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RESUMO  

O estudo teve como objetivo analisar desafios da equipe multiprofissional no 
acolhimento a pacientes encaminhados a unidade de Cuidados Paliativos 
Oncológicos (CPO – HC IV). Pesquisa exploratória de abordagem qualitativa, 
realizada com 25 profissionais que atuam em unidades do Instituto Nacional de 
Câncer (INCA), hospital público de referência para o tratamento oncológico, situado 
na cidade do Rio de Janeiro/Brasil. Foram realizadas entrevistas e observação 
participante durante os meses de julho de 2018 a maio de 2019. Os dados 
referentes à observação do campo da pesquisa foram registrados em um diário e os 
dados das entrevistas foram gravados, transcritos e processados, segundo a 
hermenêutica dialética de Minayo, sendo trabalhados na perspectiva da análise 
temática. Um dos maiores desafios do acolhimento revelado é a entrada de 
pacientes com doença avançada e pouca perspectiva de intervenção paliativa, que 
pode ser relacionada a questões internas e externas ao INCA. Os desafios externos 
passam pela reorganização da rede de atenção oncológica do SUS. Os desafios 
internos envolvem o investimento em ações capazes de qualificar o acolhimento no 
HC IV; aumentar a compreensão do conceito de CPO entre os trabalhadores das 
unidades de origem/tratamento; e promover maior integração entre trabalhadores 
das diferentes unidades de origem/tratamento, postos avançados e unidade CPO, 
de forma a enfrentar a quebra na cadeia de cuidado, a partir da transferência do 
paciente. A dificuldade relacionada à comunicação de notícias difíceis por 
trabalhadores das instituições de origem/tratamento, agravada pelo estigma da 
transferência para a unidade CPO, constitui uma das maiores dificuldades dos 
trabalhadores assim como a questão da sobrecarga de trabalho em função de 
dificuldades no dimensionamento que compromete a capacidade de envolvimento 
com a complexidade do trabalho com CPO. A percepção da potência dos espaços 
de trocas, autoanálise e reflexão coletiva é incipiente e há incompreensão com 
relação aos conceitos de educação permanente em saúde e educação continuada 
(EPS e EC). A partir dos resultados da pesquisa foram realizados dois encontros 
formais para a discussão sobre o acolhimento na unidade HC IV, envolvendo 
trabalhadores da gestão e da assistência. Os encontros propiciaram a ideia de 
construção coletiva de uma estruturação sistemática de acolhimento para novos 
pacientes e cuidadores/familiares e a definição de uma agenda de encontros para 
discussão de processos de EPS no HC IV.  

 

Descritores: Serviço Hospitalar de Oncologia. Cuidados Paliativos. Equipe de 

Assistência ao Paciente.  Educação Continuada. Acolhimento. Assistência Terminal. 

Palavras-chave: Acolhimento em Hospital Oncológico. Cuidados Paliativos 

Oncológicos. Educação Permanente em Saúde. 

 

 

 
 



 

 

 

ABSTRACT 
 

The study aimed to analyze challenges of the multi-professional team in welcoming patients 
referred to the palliative oncologic care unit (POC – HC IV). Exploratory research with a 
qualitative approach, conducted with 25 professionals who work in units of the National 
Cancer Institute (INCA), public reference hospital for cancer treatment, located in the city of 
Rio de Janeiro / Brazil. Interviews and participant observation were conducted from July of 
2018 to May 2019. Data from observation of the research field were recorded in a diary and 
interview data were recorded, transcribed and processed according to Minayo's dialectical 
hermeneutics. worked from the perspective of thematic analysis. One of the biggest 
challenges revealed is the entry of patients with advanced disease and little prospect of 
palliative intervention, which may be related to issues internal and external to INCA. External 
challenges include the reorganization of the Public Health System (SUS) cancer care 
network. Internal challenges involve investing in actions that qualify reception in HC IV; 
increase understanding of the concept of POC among workers in the origin / treatment units; 
and promote greater integration between workers from different units of origin / treatment, 
outposts and POC unit, in order to face the break in the chain of care, from the transfer of the 
patient. The difficulty related to the difficult news communication by workers from the origin / 
treatment institutions, aggravated by the transfer stigma to the POC unit, is one of the 
biggest difficulties for workers, as well as the issue of work overload due to difficulties in 
sizing that compromises the ability to engage with the complexity of working with POC. The 
perception of the power of spaces of exchange, self-analysis and collective reflection is 
incipient and there is misunderstanding regarding education and qualification of workers e 
concepts. Based on the results of the research, two formal meetings were held to discuss 
welcoming at the HC IV unit, involving management and care workers. The meetings 
provided the idea of the collective construction of a systematic welcoming structure for new 
patients and caregivers / family and the definition of meetings for discussion of workers 
education processes in HC IV. 
 
Descriptors: Oncology Hospital Service. Palliative care. Patient Care Team. Continuing 
Education. Welcome. Terminal Assistance. 
 
Keywords: Reception in Oncology Hospital. Palliative Oncologic Care. Permanent Health 
Education. 
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A Vida é Feita de Histórias  

 

APRESENTAÇÃO  

A lagarta come o tempo todo e quase todas as folhas que encontra pela frente, 
menos a que escolhe para ninho, para onde volta para descansar depois do 

trabalho. Ela se prepara com determinação e afinco e por vezes, pára 
rapidamente, para apreciar e se inspirar no voo das borboletas.  

Chega o tempo e ela procura a parte inferior de uma folha ou um galho mais 
resistente onde possa se enrolar, como em uma espécie de capa protetora.  

Após a transformação, sai borboleta do casulo e aguarda, pacientemente, até 
que suas asas úmidas e encolhidas estejam prontas para o voo. 

Então, ela voa e voa e se acasala e põe ovos em folhas bem selecionadas por 
suas patas, que conseguem até mesmo sentir o gosto das folhas.  

E o ciclo se renova.                                                                                                                                             
De Lagarta à Borboleta. Do casulo ao céu.    

Adaptado de conto de Luciano Pacheco  
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(...)Será que a borboleta lembra que já foi lagarta? 
Será que a lagarta sabe que um dia vai voar? 

 
Palavra Cantada {A Lagarta e a Borboleta) 

 

Gosto de estudar, desde criança. Venho de uma família humilde e tenho 

quatro irmãos. Meus pais não finalizaram o ensino fundamental, mas se alegravam 

comigo, pois sempre fui faladeira e aplicada na escola. Eu me levantava cedo para 

repassar as lições antes da aula e as atividades escolares estavam sempre em dia. 

Meu pai tinha muito orgulho de mim! Com nove anos de idade, meu avô faleceu e a 

perda me fez tomar uma importante decisão: parei de brincar e decidi só estudar. 

Na adolescência com apenas quinze anos, conheci meu esposo e aos 16 

engravidei e casei. Em função da gravidez precoce tive que parar de estudar e 

ficava desolada por não poder frequentar a escola. Quando finalmente consegui 

retornar aos estudos, engravidei do meu segundo filho aos 21 anos. Dessa vez, 

determinada a enfrentar a dificuldade de conciliar duas crianças com as atividades 

escolares, terminei o ensino médio e consegui ser aprovada em 1997 no vestibular 

para o curso de Enfermagem da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 

Meus filhos sempre foram a essência da minha trajetória. Criei meninos 

íntegros, estudiosos, críticos e que se tornaram meus melhores amigos. Sempre os 

ensinei e estimulei a estudar, sonhando ser eu mesma, um exemplo para eles de 

perseverança e determinação. Nessa minha caminhada me formei com louvor pela 

UNIRIO, o que só aumentou minha autoconfiança e facilitou minha aprovação em 

vários concursos públicos.  

Sou uma profissional cem por cento SUS desde a minha formação, o que 

me dá uma grande satisfação! Ingressei no Instituto Nacional de Câncer (INCA) por 

concurso realizado no ano de 2010 e já no momento da inscrição decidi concorrer à 

uma vaga para trabalhar com pacientes em Cuidados Paliativos Oncológicos (CPO). 

Essa vontade surgiu a partir de minha experiência depois de formada, com alguns 

pacientes que acabavam morrendo em agonia devido à dor mal controlada, por 

dispneia intensa, pouco ou mal avaliada, ou ainda pelo desconhecimento 

profissional sobre o manejo dos sintomas que uma doença grave como o câncer
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avançado pode proporcionar ao paciente. Nesses momentos refletia sobre a qualidade da 

vida na proximidade com a morte, bem como sobre o papel dos serviços e profissionais 

em saber/oferecer o tipo de cuidado que particularmente eu gostaria de receber caso 

fosse afetada por alguma doença crônica, grave, muitas vezes mutilante e degenerativa 

como o câncer. 

No cotidiano do trabalho uma questão sempre me intrigava: inúmeras vezes me 

deparava com pacientes/cuidadores no HC IV, que demonstravam desconhecer o 

prognóstico e as condutas terapêuticas adotadas na unidade de CPO em que estavam 

internados! A mim e a outros membros da equipe, nos afligia o fato de que, àquela altura 

da evolução da doença, os envolvidos pareciam não conhecer a progressão natural dessa 

grave enfermidade. Acreditava na época, que esse paciente/cuidador não estava sendo 

adequadamente orientado ou informado no processo de sua transferência das unidades 

de tratamento (HC I, II ou III) para o HC IV, mas sentia que precisava compreender mais 

esse contexto. Era hora de voltar a estudar! Assim, após cerca de seis anos de atuação 

no HC IV, ingressei no Mestrado Profissional em Ensino na Saúde (MPES) da 

Universidade Federal Fluminense, com a intenção de me dedicar ao estudo de um 

problema detectado em minha prática: o acolhimento de pacientes/cuidadores na unidade 

de CPO. 

