idosos? Se sim, quais e de que forma? 

6) Há algo que possa melhorar essa prática? 

 

 

 

 

 

 



156 
 

 

APÊNDICE B 
ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA.  

 

 
Universidade Federal do Rio de Janeiro 

Escola de Enfermagem Anna Nery 

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu 

Núcleo de Pesquisa Gestão em Saúde e Exercício Profissional em 

Enfermagem 

Curso de Mestrado Acadêmico em Enfermagem 

 
 
 2° Grupo amostral: Médicos 

 1) Como você reconhece que o paciente idoso se encontra em cuidados 
paliativos na terminalidade da vida?   

 

 2) Como você comunica isso para os demais membros da equipe de 
saúde, para o idoso e seus familiares?   

 

 3) Para você, esse idoso tem direito de exercer sua autonomia sobre 
decisões do seu tratamento?   

 

 4) Se não, por quê? Se sim, o que você compreende por autonomia? 
Quais ações você implementa na prática para defender essa 
autonomia?   

 

 5) Como você observa a participação do enfermeiro da defesa da 
autonomia desse idoso?  

 

 6) Você compartilha a tomada de decisões com os demais membros da 
equipe de saúde para garantir a autonomia desse idoso? 

 

 7) Você enfrenta barreiras para defender a autonomia desse idoso?   

 

 8) Há situações que te favorecem na defesa da autonomia desse idoso? 
Se sim, quais e de que forma? 

 

 9) Há algo que possa melhorar essa prática de defesa da autonomia do 
idoso em cuidados paliativos na terminalidade da vida?   
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 APÊNDICE C 
ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA.  

 

 
Universidade Federal do Rio de Janeiro 

Escola de Enfermagem Anna Nery 

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu 

Núcleo de Pesquisa Gestão em Saúde e Exercício Profissional em 

Enfermagem 

Curso de Mestrado Acadêmico em Enfermagem 

 
 
 3° Grupo amostral: Técnicos de enfermagem 

1) O que você compreende por autonomia do idoso em cuidados paliativos na 
terminalidade da vida (CPTV)?   

2) O que você acha que pode comprometer a autonomia do idoso em CPTV?  
 

3) Quais ações você implementa nas sua assistência (prática) para defender 

a autonomia desse idoso? 

4) Como você observa o cuidado prestado por outros profissionais de saúde 

aos idosos em CPTV? 

5) Como você observa a participação dos enfermeiros na promoção da 

autonomia desses idosos? Eles participam da tomada de decisões? 

6) Como você interage com outros membros da equipe de saúde para garantir 

a autonomia dos idosos em CPTV? 

7) Você enfrenta barreiras para defender a autonomia desses idosos? Se sim, 

fale sobre elas. 

8) Há situações que te favorecem na defesa da autonomia desses idosos? Se 

sim, quais e de que forma? 

9) Há algo que possa melhorar essa prática? 
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APÊNDICE D 

 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 

Escola de Enfermagem Anna Nery 

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu 

Núcleo de Pesquisa Gestão em Saúde e Exercício Profissional em 

Enfermagem 

Curso de Mestrado Acadêmico em Enfermagem 

 

OBSERVAÇÃO NÃO PARTICIPANTE 

Neste processo o pesquisador observará os seguintes aspectos: 

1) O ambiente hospitalar enquanto espaço de interação do enfermeiro com 

outros profissionais de saúde, pacientes e familiares. Essa múltipla 

interação pode interferir no processo de trabalho. 

2) Observar se durante a troca de plantões ocorre a troca de informações 

concernentes aos pacientes idosos em cuidados paliativos na 

terminalidade da vida e se ocorre o relato de ações que visam promover 

a defesa da autonomia desses idosos. 

3) A distribuição dos profissionais de enfermagem, considerando o 

quantitativo de profissionais e a predisposição para trabalhar junto aos 

pacientes idosos em cuidados paliativos no fim da vida. Fatores 

considerados para distribuição dos profissionais de enfermagem? 

4) Observar se ocorre o cumprimento das etapas da Sistematização da 

Assistência de Enfermagem (SAE) no momento da admissão de idosos 

portadores de doenças crônicas em fase avançada que ameaça a 

continuidade da vida. 

5) A interelação do enfermeiro com pacientes idosos em fim de vida e seus 

acompanhantes. 

6)  A relação do enfermeiro com os demais profissionais da equipe de 

saúde. 

7) A rotina do enfermeiro, considerando as dimensões assistencial e 

gerencial do seu processo de trabalho. 