Adotamos o termo acolhimento na área da Saúde para definir a atitude de 

disponibilidade interna para o encontro com o outro permitindo diálogo e compreensão 

mútua. Nesses termos conceituais, o acolhimento estaria presente nas interações de 

profissionais e pacientes desde o momento em que estes chegam ao serviço de saúde 

até a sua saída, passando necessariamente por todos os processos do cuidar. A Política 

Nacional de Humanização (PNH) define acolhimento como um dispositivo de 

humanização das práticas de saúde. Nesse sentido, propõe a criação de ‘práticas de 

atenção’ que têm como principais objetivos: constituir-se em equipes ou profissionais que 

recebem os pacientes que chegam aos serviços;  realizar escuta qualificada das 

demandas desses pacientes, compreendendo sua importância e estabelecendo uma 

possibilidade de comunicação efetiva entre pacientes e instituição e; oferecer respostas 

adequadas a tais demandas e aos recursos institucionais locais e da Rede SUS como um 

todo. (BRASIL, 2010) 

Minha intenção com este trabalho foi compreender e revelar os desafios do 

acolhimento no HC IV, na perspectiva de desencadear movimentos de reflexão e 

autoanálise diante da complexidade do processo de trabalho da equipe, em geral 

desgastante, tanto física quanto emocionalmente. Partindo da compreensão de que 
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desafio corresponde à situação ou problema a ser vencido ou superado (Ferreira, 2018), 

formulei a questão: quais os principais desafios da equipe multiprofissional no 

acolhimento de pacientes/cuidadores encaminhados ao HC IV? Esta questão norteou o 

processo da pesquisa e intencionou provocar reflexão entre os trabalhadores das equipes 

sobre ações capazes de contribuir para a melhoria do acolhimento à pacientes 

transferidos para o INCA IV. 

O estudo teve, portanto, como objetivo principal, identificar e analisar os 

desafios da equipe multiprofissional no acolhimento a pacientes encaminhados para a 

unidade de Cuidados Paliativos (CP) do INCA/MS, hospital público de referência, situado 

na cidade do Rio de Janeiro. Sendo os objetivos secundários: conhecer desafios de 

profissionais que atuam no acolhimento a pacientes/cuidadores na unidade hospitalar de 

Cuidados Paliativos (HC IV); e construir junto às profissionais estratégias para a 

qualificação do acolhimento de pacientes/cuidadores encaminhados a esta unidade 

hospitalar. 

 A dissertação foi realizada de forma a sistematizar meu percurso e os 

resultados foram organizados em diferentes capítulos. Durante o processo da pesquisa 

foram encontradas inúmeras representações artísticas ligadas à temática da morte e do 

morrer, pois embora ainda representem um tabu em nossa cultura ocidental, estes são 

temas recorrentes nas artes. Seja na literatura, na pintura, no teatro ou na música o tema 

se apresenta em reflexões, estudos e divagações. Considero que estas expressões 

ajudam a desvelar o tema, estabelecendo um importante canal de comunicação e, 

possibilitando que a morte seja tratada com mais naturalidade. Dessa forma, para fins de 

ilustração desta dissertação, optei por selecionar para a abertura de cada capítulo alguns 

recortes de diferentes artistas associando-os a imagens ligadas ao processo de 

transformação da lagarta em borboleta.  

 Borboletas têm um significado intrigante nos CP sendo constantemente 

representadas em unidades que a estes se dedicam: a metamorfose é simbolicamente 

associada às transformações radicais que passamos em nossas  vidas, sendo a morte 

percebida como uma possibilidade de renovação; o rompimento do casulo representa a 

morte do corpo, com a alma ganhando vida em liberdade na imagem da borboleta. Assim, 

trabalhadores que atuam em cuidados paliativos assistem e confortam esse processo de 

mudança na vida dos pacientes e familiares envolvidos, sem negar a morte e muito 

menos a dor e o sofrimento de uma doença em estágio avançado. (COSTA; SOARES, 

2015).  



18 

 

 

A partir dessa inspiração em que nos resta admirar a beleza que existe neste ciclo 

sem fim nem começo que passa pela vida, pela arte e pela morte, organizei esta 

dissertação da seguinte forma. Após a apresentação (A Vida é Feita de Histórias) 

apresento os referenciais teóricos utilizados (Informação é Vida). Estas informações 

oriundas de buscas bibliográficas estão reunidas em três tópicos: 1) Cuidados Paliativos: 

Origem e Desenvolvimento; 2) Câncer, Cuidados Paliativos Oncológicos e Políticas 

Públicas; e 3) Educação Permanente em Saúde e Oncologia.  

O segundo capítulo contém a exposição da construção metodológica (A Vida do 

Caminho) e o terceiro capítulo os resultados e a discussão (A Vida Como Ela É). Neste, 

além da caracterização do cenário e dos participantes da pesquisa, são apresentadas as 

categorias temáticas identificadas a partir dos dados da pesquisa: 1) Desafios do 

Acolhimento em uma Unidade Hospitalar Especializada em Cuidados Paliativos 

Oncológicos e 2) Acolhimento na Complexidade: o desafio da Educação Permanente em 

Saúde no HC IV. 

O quarto capítulo (O Acolhimento em Foco) apresenta a narrativa relativa à 

construção do Produto da Dissertação e por fim, faço um esforço de síntese no capítulo 

das Considerações Finais (Quando o Fim é também o Começo).  
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1 INFORMAÇÃO É VIDA  

 

   

Lições do Casulo 

 

* Não é possível encontrar casulos prontos; 

*Um casulo é construído sem saber qual borboleta será gerada; 

*Pode-se viver mais tempo dentro do casulo do que fora, como borboleta;  

*Dentro do casulo só cabe uma lagarta. Dentro do casulo, vive-se só.  

 

Adaptado de Juliana Garib 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA   

 

1.1 CUIDADOS PALIATIVOS: ORIGEM E DESENVOLVIMENTO  

 

A morte é sem dúvida um acontecimento importante em qualquer sociedade. Lidar 

com a morte é algo complexo, um desafio e um dos objetos principais de temor do ser 

humano. Morin pensador da complexidade, em sua obra O Homem e a Morte, investiga a 

relação apontada pelo título. Para o autor a pergunta capital é: “o homem é adaptado ou 

inadaptado à morte?” (1997, p.38) As pessoas evitam tocar no assunto achando que isso 

pode atraí-la, porém desde os primeiros tempos o ser humano tem consciência da morte 

e a reconhece como um fato. Morin considera que o homem teme a morte, porque com 

ela ele perde a sua individualidade, “por isso, quanto mais próximo a pessoa morta, mais 

violenta é a dor. Essa perda da individualidade resulta do que Morin chama de 

“traumatismo da morte”, que, juntamente com a consciência da morte e a crença na 

imortalidade formam o triplo dado antropológico (MORIN, 1997, p. 38)    

No entanto, refletir sobre a morte não implica contradizer a vida, segundo Ana 

Claudia Arantes, médica especialista em Cuidados Paliativos, autora do livro A Morte é um 

Dia que Vale a Pena Viver, falar sobre a morte trás consciência sobre o tempo de vida e 

uma perspectiva de obter um final leve.(ARANTES, 2019)  

A figura 1 procura revelar a complexidade da filosofia dos cuidados paliativos, 

numa tentativa de reunir muitas das variáveis envolvidas nesse tipo de cuidado.   

 

 

Figura 1: QUESTÕES COMPLEXAS  
Fonte: (PALMIER, 2019)  
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Etimologicamente a palavra "paliativo" advém de palliare, que significa manto ou 

capa (sentido de proteção), o verbo paliar assume vários significados tais como tornar 

menos duro, remediar e aliviar. (MAGALHÃES, 2009). Por outro lado, quando se trata da 

origem da filosofia dos CP, alguns historiadores assinalam que pode ser encontrada na 

antiguidade. Na época das Cruzadas por exemplo, era comum encontrar locais 

reservados que abrigavam moribundos e leprosos que necessitavam cuidados especiais. 

(ANCP, [c2012]). 

No entanto os Cuidados Paliativos nasceram oficialmente como prática na área 

da atenção em saúde, na década de 1960 no Reino Unido, tendo como referência a 

enfermeira, médica e também assistente social, Cicely Saunders (1918-2005). Nascida na 

Inglaterra, seu trabalho deu início a um movimento que abrange a assistência, a pesquisa 

e o ensino. A paliativista manifestava seu desagrado com o tipo de cuidado oferecido nos 

hospitais às pessoas próximas à finitude da vida, se recusando a aceitar o 

posicionamento dos profissionais que informavam aos pacientes e seus familiares que 

nada mais poderia ser feito. Ela defendia a importância da oferta de uma combinação de 

cuidados médicos e de enfermagem, com apoio ampliado de outras áreas, de forma a 

distinguir necessidades, inclusive emocionais, sociais e espirituais. (MENEZES; 

VENTURA, 2013) 

Para Cicely apud Du Boulay (2007), a família/cuidador e o paciente integram uma 

unidade de cuidados. A profissional esteve envolvida com pacientes acometidos de 

doenças terminais desde 1948, e em 1967 fundou o hospital Saint Christopher’s em 

Londres, considerado o primeiro hospice moderno, em que foram realizadas dentre 

outras, pesquisas pioneiras sobre o uso de morfina para controle da dor, juntamente com 

novas abordagens no controle dos sintomas, além da proposição de forma inovadora em 

1969, de equipes para atendimento domiciliar em CP (DU BOULAY, 2007). 

O Saint Christopher’s é um marco e ainda hoje é reconhecido como um dos 

principais serviços do mundo em paliação, oferecendo cuidado integral ao paciente, 

desde o controle de sintomas, até o alívio da dor e do sofrimento psicológico. A instituição 

é um dos maiores espaços educadores em Cuidados Paliativos no mundo, tendo 

contribuído para a organização de programas de CP em mais de 120 países.  (ANCP, 

[c2012]). 

Cabe destacar que o termo Hospice, data dos primórdios da era cristã e pode ser 

relacionado à disseminação do cristianismo pela Europa. Os hospices eram abrigos 

(hospedarias) destinados a receber e cuidar de peregrinos e viajantes, cujo relato mais 

antigo remonta ao século V. Essa palavra vem do latim hospitium que tem como 
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significado “hospitalidade, hospedagem” e pode ser relacionada ao conceito de cuidado e 

acolhimento. Nesse contexto se insere a concepção de cuidado paliativista, que envolve a 

filosofia de como fazer e ajudar pessoas com doenças incuráveis e ameaçadoras da vida. 

(ANCP, [c2012]) 

Na década de 1970, esse movimento de Cicely foi trazido para a América por uma 

psiquiatra suíça radicada nos Estados Unidos, Kübler-Ross (2017). Assim, entre 1974 e 

1975, foi fundado um primeiro hospice na cidade de Connecticut e o movimento se 

difundiu, passando a integrar os cuidados a pacientes fora de possibilidade de cura, em 

diversos países (MATSUMOTO, 2012 apud GOMES; OTHERO, 2016). 

É interessante conhecer a história dessa brava mulher, Kübler-Ross (2012) que 

publicou em sua autobiografia, um relato de uma visita ao campo de concentração alemão 

de Majdanek construído na Polônia durante a II guerra mundial. O campo revelava sinais 

dos episódios bárbaros, como as torres de vigia, os vagões dos comboios que 

transportavam as vítimas, a quantidade de vestuário, calçados e roupas de bebês 

abandonados e os montes de cabelo que seriam depois utilizados para vestuário. Kübler-

Ross (2012) notou surpresa que mesmo diante de todo aquele horror, havia ilustrações de 

borboletas nas paredes dos alojamentos. Posteriormente, a médica passou a se dedicar a 

ajudar a trazer vida para aqueles que se confrontavam com a morte. Em 1969 publicou o 

livro Sobre a Morte e o Morrer que descreve estágios do processo do morrer e possibilitou 

uma ampla discussão em ambiente leigo e profissional sobre as necessidades das 

pessoas perante a morte e o processo de luto (ROSS, 2008; GOMES; OTHERO, 2016). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), CP é “uma abordagem que 

melhora a qualidade de vida de pacientes (adultos e crianças) e seus familiares, que 

enfrentam doenças que ameaçam a vida. Os CP previnem e aliviam o sofrimento através 

da identificação precoce, avaliação correta no tratamento da dor e de outros problemas 

físicos, psíquicos, socio familiares e espirituais”. (WHO, 2002) 

Em 2002, o conceito de CP foi revisto e expandido, incluindo a assistência a 

doenças como a SIDA, doenças cardíacas e renais, doenças degenerativas e doenças 

neurológicas. Em 2004, um novo documento publicado pela OMS - The Solid Facts – 

Palliative Care, confirmou a necessidade de incluir os Cuidados Paliativos como parte da 

assistência integral à saúde, no tratamento a todas as doenças crônicas e com inclusão 

em programas de atenção a idosos. (OMS, 2004) O conceito incorpora a lógica de que o 

tratamento paliativo deve ser iniciado o mais cedo possível e simultaneamente ao 

tratamento curativo, utilizando-se todos os esforços necessários para melhor 

compreensão e controle dos sintomas. (OMS, 2007).  
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O Cuidado Paliativo se fundamenta em princípios, não em protocolos. A 

possibilidade de cura não é mais o foco, mas a possibilidade ou não de tratamento que 

modifique a doença. O Cuidado é indicado desde o diagnóstico, aumentando o campo de 

abrangência. A espiritualidade é incluída e abordada no universo humano. O “não ter mais 

o que fazer”, se transforma em “há muito o que ser feito” e a família é incluída no 

processo terapêutico, é assistida e acompanhada, também depois do óbito. (CORADAZZI; 

SANTANA; CAPONERO, 2019) 

Dessa forma, trabalhar com CP significa fazer todo o possível para que o paciente 

mantenha a essência de quem é, seu senso de identidade, significado e dignidade na 

última fase da vida e no processo do morrer. Isto pode ser obtido pelo controle dos 

sintomas, e na prestação de cuidados humanizados, facilitando o relacionamento com as 

pessoas queridas, focando em questões existenciais que necessitam ser finalizadas e 

cuidando do legado que cada pessoa deixa. Portanto, em cuidados paliativos os objetivos 

“são raramente prolongar a vida, frequentemente proteger a vida, mas sempre preservar e 

cuidar da vida (CORADAZZI; SANTANA; CAPONERO, 2019) 

É neste contexto que a OMS reconhece e recomenda os cuidados paliativos 

como a modalidade de atendimento e assistência indicada para os portadores de doenças 

incuráveis e em fase avançada de evolução, para as quais todos os recursos de 

possibilidade de cura foram esgotados, ressaltando que o foco do tratamento é a pessoa 

e não a doença. Com base em técnicas desenvolvidas especificamente para pacientes 

com doenças graves, a proposta terapêutica não é a mudança do curso natural dos 

problemas, mas sim o cuidado com complicações, intercorrências e maiores sofrimentos 

durante a evolução da doença. O seu principal objetivo é o controle adequado dos 

sintomas que surgem, pois seguramente influenciarão na qualidade do final da vida e na 

forma de morrer.  

Um ponto importante nesse cenário é a compreensão de que os CP devem ser 

conduzidos por uma equipe interdisciplinar. A abordagem precisa ser feita por diferentes 

profissionais como, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, assistentes 

sociais, psicólogos, fonoaudiólogos e farmacêuticos, em atividades diretamente ligadas às 

necessidades biopsicossociais. Entretanto, cabe lembrar que além dos profissionais de 

saúde, os administrativos, motoristas, capelães, voluntários e cuidadores também 

acompanham e apoiam os membros da família e da equipe em diferentes momentos do 

desenvolvimento da doença e também interferem no bem-estar do paciente. A prática 

interdisciplinar potencializa uma compreensão ampliada do trabalho em saúde e 

possibilita deste modo outras formas de relação entre os sujeitos envolvidos devido à 
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interação entre os profissionais e a articulação entre os diversos saberes e fazeres 

presentes. (MATOS, PIRES, CAMPOS, 2009) 

No Brasil, ações isoladas e discussões sobre dos Cuidados Paliativos são 

descritas antes dos anos 70. Na década de 90 surgem os primeiros serviços organizados 

ainda de forma experimental, como a abertura dos primeiros cursos e serviços com 

filosofia paliativista na Escola Paulista de Medicina – UNIFESP/EPM. Outro serviço 

importante e pioneiro no Brasil é o Instituto Nacional de Câncer do Ministério da Saúde, 

que inaugurou em 1998 o Hospital do Câncer IV, exclusivamente dedicado aos Cuidados 

Paliativos e relacionado a esta pesquisa.  A primeira tentativa de aliança entre paliativistas 

surgiu com a fundação da Associação Brasileira de Cuidados Paliativos (ABCP) em 1997. 

(ANCP, 2018). 

A sede da ABCP está localizada no estado de São Paulo e esta se fundamentou 

na  Associação Europeia de Cuidados Paliativos, se dedicando a implantar e  promover a 

divulgação dos CP, desde a fase mais preventiva, no diagnóstico, durante a evolução da 

doença, progressão, no final da vida e no luto, através da formação de profissionais de 

saúde, promovendo a melhoria da assistência para pacientes e familiares e o 

desenvolvimento de pesquisas científicas.  (Melo, 2003). 

Porém, foi a partir da fundação da Academia Nacional de Cuidados Paliativos 

(ANCP), em 2005, que os CP no Brasil deram um salto institucional. Houve progressão da 

regularização profissional do paliativista no país, foram constituídos critérios de qualidade 

para os serviços de CP e definições da atuação em CP. Essas discussões foram levadas 

ao Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Conselho Federal de Medicina – CFM e 

Associação Médica Brasileira – AMB. 

Cabe destacar que o Conselho Federal de Medicina (CFM) aprovou, em 2006, a 

Resolução 1.805 que descreve em seu artigo primeiro que é permitido ao médico limitar 

ou suspender procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do doente em fase 

terminal, de enfermidade grave e incurável, “respeitada a vontade da pessoa ou de seu 

representante legal”. Por outro lado, o artigo 2º dessa resolução afirma que devem ser 

assegurados todos os cuidados necessários para aliviar os sintomas que levam ao 

sofrimento, incluindo a assistência integral, o conforto físico, psíquico, social, espiritual, 

assegurando também ao paciente, o direito da alta hospitalar .Em 2009, o CFM incluiu, 

em seu novo Código de ética Médica, os CP como princípio fundamental. (ANCP, 2018). 
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A figura 2 ilustra a distribuição global de pessoas que necessitam de CP. Cálculos 

da OMS (2018) estimam que em todo o mundo, mais de 20 milhões de pessoas 

necessitam a cada ano de cuidados paliativos no final da vida. A maioria (69%) é de 

adultos com 60 anos ou mais e apenas 6% são crianças, sendo que a maior proporção 

(78%) de adultos que necessitam de cuidados paliativos no fim de vida, vive em países de 

baixa e média renda. (OMS, 2018) 

 

 

Figura 2: Mapa mundial com a distribuição global por regiões da OMS e taxas de pessoas que necessitam de 
cuidados paliativos no final da vida  
Fonte: (World Health Organization, 2014) 

 

Apesar do grande número de pessoas com necessidades em CP, levantamento 

feito em 2018 pela ANCP, indica que no Brasil são apenas 177 serviços (Figura 3) 

registrados nos 2.500 hospitais brasileiros com mais de 50 leitos—a maioria no Sudeste 

(58%). Entre os países latino-americanos, o Brasil só está à frente da República 

Dominicana e da Venezuela em termos de disponibilidade de serviços de Cuidados 

Paliativos. Uruguai, Argentina, Costa Rica e Chile são os mais bem colocados. 

 

 

Figura 3: Mapa de Serviços de Cuidados Paliativos no Brasil 
Fonte: (ANCP, 2018) 
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No mundo contemporâneo, os CP estão organizados em graus de complexidade 

e se somam em um cuidado integral e ativo (figura 4). Os cuidados paliativos gerais 

referem-se à abordagem do paciente a partir do diagnóstico de doença em progressão, 

atuando em todas as dimensões dos sintomas que vierem a se apresentar.  

 
 

Figura 4 O papel dos CP durante a doença e o luto 

Fonte: (Azevedo D, Tommaso ABG, Burlá C, Santos G, Dias LM, Py L, et al.; 2015. 24 p.) 

 

 

No momento em que fica claro que o paciente se encontra em estado de 

progressivo declínio de saúde, os CP são especificamente chamados de Cuidados ao 

Fim de Vida (CFV). A fase de fim de vida pode ser definida como período de horas a 

dias que antecede a morte de um paciente com diagnóstico de doença terminal 

(CORADAZZI; SANTANA; CAPONERO, 2019).  

Para a avaliação da proximidade da morte, existem escalas clínicas validadas, 

destacando-se a Escala de Performance de Karnofsky que é a utilizada no hospital 

cenário deste estudo. Esta escala é também chamada de Performance Status de 

Karnofsky (KPS), é um sistema de escore que classifica os pacientes em uma escala de 0 

a 100, onde 100 corresponderia ao melhor quadro, com independência e possibilidade de 

autocuidado e 0 ao óbito.  