8) As ações do enfermeiro frente aos cuidados paliativos na terminalidade 

da vida. 
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APÊNDICE E 

 INSTRUMENTO PARA CARACTEREIZAÇÃO DO PERFIL DOS 
PARTICIPANTES DO ESTUDO 

 
Universidade Federal do Rio de Janeiro 

Escola de Enfermagem Anna Nery 
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu 

Núcleo de Pesquisa Gestão em Saúde e Exercício Profissional em 
Enfermagem 

Curso de Mestrado Acadêmico em Enfermagem 
 
 

Mestrando: Rafael Barroso Gaspar 

Orientadora: Professora Dr.ª MARCELLE MIRANDA DA SILVA 

 
1-Código do Participante da pesquisa: _______________ 

2-Idade:___________ 

3-Sexo: (  )F (  )M  

4-Religião: (  ) católica ( ) evangélica ( ) espírita ( ) nenhuma  

(  ) outra_____________________ 

5-Ano de graduação: ___________ 

6-Instituição de formação:________________________  

7-Tempo de Atuação nos Cuidados Paliativos: _______  

8-Tempo de Trabalho no setor: _______  

9- Vínculo com a instituição:__________ 

10- Qualificação profissional: 

( )Especialização – Nome ________________________Ano de 

Conclusão______   

( )Mestrado – Área __________________________ ___Ano de 

Conclusão______  

( )Doutorado – Área ____________________________Ano de 

Conclusão______  

# Os cursos de qualificação podem estar em curso, logo o ano de conclusão pode ser 

preenchido pelo ano de previsão de término.  

11- Já realizou algum curso na área de assistência a pacientes idosos ou 

Cuidados paliativos?  __________________________________  
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12- Caso a resposta seja afirmativa, em qual ano e onde? 

________________________ 

 

13- Qual (is) setor/setores já atuou? 

______________________________________  
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APÊNDICE F 

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: O exercício profissional do enfermeiro na defesa da 
autonomia dos idosos em terminalidade da vida, que tem como objetivos: 
Compreender o significado atribuído pelo enfermeiro acerca da autonomia do 
idoso em cuidados paliativos na terminalidade da vida; analisar as ações 
desenvolvidas pelo enfermeiro, na esfera do gerenciamento do cuidado, para 
defender a autonomia dos idosos em cuidados paliativos na terminalidade da 
vida; discutir tais ações na esfera do gerenciamento do cuidado de 
enfermagem à luz do código de ética dos profissionais de enfermagem, da Lei 
do exercício profissional, demais legislações nacionais e internacionais sobre 
direitos dos idosos em cuidados paliativos, e bases conceituais que dialoguem 
com o objeto de pesquisa e construir uma matriz teórica referente às ações 
desempenhadas pelos enfermeiros, no âmbito dos cuidados paliativos na 
terminalidade da vida, para defender a autonomia do idoso com domínio de 
suas faculdades mentais, acometido por uma condição crônica de saúde e 
hospitalizado. 

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 outubro 
de 2017.  

 Sua participação não é obrigatória e consistirá em responder as 
perguntas de um questionário para definir o perfil sociodemográfico dos 
participantes da pesquisa, além de responder um questionário semiestruturado. 

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 toda 

pesquisa desenvolvida com seres humanos e pode conferir riscos aos mesmos 
em graus variados. Cabe salientar que esta pesquisa não oferece riscos às 
dimensões físicas, psíquica, moral, intelectual, social, cultural ou espiritual do 
ser humano, em qualquer fase da mesma ou dela decorrente. No entanto, 
poderá ocasionar incômodo ao enfermeiro, fato que será gerenciado pelo 
pesquisador da melhor forma possível, conciliando para que as entrevistas 
sejam realizadas em momento mais conveniente possível. 

   O (A) responsável pela realização do estudo se compromete a zelar 
pela integridade e o bem-estar dos participantes da pesquisa e quando detectar 
a possibilidade de risco ou dano ao participante deverá adequar ou suspender 
o estudo em curso e sempre que necessário oferecer todos os benefícios do 
melhor regime. 

Embora não seja possível garantir benefícios diretamente aos 
participantes, espera-se que em médio prazo ocorra a oportunidade para 
reflexão crítica sobre a prática do exercício profissional do enfermeiro em 
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defesa da autonomia dos idosos em terminalidade da vida e assim, consiga-se 
melhorias na assistência de enfermagem prestada, bem como avanços no 
conhecimento nessa área de atuação. 

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. 

 
 

____________________________________________ 
 Rafael Barroso Gaspar 

Pesquisador responsável 
 E-mail: rafaeb.gaspar@gmail.com Cel.: 986555897 

 
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, 20 de julho de 2016. 

   
Nome legível do (a) participante:  

 
________________________________________ 

 

Assinatura do (a) Participante: 

__________________________________________ 

mailto:cepeeanhesfa@gmail.com