 

1
100% 

Normal, sem queixas, sem sinais de doença 

9
90% 

Capaz de atividade normal, poucos sinais ou sintomas de doença 

8
80% 

Atividade normal com alguma dificuldade, alguns sinais e sintomas 

7
70% 

Capaz de cuidar de si próprio, incapaz de atividade normal ou   trabalho 

6Necessidade de alguma ajuda, capaz de cuidar da maioria das necessidades 
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60% próprias 
5

50% 
Frequentemente necessita de ajuda, necessita de atenção médica frequente 

4
40% 

Incapaz, necessita de cuidado especial e ajuda 

3
30% 

Gravemente incapaz, admissão hospitalar indicada, mas sem risco de morte 

2
20% 

Muito doente, necessidade de admissão imediata e medidas de suporte ou 
tratamento 
1

10% 
Moribundo, rápida progressão para doença fatal 

0
0% 

Morte. 

Figura 5: Escala de Karnofsky (1949).  
Fonte: (RIBEIRO, Maxwel Capsy Boga et al. sep. 2011) 
 

 

O reconhecimento desta fase de cuidados ao fim de vida pode ser difícil, mas é 

importante para o planejamento do cuidado e preparo do paciente e sua família. Mesmo 

após o óbito do paciente, a equipe de CP deve dar atenção ao processo de morte, ao 

grau de conforto e aos impactos nos familiares e na própria equipe interdisciplinar. A 

assistência familiar no pós-morte pode e deve ser iniciada com intervenções 

preventivas, trabalhando a aceitação do prognostico e a preparação emocional para o 

desfecho letal. 

1.2 CÂNCER, CUIDADOS PALIATIVOS ONCOLÓGICOS E POLÍTICAS PÚBLICAS 

RELACIONADAS 

 

Apesar de inúmeros estudos realizados em todo o mundo, o câncer permanece 

como uma grande interrogação para a ciência. Trata-se de uma doença crônica, de 

caráter degenerativo, que, se não diagnosticada e tratada o mais rapidamente possível, 

pode levar ao óbito. (BRASIL, 2013).  Na literatura o câncer é descrito como um grupo 

de doenças que se caracteriza pela perda do controle da divisão celular, com a 

capacidade de invadir outros órgãos. É a segunda maior causa de morte no Brasil e sua 

incidência tem crescido progressivamente, sendo reconhecido como um problema de 

saúde pública em que, em todo o mundo, a maioria dos indivíduos apresenta doença 

avançada no momento do diagnóstico (SILVA; HORTALE, 2006). 

O câncer pode ter várias causas, pois fatores externos ou internos ao organismo 

contribuem para o desenvolvimento da doença. As causas externas estão relacionadas 

ao meio ambiente, aos hábitos, costumes e qualidade de vida das pessoas. As causas 

internas são, na maioria das vezes, geneticamente pré-determinadas e estão ligadas à 

capacidade do organismo de se defender das agressões externas. Alguns tipos de 

câncer têm a causa bem conhecida: o cigarro está na origem do câncer de pulmão; a 
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exposição excessiva ao sol, pode provocar câncer de pele; alguns vírus podem causar 

leucemia e o HPV, câncer de colo do útero. Qualquer pessoa pode desenvolver a 

doença, e o risco aumenta potencialmente com o processo de envelhecimento. Em países 

desenvolvidos, 58% de todos os casos de câncer diagnosticados recentemente ocorrem 

em pessoas com 65 anos de idade ou mais, em comparação com 40% de ocorrência em 

países de economias emergentes (AMERICAN CANCER SOCIETY, 2007) 

Estudos mostram que 50% das neoplasias e 60% das mortes por câncer, ocorrem 

nos indivíduos com mais de 65 anos de idade. Aos 25 anos a probabilidade de 

desenvolver câncer é de 1:700, enquanto que aos 65 anos é de 1:14. Assim, o idoso é 

mais suscetível à doença devido às alterações imunitárias, à modificação de vários 

órgãos e sistemas em consequência do processo de envelhecimento. Cabe lembrar que o 

processo de envelhecimento nos seres humanos é um caminho progressivo que acontece 

naturalmente durante a vida. Envelhecer pode ser entendido como um processo individual 

e universal em que fatores biopsicossociais influenciam e nos levam a novas percepções 

de enfrentamento da vida (NETTO, 2007; CANCELA, 2017).Esse processo pode levar a 

mudanças intracelulares que, somadas ao fato de algumas pessoas idosas terem sido 

expostas por mais tempo aos diferentes fatores de risco, cada vez mais comuns e 

acessíveis na atualidade,  explica em parte o porquê da doença ser mais frequente 

nesses indivíduos. 

Nesse sentido, nos países desenvolvidos a transição demográfica ocorreu ao 

longo de mais de cem anos acompanhando a elevação da qualidade de vida das 

populações urbanas e rurais – graças à adequada inserção das pessoas no mercado de 

trabalho e às oportunidades educacionais mais favoráveis, além de melhores condições 

sanitárias, alimentares, ambientais e de moradia. No Brasil, este processo assumiu um 

crescimento rápido a partir dos anos 60 em um contexto de crise econômica - devido mais 

à mudança no padrão reprodutivo do que pela queda da mortalidade. (CARVALHO, 

SOUSA, 2015) Algumas projeções consideradas conservadoras advertem que, em 2020 

já seremos o sexto país do mundo em número de idosos com um contingente superior a 

30 milhões de pessoas, chegando ao ano de 2050 como o quinto maior país do planeta 

em número de habitantes com 253 milhões de pessoas, ficando abaixo apenas de países 

como a Índia, China, EUA, Indonésia (CARVALHO, GARCIA, 2003; BRITO, 2008). 

Especificamente no Brasil, o perfil de mortalidade típico de uma população jovem, 

passou para um perfil caracterizado por enfermidades complexas próprias das faixas 

etárias mais avançadas. Houve diminuição das taxas de mortalidade por doenças 

infecciosas e, ao mesmo tempo, aumento de incidência de doenças crônico 
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degenerativas, com destaque para as doenças cardiovasculares e o câncer. (VERAS, 

2003). A OMS lançou uma projeção de 27 milhões de novos casos de câncer para o ano 

de 2030, em todo o mundo, e 17 milhões de mortes pela doença. Os países em 

desenvolvimento serão os mais afetados, entre eles o Brasil (BRASIL. INCA, 2014). 

O câncer pode ser tratado por meio de uma ou de várias modalidades/técnicas 

combinadas e o oncologista seleciona o tratamento mais adequado de acordo com a 

localização, o tipo do câncer, a condição clínica do paciente e a extensão da doença. A 

principal delas é a cirurgia oncológica, que pode ser empregada em conjunto com 

radioterapia, quimioterapia ou transplante de medula óssea, conforme cada caso. 

(BRASIL, 2005). A radioterapia é um tipo de tratamento em que se utilizam radiações 

para destruir o tumor ou impedir que suas células aumentem. Ela pode ser usada em 

combinação com a quimioterapia ou outros recursos usados no tratamento dos tumores, 

como as cirurgias oncológicas. Já a quimioterapia utiliza medicamentos para destruir as 

células doentes que formam o tumor. O paciente pode receber a quimioterapia como 

tratamento único ou aliada a outros, como radioterapia e/ou cirurgia. Por fim, o 

transplante de medula óssea consiste na substituição de uma medula doente, ou 

deficitária, por células normais de medula. Esse é o tratamento para algumas doenças 

malignas que afetam as células do sangue, como a leucemia.   

Compete destacar como Carvalho (2008), que estar com câncer pode significar 

uma série de implicações não apenas em nível físico, como também emocional, afetivo, 

profissional e financeiro para o sujeito enfermo, o que precisa ser considerado no 

processo do tratamento:  

 

“...se o adoecimento tem uma série de determinantes sociais relacionados às 

condições de vida, o enfrentamento da doença tem relação direta com os 

contextos socioeconômico e cultural em que vivem os pacientes e seus familiares. 

Estamos diante de desigualdades sociais que não são naturais, iniquidades que 

produzem impacto na condição de saúde das pessoas e que vão dificultar o lidar 

com uma doença grave como o câncer.” (CARVALHO, 2008, p. 100). 

 

Nesse sentido, também na oncologia, o CP é aquele prestado à pessoa cuja 

doença ameaça a continuidade de sua vida. O objetivo é promover qualidade de vida ao 

paciente e seus familiares/cuidadores através da prevenção e alívio do sofrimento, da 

identificação precoce de situações possíveis de serem tratadas, da avaliação cuidadosa e 

minuciosa e do tratamento da dor e de outros sintomas físicos, sociais, psicológicos e 
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espirituais. Os CP podem ser associados ao tratamento curativo a fim de auxiliar no 

manejo dos sintomas de difícil controle e melhorar as condições clínicas do paciente. 

O INCA define que o CP oncológico (CPO) deve envolver alívio da dor e de 

outros sintomas estressantes como astenia, anorexia, dispneia e outras emergências 

oncológicas; reafirmação da vida e da morte como processos naturais; integração de 

aspectos psicológicos, sociais e espirituais ao aspecto clínico de cuidado do paciente; 

não apressar ou adiar a morte; um sistema de apoio para ajudar a família a lidar com a 

doença do paciente em seu próprio ambiente; um sistema de suporte para ajudar os 

pacientes a viverem o mais ativamente possível até sua morte; abordagem 

interdisciplinar para acessar necessidades clínicas e psicossociais dos pacientes e suas 

famílias, incluindo o aconselhamento e suporte ao luto (INCA, 2018). 

À medida que a doença avança, a abordagem paliativa deve ser ampliada 

visando também cuidar dos aspectos que fundamentam a base sólida do CP. Por fim, na 

fase de fim de vida, em que o paciente tem pouco tempo de vida, o tratamento paliativo se 

torna prioritário para garantir qualidade de vida, conforto e dignidade. Material institucional 

do INCA aponta que a transição do cuidado com objetivo de cura para o cuidado com 

intenção paliativa, deve ser um processo contínuo e alerta para o fato de que sua 

dinâmica difere para cada paciente (INCA, 2018). 

Os cuidados paliativos devem incluir as investigações necessárias para o melhor 

entendimento e manejo de complicações e sintomas estressantes tanto relacionados ao 

tratamento quanto à evolução da doença. Dessa forma, a abordagem e o tratamento 

paliativo devem ser eminentemente ativos, principalmente em pacientes portadores de 

câncer em fase avançada, onde algumas modalidades de tratamento cirúrgico e 

radioterápico são essenciais para alcance do controle de sintomas. A elevada carga de 

sintomas físicos, emocionais e psicológicos no paciente com doença terminal, torna 

necessária a adoção precoce de condutas terapêuticas dinâmicas e ativas, respeitando-

se os limites do próprio paciente frente a sua situação de incurabilidade.  

No entanto, ainda são poucos os serviços de CPO no Brasil, considerando que 

menos de 10% dos hospitais brasileiros têm equipes de cuidados paliativos (ANCP,2018). 

No país, todas as modalidades de tratamento do câncer são oferecidas por meio do 

Sistema Único de Saúde (SUS). Existem em 2019, 288 unidades e centros de assistência 

habilitados no tratamento do câncer no país que são: as Unidades de Assistência de Alta 

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

Complexidade em Oncologia (CACON). Todos os estados brasileiros têm pelo menos um 

hospital habilitado em oncologia, além dos Centros de Referência de Alta Complexidade 
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também em Oncologia, e cabe às secretarias estaduais e municipais de saúde organizar 

o atendimento dos pacientes na rede assistencial, definindo os fluxos de encaminhamento 

para os hospitais, através do sistema público.  

O INCA faz parte dessa rede de cuidado no processo oncológico e integra a 

Política Nacional de Atenção Oncológica (PNAO), como o órgão do Ministério da Saúde 

(MS) que apoia as ações nacionais para a prevenção e o controle do câncer no Brasil. 

Ele atua nas áreas de pesquisa, ensino, assistência, prevenção e vigilância do câncer e 

gestão da rede de atenção oncológica além de ofertar cuidados paliativos aos pacientes. 

No Rio de Janeiro, essa oferta é organizada por meio de uma unidade especializada 

denominada Hospital do Câncer IV (HC IV), onde foi desenvolvido esse estudo. 

As políticas públicas de saúde fazem parte do campo de ação do Estado visando 

a melhoria das condições de saúde da população, e se propõem a organizar as 

funções governamentais para a promoção, proteção e recuperação da saúde dos 

indivíduos e da coletividade (LUCCHESE, 2002). GELINSKI e SEIBE (2008) consideram 

as políticas públicas como ações governamentais que são conduzidas a resolver certas 

necessidades públicas. Para RUA (2014), elas são uma das consequências da atividade 

política e abrangem decisões e atos relativos à destinação imprescindível de investimento 

público.  

Levantamento de Silva et al (2017) buscando analisar a legislação ligada à 

atenção ao câncer no Brasil no período pós-SUS (1990-2017).aponta que a primeira 

proposta governamental de combate ao câncer no Brasil se deu em 1920, com um  

arcabouço que envolvia, basicamente, notificação compulsória dos casos e  registro do 

câncer como causa de óbito. Os autores observam que até a criação do Sistema Único de 

Saúde (SUS), em 1990, houve ampliação no número de estabelecimentos destinados ao 

tratamento do câncer e que foram desenvolvidas campanhas e programas visando o seu 

combate. Porém ressaltam que questões conjunturais do período entre 1940 e 1990, tais 

como a expansão da lógica privatista, médico-hospitalocêntrica e de medicina liberal 

especialmente após o golpe militar de 1964, não favoreceram a organização do sistema 

de saúde de forma satisfatória para um eficiente controle do câncer no Brasil (SILVA et al 

(2017). 

Com o SUS, um novo conjunto de políticas foi implementado com o intuito de 

estruturar a assistência ao paciente oncológico, em diversas frentes de organização. 

(Silva et al (2017). Algumas destas políticas públicas que possuem interface com a 

questão do câncer, são: a Política Nacional do Idoso (BRASIL, 1994); a Política de 

Recursos Humanos para o SUS (BRASIL, 2002); a Política Nacional de Educação 
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Permanente em Saúde (Brasil,2004); a Política Nacional de Humanização (BRASIL, 

2013); a Política Nacional de Promoção à Saúde (BRASIL, 2014); a Política Nacional de 

Atenção Básica (BRASIL, 2017).  

Além destas, há as que tratam diretamente da doença: a Política Nacional de 

Atenção Oncológica (PNAO) (BRASIL, 2005) e a Política Nacional para a Prevenção e 

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

âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 2013). 

É importante ressaltar que na primeira década de implantação do SUS, as 

normativas existentes eram fragmentadas em diferentes programas nacionais de 

prevenção e detecção precoce, e o acesso ao tratamento oncológico estava concentrado 

em hospitais especializados (MIGOWSKI et al, 2018; PARADA et al, 2008). Em 1998, 

houve um movimento de regulamentação por meio das Portarias GM/MS nº. 3.535 e nº. 

3.536, porém MIGOWSKI et al (2018) referem que ambas eram limitadas no que tange à 

organização do fluxo assistencial no âmbito do SUS, e não contribuíram para o 

enfrentamento da fragmentação assistencial.  

Somente depois da Portaria GM/MS nº. 2.439, de 2005, que instituiu a PNAO, a 

percepção da integralidade da assistência e qualificação da rede de atenção à pessoa 

com câncer foi melhor explicitada nas normativas do SUS, incluindo em seu conjunto de 

ações – além do diagnóstico, tratamento, reabilitação e cuidados paliativos – a promoção 

e a prevenção, buscando, dessa forma, superar as fragmentações das ações e garantir 

maior integralidade na assistência.  

A PNAO foi estruturada em redes estaduais e regionais de atenção oncológica, na 

lógica da linha de cuidados progressivos em saúde, buscando romper com a organização 

"em pirâmide" das iniciativas para o enfrentamento do problema do câncer. Entre seus 

eixos norteadores, inserem-se a qualificação da assistência e a promoção da educação 

permanente dos profissionais de saúde envolvidos com a implantação e implementação 

da política, em consonância com os princípios da integralidade e da humanização. Nessa 

perspectiva, a PNAO teve papel estratégico para a consolidação da integralidade da 

atenção de todo o SUS, com o potencial de promover a interlocução das diversas esferas 

gestoras e assistenciais, em todos os seus níveis, desde a atenção básica até os 

cuidados pós-hospitalares de reabilitação/paliação (VINCENT, 2007). 

Porém, diante das alterações ocorridas no SUS, como a Portaria de Redes de 

Atenção à Saúde em 2010 (BRASIL, 2010), o Decreto 7.50812 e a política de 

incorporação tecnológica, ambos de 2011 (BRASIL 2011a, 2011b), fez-se necessária a 

atualização da PNAO. Assim, em 2013, foi lançada a Política Nacional de Prevenção e 
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Controle do Câncer (PNPCC), que conceitua a doença como crônica prevenível. Migowski 

et al (2018) ressaltam que nessa revisão se supera o foco apenas na ‘atenção 

oncológica’, e inclui-se o conceito de controle do câncer, também adotado pela OMS. 

A PNPCC destaca princípios e diretrizes de promoção, prevenção, cuidado 

integral, vigilância, educação, comunicação e incorporação tecnológica. Apresenta ainda 

as responsabilidades dos entes federados nas ações de controle do câncer, bem como 

dos pontos de atenção e sistemas de apoio que compõem a rede de atenção à saúde, 

descrevendo como as ações devem ser planejadas e realizadas, em diferentes níveis de 

atenção, para garantir a integralidade definida no SUS. Ela estabelece que o tratamento 

do câncer deve ser realizado em estabelecimentos de saúde habilitados como CACON e 

UNACON1, que devem oferecer assistência geral, especializada e integral ao paciente 

com câncer, atuando no diagnóstico, estadiamento¹ e tratamento.  (BRASIL, 2013)  

Por fim, em outubro de 2018 é publicada a Resolução n°41, de outubro de 2018 

que dispõe sobre as diretrizes para a organização dos cuidados paliativos, à luz dos 

cuidados continuados integrados, no âmbito Sistema Único de Saúde. Seu objetivo é 

garantir a oferta da prática desde o diagnóstico da doença até a fase de cuidados em 

fim de vida, permitindo mais qualidade de vida aos pacientes cuja doença não tem cura. 

O SUS já contava com CP, no entanto, não havia normativa definida para 

reconhecimento e organização da oferta destes cuidados. No SUS, entende-se que 

os CP devam ser oferecidos o mais cedo possível, juntamente com o início do 

tratamento da doença. Estes englobam a promoção do alívio da dor (com uso de 

analgésicos) e de outros sintomas físicos, do sofrimento psicossocial com apoio 

psicológico, incluindo o cuidado apropriado para familiares e cuidadores a lidar com a 

doença do paciente e o luto. (BRASIL, 2018)  

A resolução propõe que as preferências da pessoa doente quanto ao tipo de 

cuidado e tratamento médico que receberá nas redes de atenção à saúde, sejam 

claramente identificadas e observadas. Refere a aceitação da morte como um processo 

natural, não a acelerando, nem a retardando (com uso de equipamentos ou 

procedimentos), buscando sempre oferecer suporte que permita ao paciente viver o 

 

1 

 CACON: hospital que possui condições técnicas, instalações físicas, equipamentos e recursos 
humanos adequados à prestação de assistência especializada de alta complexidade para o diagnóstico 
definitivo e tratamento de todos os tipos de câncer. UNACON: hospital que possui condições técnicas, 
instalações físicas, equipamentos e recursos humanos adequados à prestação de assistência especializada de 
alta complexidade para o diagnóstico definitivo e tratamento dos cânceres mais prevalentes no Brasil (colo do 
útero, mama, próstata, estômago, cólon e reto) 
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mais autônomo e ativo possível. A resolução ressalta que o trabalho deve ser conduzido 

por equipe multiprofissional e interdisciplinar, através de comunicação sensível e 

empática, com respeito à verdade e à honestidade em todas as questões que envolvam 

pacientes, familiares e profissionais. Define ainda que os cuidados paliativos devam 

estar disponíveis em todo ponto da rede, desde a atenção básica, domiciliar, 

ambulatorial, hospitalar, urgência e emergência. (BRASIL, 2018)  

 

 

1.3 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE E ONCOLOGIA   

 

Desde a publicação da PNAO (BRASIL,2005) o câncer ganhou visibilidade como 

problema de saúde pública por figurar entre as principais causas de morte no país, apesar 

dos esforços e dos investimentos em formação de trabalhadores, equipamentos e em 

desenvolvimento tecnológico para a prevenção, controle e assistência nessa área. 

Entretanto, o cenário da atenção oncológica apresenta permanentes desafios para a 

transformação das práticas na atenção à saúde em direção aos princípios norteadores do 

SUS.  

Para o enfrentamento do câncer, é indispensável que se promova a integração 

dos diferentes sujeitos da atenção oncológica, desde aqueles ligados à formulação de 

políticas e desenvolvimento de ações com vistas à mobilização social, até os vinculados à 

produção de conhecimento e à assistência à saúde em toda a linha de cuidados nessa 

área. Cumprir com um compromisso de tal natureza implica pensar uma estratégia de 

formação de trabalhadores em um processo de vinculação entre educação e trabalho, 

capaz de contribuir para a qualificação das práticas de formação, gestão e assistência.  

Nesse sentido, a estratégia de Educação Permanente (EP) no setor público vem 

sendo elaborada na América Latina, desde a década de 1980, impulsionada na saúde 

pela Organização Pan-americana de Saúde (OPAS) como alternativa político-pedagógica 

gerencial que efetivamente possa responder à necessidade de melhoria na prestação de 

serviços na sua integralidade em contraponto às intervenções não coordenadas e pouco 

eficazes resultantes dos projetos de educação continuada (EC).  

Na visão de "educação continuada", o enfrentamento dos problemas na prática 

profissional se faz pela atualização por categorias profissionais, de 

conhecimentos/procedimentos técnicos a partir de um "diagnóstico" das deficiências na 

prestação de serviços, habitualmente feito pelas gerências de forma não integrada, sem 
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dar voz àqueles que se encontram na ponta assistencial do serviço e são, em última 

análise, os responsáveis pela sua operacionalização. Dessa combinação resultam, muitas 

vezes, programas de educação profissional fragilizados em sua estrutura, aplicados por 

profissionais não integrados, pouco conscientes do objetivo geral do projeto, no máximo 

afinados com os aspectos técnicos pontuais do conteúdo ministrado. 

Os profissionais em treinamento, por sua vez, reduzidos a meros espectadores, 

participam dos cursos de atualização, mas apresentam-se descomprometidos com esse 

“projeto” de capacitação. Muitas vezes assistem aos cursos passivamente, mas são 

privados da visão geral do projeto, grande obstáculo na construção de significado que 

daria sentido e integraria, afinal, os cursos ao contexto do programa, e este, ao objetivo 

último de um projeto de educação institucional.  

Assim, gestores e coordenadores desenvolvem programas de 

capacitação/atualização nos quais o planejamento e a execução são centrados nos 

procedimentos técnicos que os profissionais deverão executar, procedimentos esses 

identificados com a excelência da atuação profissional que, por sua vez, asseguraria a 

qualidade pretendida. A ênfase nos aspectos quantitativos é evidente, com pouca ou 

nenhuma referência aos aspectos qualitativos dos projetos. Quando muito, os 

planejamentos quantificam cargas horárias, disciplinas, temas a atualizar e a avaliação 

dos programas é expressa em relatórios ricos em dados numéricos: número de alunos 

inscritos, de cursos realizados, de procedimentos treinados, taxa de comparecimento, 

absenteísmo, vagas ociosas, setores contemplados pelo programa.  Pouco ou quase 

nunca se faz referência ao impacto do treinamento sobre a qualidade da prática clínica ou 

sobre as mudanças alcançadas nas condições de saúde da população sob os cuidados 

dos profissionais treinados. Programas educacionais constituídos nessa lógica de EC, 

dificilmente correspondem a demandas e problemas da prática profissional segundo as 

necessidades dos trabalhadores do SUS.  

Por outro lado, a Educação Permanente em Saúde pressupõe educação no 

trabalho, pelo trabalho e para o trabalho e considera que a gestão do conhecimento e a 

gestão do trabalho são processos indissociáveis (HADDAD, 1994). A EPS pode ser 

relacionada ao conceito de aprendizagem significativa de Ausubel (MOREIRA; MASINI, 

2001) que cria e promove sentido e sugere que a mudança das práticas profissionais 

deve estar fundamentada na reflexão crítica sobre as práticas fidedignas de profissionais 

em ação na rede de serviços. Assim, o processo de aprendizagem ideal ocorre quando 

uma nova ideia ou proposta se relaciona aos conhecimentos prévios do indivíduo. 
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Motivado por uma situação que faça sentido, o trabalhador amplia, avalia, atualiza e 

reconfigura a informação anterior, transformando-a em nova. 

Os processos de qualificação de trabalhadores da saúde são assim edificados a 

partir da problematização do processo de trabalho com o objetivo de avaliar as práticas e 

a própria organização do trabalho, adotando como referência as condições dos 

trabalhadores e as necessidades de saúde das pessoas e das populações. Nesse 

sentido, a modernização técnico-científica é somente um dos aspectos importantes para 

as práticas e não seu foco central. A formação e desenvolvimento englobam ares de 

produção de subjetividade, de habilidades técnicas e de conhecimento do SUS (BRASIL, 

2003). 

Cabe também destacar que em projetos pautados pelo conceito de EPS, os 

problemas da prática são objeto de reflexão coletiva pelos sujeitos da atenção à saúde, a 

partir da qual são definidas as necessidades de intervenções político-educativas e outras, 

referenciadas à esfera da gestão. O problema, categoria central na EPS, é construído e 

não diagnosticado: é a partir dos olhares de todos os sujeitos envolvidos na prestação de 

serviço que o problema se desenha. Esse delineamento se processa continuamente, 

renovando a compreensão de necessidades de saúde, de práticas profissionais e de 

organização do trabalho que evoluem, em transformação mútua e permanente, em 

direção a uma noção de qualidade na atenção à saúde pautada pela compreensão desse 

processo de reavaliação contínua. 

Por essa ótica, os trabalhadores envolvidos com a rede de cuidados com o câncer 

são estratégicos pois quando atuam em ação coletiva e sinérgica são capazes de 

potencializar os esforços para a promoção da pesquisa, da inovação tecnológica e da 

formação de pessoas qualificadas no país. Assim, a formação para a atenção oncológica 

deve promover o desenvolvimento de competência profissional em harmonia com as 

práticas de trabalho nessa área da saúde em toda a sua complexidade e abrangência. 

Cabe destacar que o mundo contemporâneo, da globalização, da vida on-line, da 

informação em tempo real, imprime, com suas demandas e contradições, modificações 

profundas em todos os setores da sociedade atual. O mundo do trabalho, no qual se 

concentra a maior parte das atividades humanas, é a esfera na qual essas mudanças são 

muitas vezes percebidas de forma intensa. As transformações nas relações de trabalho 

estão ocorrendo no dia-a-dia das organizações em todos os setores profissionais.  

É preciso, no entanto, ressaltar que, nas propostas de formação em saúde ainda 

persiste o modelo de pensamento administrativo clássico que mais se assemelha à lógica 

de EC, especialmente em ambientes hospitalares públicos. Nesse sentido, a abordagem 
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participativa e problematizadora, imposta pela EPS ao mundo do trabalho 

contemporâneo, encontra lenta adesão nesses espaços. O enfrentamento desse impasse 

é decisivo para a implementação de estratégias político-pedagógico gerenciais que 

verdadeiramente sustentem o processo de trabalho em saúde na sua integralidade. 

Dessa forma, é preciso questionar e problematizar no cenário da atenção 

oncológica, propostas de treinamento de trabalhadores com foco estritamente técnico, 

desvinculadas dos aspectos subjetivos da prática profissional, do contexto no qual se dá 

essa prática e dos princípios norteadores da atenção à saúde para o SUS. O 

conhecimento e a prática técnica precisam ter lugar como parte de um aprendizado 

significativo, inseridos no processo de trabalho, contextualizados por profissionais 

conscientes da natureza social de sua atividade profissional.  

 



38 

 

 

 

 

2 A VIDA DO CAMINHO   

 

   

 
O Caminho 

 
No caminho da vida que a morte caminha, 
Caminha uma vida onde a morte caminha. 

A morte caminha no caminho da vida, 
mas a vida caminha sempre na frente 

da morte que caminha no caminho da vida. 
 

Heeron 

 
 



39 

 

 

2.1 MÉTODO 

A morte,  

um caminho inevitável. 

 

Hélio Assunção 

 

O estudo teve início após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do 

Hospital envolvido com o estudo. Os profissionais que concordaram em participar 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) conforme as normas da 

resolução 466/2012, do Conselho Nacional de Saúde (CNS). A pesquisa está registrada 

na Plataforma Brasil sob o número de CAAE: 85423418.3.0000.5243 e possui parecer 

favorável no CEP da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense e no 

CEP do Instituto Nacional de Câncer /INCA (Anexos 1 e 2). 

Foi realizada pesquisa qualitativa de campo, descritiva e exploratória. A escolha 

pela abordagem qualitativa deveu-se à sua propriedade para a descrição da 

complexidade do problema. Esta permeou todo o universo de estudo e orientou a 

pesquisa dos significados encontrados, promovendo o aprofundamento do conhecimento 

(MINAYO,1994, p. 22). A pesquisa exploratória objetivou a familiarização com o problema, 

o aprimoramento de ideias e a descoberta de intuições, conforme orientam Barros e 

Lehfeld (2014, p.84). Na perspectiva descritiva, a pesquisa intencionou descrever 

características e percepções dos entrevistados (GIL, 2018, p.41-42).  

O trabalho de campo possibilitou não apenas a aproximação com o objeto de 

estudo, como também a produção de um conhecimento, partindo da realidade presente 

no cotidiano do hospital envolvido com a pesquisa (MINAYO, 1992). De acordo com 

Bastos e Keller (2011, p.61), a pesquisa de campo visa tirar dúvidas ou coletar 

informações a respeito de problemas para o qual se busca respostas a partir de hipóteses 

levantadas, podendo a partir deste processo, favorecer a descoberta de relações ou até 

de novos fenômenos e suas respectivas explicações. Minayo (1994), completa 

assegurando que as pesquisas qualitativas são aquelas que têm a capacidade de agrupar 

a questão do significado e da intencionalidade como próprias aos atos, às relações e às 

estruturas sociais. Para a autora este tipo de estudo responde à dificuldade em se 

quantificar a realidade, pois trabalha com a dimensão de significados de ações e de 

relações humanas, sendo o sujeito considerado “[...] gente, em determinada categoria 
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social, ligada a determinada classe ou grupo social com suas crenças, valores e acepções 

(op. cit, p. 21-22). 

O estudo foi realizado no Instituto Nacional de Câncer. A instituição é antiga e sua 

história começou na década de 30, com a reorientação da política nacional de saúde, 

devido ao aumento da mortalidade por doenças crônico-degenerativas, inclusive o câncer. 

Abrange sob a forma de programas, múltiplos aspectos do controle do câncer: informação 

(registros de câncer), combate ao tabagismo, prevenção de cânceres prevalentes, 

educação em cancerologia nos cursos de graduação em Ciências da Saúde e divulgação 

técnico-científica (BRASIL, 2018). 

Atualmente, o Instituto conta com cinco unidades hospitalares na prestação de 

serviços oncológicos para a população:  HC I (oncologia pediátrica, cabeça e pescoço, 

tórax, abdome e pelve); HC II (ginecologia oncológica e cânceres do tecido-ósseo 

conectivo); HC III (mastologia); Centro de Transplante de Medula Óssea (CEMO)  que é 

considerada uma unidade apesar de estar fisicamente instalada dentro da unidade I; e HC 

IV (cuidados paliativos oncológicos). 

A pesquisa foi realizada fundamentalmente na unidade HCIV, voltada para CPO 

que está estruturado em 6 andares e contém: o setor administrativo, o setor de 

assistência domiciliar, a internação hospitalar com 56 leitos e o ambulatório. Há um 

espaço de lazer para os pacientes que se encontram em condições clínicas de 

participação em atividades como artesanato, pintura, entre outros entretenimentos 

localizado no segundo andar. O pronto atendimento está situado na parte externa do HC 

IV. A unidade paliativa possui comissão própria de controle de infecção hospitalar e 

oferece assistência multiprofissional, que inclui enfermagem (enfermeiros e técnicos), 

médicos, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas e assistentes sociais. Nesta unidade 

estão lotados cerca de 200 trabalhadores de nível superior e médio que atuam em 

diferentes andares, numa carga horária de 40 horas semanais, escalados em plantões 

12x60 com 3 complementações a depender da categoria, além dos diaristas (8 horas 

diárias). 

Participaram do estudo 18 profissionais lotados na unidade CPO, nos setores de 

internação hospitalar, pronto atendimento, ambulatório, visita domiciliar e posto avançado. 

Segundo Minayo (1992), a amostragem adequada é aquela que permite compreender o 

contexto do problema pesquisado em suas várias dimensões. Assim, foram envolvidos 

outros 07 sujeitos lotados nas chamadas unidades de tratamento (HC I, II e III), para 

conhecer/compreender a porta de entrada dos pacientes no INCA e seus fluxos internos, 
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de forma a perceber os desafios dos trabalhadores que atuam na unidade de CPO. A 

pesquisa contou então com um total de 25 colaboradores (figura 6?) 

Unidade  Número Formação 

INCA IV  18 Enfermagem, medicina, serviço social, nutrição e 

fisioterapia 

INCA I  4 Enfermagem e medicina 

INCA II  2 Enfermagem 

INCA III  1 Medicina 

Total                       25 participantes 
 

Figura 6: Número de participantes da pesquisa de acordo com unidade de atuação no INCA e formação 

Fonte: (Elaboração própria) 

 

Os participantes prestam assistência e/ou participam de diferentes formas, da 

transição do tratamento curativo para a unidade paliativa. O número de pessoas 

envolvidas foi definido durante a realização das entrevistas, à medida que os relatos 

atingiram a saturação, isso é, se tornaram similares e repetitivos, evidenciando 

características comuns entre as respostas.  

Foram incluídos no estudo os profissionais de nível superior que trabalham há 

mais de dois anos no INCA, atuando em setores da gestão, educação continuada ou 

assistência, com interesse em participar do estudo e mediante a assinatura do termo de 

consentimento livre e esclarecido. Foram excluídos os profissionais que poderiam 

participar segundo os critérios de inclusão, mas estavam de férias ou licenciados do 

serviço durante o período de coleta de dados. O convite à participação foi feito 

pessoalmente pela própria pesquisadora. 

 Para preservar a identidade dos colaboradores, estes foram identificados no texto 

com a inicial P, seguida do número correspondente à ordem de realização da entrevista 

(P1 a P25).  

Os dados foram coletados por meio de entrevistas individuais com os 

participantes, segundo roteiro semiestruturado e observação participante durante os 

meses de julho de 2018 a maio de 2019. As entrevistas foram realizadas nos setores de 

atuação de cada profissional e duraram em média 20 minutos. A entrevista foi utilizada 

como uma oportunidade de conversa face a face, visando “mapear e compreender o 

mundo da vida dos respondentes”, ou seja, ela forneceu dados básicos para “uma 

compreensão detalhada das crenças, atitudes, valores e motivações” em relação aos 

atores sociais e contextos sociais específicos (MINAYO, 2008). O roteiro semiestruturado 
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composto por questões abertas foi utilizado com o objetivo de orientar a entrevista para 

conhecimentos, desafios e estratégias acerca do acolhimento aos pacientes e 

cuidadores/familiares encaminhados a unidade CPO. (APÊNDICE 7.1). Mediante a 

autorização dos participantes as entrevistas foram gravadas e posteriormente transcritas 

e armazenadas em arquivos digitais. 

 Como estratégia complementar de coleta dos dados, foi utilizado o diário de 

campo, em que a pesquisadora a cada movimento da pesquisa, registrava impressões 

pessoais, observações dos diálogos e o que pudesse contribuir para uma melhor 

compreensão do objeto da pesquisa. Segundo Minayo (2008), este diário “é o que torna a 

pesquisa mais verdadeira”.  Para efeito de citação de falas registradas em diário de 

campo, estas foram identificadas no texto com as iniciais DC, seguida da data do registro.   

Os dados foram processados, segundo a hermenêutica dialética de Minayo, 

sendo trabalhados na perspectiva da análise temática. A análise dos dados deu-se pela 

leitura geral do material e identificação das unidades temáticas. Os resultados foram 

dispostos descritivamente, num primeiro nível, e agrupados pelas temáticas identificadas 

e denominadas:  

1)  Desafios do Acolhimento em uma Unidade Hospitalar Especializada em 

Cuidados Paliativos Oncológicos 

2) Acolhimento na Complexidade: O Desafio da Educação Permanente em 

Saúde no HC IV. 

 
 



43 

 

 

3 A VIDA COMO ELA É   

 

   

 

Há quem fale 
Que a vida da gente 

É um nada no mundo 
É uma gota, é um tempo 
Que nem dá um segundo 

Há quem fale 
Que é um divino 

Mistério profundo 
É o sopro do criador 

Numa atitude repleta de amor 

Você diz que é luta e prazer 
Ele diz que a vida é viver 

Ela diz que melhor é morrer 
Pois amada não é 
E o verbo é sofrer 

Eu só sei que confio na moça 
E na moça eu ponho a força da fé 

Somos nós que fazemos a vida 
Como der, ou puder, ou quiser 

Sempre desejada 
Por mais que esteja errada 

Ninguém quer a morte 
Só saúde e sorte 

 

Gonzaguinha  
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3.1 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Mas e a vida?  
Ela é maravilha ou é sofrimento? 

Ela é alegria ou lamento? 
O que é? O que é? 

Meu irmão 
 

Gonzaguinha  

 

3.2 CARACTERIZAÇÃO DO CENÁRIO E DOS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

O estudo foi realizado no Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da 

Silva (INCA), órgão do Ministério da Saúde que atua no desenvolvimento e coordenação 

das ações integradas para a prevenção e o controle do câncer no Brasil. Tais ações 

compreendem a assistência médico-hospitalar prestada a pacientes com câncer como 

parte dos serviços oferecidos pelo Sistema Único de Saúde. O Instituto atua em áreas 

estratégicas, como prevenção e detecção precoce, formação de profissionais 

especializados, desenvolvimento da pesquisa e geração de informação epidemiológica. 

Ele também coordena programas nacionais para o controle do câncer e está equipado 

com moderno parque público de diagnóstico por imagem da América Latina (INCA, 2019). 

O HC I cuida do diagnóstico e tratamento de câncer em crianças e adolescentes, 

cabeça e pescoço, tórax, abdome e pelve. Essa unidade possui ambulatório e CTI. O 

INCA possui porta de entrada aberta para crianças e no caso do município do Rio de 

Janeiro, uma das formas de encaminhamento ocorre a partir de unidades públicas 

municipais, através das coordenações de áreas programáticas (CAP). O médico realiza a 

triagem e a partir de uma avaliação clínica, este define se deve ser aberto um prontuário. 

Uma vez matriculado, o paciente é acolhido por diferentes especialidades como 

fisioterapia, psicologia, odontologia, fonoaudiologia, enfermagem, medicina e serviço 

social. Para exames de imagem, no caso da pediatria, a instituição tem parceria com o 

hospital Jesus. Cabe destacar que pacientes pediátricos não são encaminhados à 

unidade de CPO do INCA. As crianças com essa indicação são acompanhadas na própria 

unidade por uma médica específica que faz assistência domiciliar quando necessário e 

tem o apoio de profissionais especializados em cuidados com a dor crônica. Essa 

profissional que atua no ambulatório de adultos dessa mesma unidade foi entrevistada e 

declarou que a entrada dos pacientes é via Sistema Estadual de Regulação (SER), e que 
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o primeiro atendimento é feito por um médico que define se o prontuário será aberto e 

dependendo da demanda, encaminha para outras especialidades. 

O HC II cuida do câncer ginecológico e de tecido ósseo e cognitivo. As 

participantes desta unidade declararam que a entrada na unidade II é via SER, porém há 

também pessoas que chegam como emergência, em geral em casos de tumor ulcerado. 

Passando pela triagem é definida a necessidade de abertura de prontuário e decidido o 

tipo de tratamento para na sequência, acontecer o acolhimento pelo enfermeiro do 

ambulatório de ginecologia e pelo profissional da psicologia e nutrição. A entrevistada 

ressaltou que o encaminhamento para a unidade de CPO é feito pelo médico oncologista. 

O HC III é responsável pelo tratamento do câncer de mama. Segundo a 

entrevistada desta unidade, os pacientes também chegam pelo SER e o primeiro 

atendimento é feito pelo médico da triagem, que no mesmo dia solicita novos exames de 

imagem, como a mamografia e/ou ultrassonografia das mamas. As pacientes são também 

encaminhadas ao profissional de serviço social que orienta quanto aos direitos da usuária. 

A entrevistada ressalta que o encaminhamento para a unidade de CPO é feito pelo 

médico oncologista. 

Quando os pacientes das unidades de tratamento (ou de origem) recebem a 

notícia/indicação, pelo médico, para o CPO, esta se dá em geral quando se esgotaram as 

possibilidades de tratamento curativo nas unidades de origem. Os pacientes recebem a 

notícia e são encaminhados a um setor específico, no caso do HC I. As demais unidades 

não oferecem setor fixo para tal acolhimento. Um enfermeiro do HC IV vai até a unidade 

solicitada para dar prosseguimento à transferência e o representa pela denominação 

“Posto Avançado” (PA). Este setor conduzido por um profissional enfermeiro acolhe os 

pacientes e seus cuidadores/familiares e, dependendo das suas condições clínicas, define 

se estes serão acompanhados por internação hospitalar, assistência domiciliar ou 

ambulatório.  

O INCA oferece CP aos pacientes oncológicos atendidos em suas Unidades 

Hospitalares no Rio de Janeiro, por meio de Unidade Especializada denominada 

Hospital do Câncer IV. O HC IV é também espaço de ensino e pesquisa sobre Cuidados 

Paliativos e promove debates e articulação em rede para expansão desta área na 

política de saúde do Brasil. O HC IV é caracterizado na rede SUS como uma unidade 

hospitalar especializada em Cuidados Paliativos.  Consiste numa unidade de saúde com 

complexidade mediana, apta a dar respostas rápidas a necessidades mais complexas dos 

doentes. Diferencia-se do hospital geral por possuir espaço destinado a atividades 

diversas e convivência, inclusive para familiares (chamado curiosação), flexibilidade e 
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atuação contínua de equipes multiprofissionais, além de programação distinta e de caráter 

holístico. (MACIEL, 2012; DOYLE, 2009).  

No Brasil existem poucas unidades nesta modalidade, sendo além do HC 

IV/INCA, a Unidade de Cuidados Paliativos do Hospital do Câncer de Barretos, agora 

chamado de Hospital do Amor e, em São Paulo, o Hospital Local de Sapopemba e o 

Hospital Premier. 

A Unidade Hospitalar especializada em CP pode atender também a diferentes 

necessidades, desde pacientes em fase final da vida e em crises de necessidades, com 

perfil de internação curto (média de 14 dias) até e abrigar doentes com necessidades de 

internação prolongada (média de 2 a 3 meses) em perfil de recuperação neurológica, 

doença crônica avançada como doença pulmonar, cardíaca ou renal com 

descompensações de repetição em curto período e fase avançada das demências com 

alto grau de incapacidade.  

Unidades de CP, precisam ser equipadas para atender ocorrências clínicas e para 

isso necessitam da presença médica 24 horas, exames laboratoriais e radiológicos, 

referência para exames mais complexos como ressonância magnética e procedimentos 

paliativos como inserção de cateteres urinários, stents, radioterapia paliativa e outros. 

Podem localizar-se na área de um hospital de referência, em prédio isolado ou, quando 

distantes, contarem com rápido sistema de referência e transporte quando houver 

necessidade de intervenção mais complexa do que a oferecida na unidade (MACIEL, 

2012; DOYLE,2009).  

No HC IV, os pacientes com melhor capacidade funcional e de deslocamento até 

o hospital são direcionados para consultas ambulatoriais, o que contribui para a 

manutenção de sua autonomia e mobilidade. Aos que já apresentam uma capacidade 

funcional comprometida, e que por isso são impedidos de comparecer ao hospital, é 

ofertada o ambulatório à distância, onde o responsável pelo paciente interage com a 

equipe sobre a atual situação clínica e consegue resolver questões relacionadas ao 

mesmo.  Já a Assistência Domiciliar é indicada para pacientes com KPS abaixo de 50%. 

Em situações agudas o paciente tem à sua disposição o serviço de pronto atendimento ou 

emergência para acolhimento presencial, além de orientações por telefone 24 horas. 

Finalmente, no caso em que é necessário um monitoramento mais detalhado, a 

intervenção imediata dos profissionais e cuidados ao fim de vida, o HC IV o paciente é 

direcionado ao setor de Internação Hospitalar. Sobre a unidade de origem/ tratamento e a 

unidade CPO, a instituição considera: 
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“à unidade de tratamento compreende o paciente e sua família; os sintomas do paciente 

devem ser avaliados rotineiramente e gerenciados de forma eficaz através de consultas 

frequentes e intervenções ativas; as decisões relacionadas à assistência e tratamentos 

médicos devem ser feitos com base em princípios éticos; os cuidados paliativos devem 

ser fornecidos por uma equipe interdisciplinar, fundamental na avaliação de sintomas em 

todas as suas dimensões, na definição e condução dos tratamentos farmacológicos e não 

farmacológicos, imprescindíveis para o controle de todo e qualquer sintoma; e a  

comunicação adequada entre equipe de saúde e familiares e pacientes é a base para o 

esclarecimento e favorecimento da adesão ao tratamento e aceitação da proximidade da 

morte” (INCA, 2019). 

 

A figura 7 ilustra a organização institucional com relação às unidades de 

origem/tratamento e CPO no INCA. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Esquema de distribuição das unidades INCA ´por endereço e tipo de intervenção. 
Fonte: (elaboração própria) 

 
 

Com relação aos colaboradores da pesquisa, apenas duas participantes não 

atuam na assistência e ambas são lotadas no HC IV, sendo uma chefe de enfermagem e 

a segunda parte da equipe do setor de educação Continuada (P2 e P9). Os demais 

colaboradores atuam na assistência em diferentes setores. No caso da unidade  CPO (HC 

IV) aceitaram participar os seguintes profissionais por setor: 02 profissionais do posto 

avançado (P1 e P18), 02 do  serviço de pronto atendimento (P4 e P10), 01 do ambulatório 

(P3), 02 da assistência domiciliar (P5 e P6) e, 03 enfermeiras do setor de internação 
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hospitalar (P7, P8 e P11). Alguns dos colaboradores revelaram possuir experiência em 

mais de um setor, como foi o caso de 1 médica (P12), 2 assistentes sociais (P13 e 14), 01 

psicóloga (P15), 01 fisioterapeuta (P16) e 01 nutricionista (P 17).  

Os entrevistados no HCI foram 03 enfermeiras e 01 enfermeiro com atuação nos 

setores de ambulatório (P19 e P22), internação (P 21) e CTI pediátrico (P 20). Na unidade 

HC II foram entrevistadas 02 enfermeiras que atuam no ambulatório de ginecologia e na 

internação hospitalar feminina (P 23 e P 24). Apenas 01 participante médica foi 

entrevistada na unidade HC III (P25).  

Uma análise geral mostra um grupo jovem majoritariamente formado de 

profissionais de enfermagem do sexo feminino com atuação nos diferentes setores. A 

maioria dos participantes tem entre 33 e 46 anos e apenas 2 participantes têm 53 e 69 

anos. Foram entrevistados 16 enfermeiras/os, 04 médicas, 02 assistentes sociais, 

01fisioterapeuta, 01 psicóloga e 01 nutricionista. Dentre os participantes, os três únicos 

representantes do sexo masculino são enfermeiros. (Figura 8). A enfermagem 

tradicionalmente contribui para a feminilização da saúde e os dados da pesquisa Perfil da 

Enfermagem no Brasil (2016) confirmam que a equipe é predominantemente feminina, 

correspondendo a 85,1% da força de trabalho. A masculinização começou a ser 

visualizada de forma mais acentuada apenas após o ano de 2005. A pesquisa também 

apontou que a enfermagem é uma profissão que tem uma força de trabalho jovem, com 

61,7% do total, representando mais de 1,1 milhão de trabalhadores até 40 anos, o que 

confirma a tese da jovialidade (PERSEGONA, 2016).  

Contextualizando o perfil deste grupo com as condições do país, a pesquisa Perfil 

da Enfermagem no Brasil (2016) aponta que, apesar de sua essencialidade no sistema de 

saúde, esses profissionais não recebem a devida atenção e respeito nas instituições de 

saúde. Independentemente da modalidade de seu cotidiano, mais da metade (55%) 

denuncia que não dispõe de qualquer infraestrutura de descanso durante sua extensa 

jornada de trabalho e 60% afirmam que não são atendidos na própria instituição que 

trabalham quando necessitam de atendimento médico. A pesquisa mostra ainda que, 

apesar de jornadas longas, estes têm salários baixos. (MACHADO, 2016). 

 No que se refere à formação, percebe-se que todos os entrevistados são pós-

graduados sendo que destes nove possuem título em nível stricto sensu (07 mestres e 02 

doutores) e 01 possui especialização em nível de residência. Todos os demais são 

especialistas em áreas afins ao campo da oncologia. Pode-se por fim considerar que o 

grupo de participantes possui a diversidade necessária para a reflexão e inclusão de 

diferentes pontos de vistas sobre o objeto do estudo.  
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CÓDI
GO 

 

SE
XO 

IDAD
E FORMAÇÃO ACADÊMICA 

UNI
DAD

E 
SETOR DE ATUAÇÃO 

P1 F 35 Enfermagem / Pós-Graduação em oncologia 

HC 
IV 

 

Posto avançado 

P2  F 41 Enfermagem/Pós-graduação em oncologia e Adm.  
Hospitalar chefia de Enfermagem 

P3 F 33 Enfermagem/Pós-graduação em oncologia e estoma 
terapia Ambulatório 

P4 F 45 Enfermagem/ Mestrado em História da Enfermagem Pronto Atendimento 

P5 M 42 Enfermagem/Pós-graduação em oncologia e Terapia 
Intensiva Assistência Domiciliar 

P6 F 39 Enfermagem / Pós graduação em Oncologia e  Saúde 
Pública Assistência Domiciliar 

P7 M 40 Enfermagem/ Mestrado profissional em Enfermagem 
Assistencial Internação Hospitalar 

P8 F 35 Enfermagem/ Mestrado em ciências do Cuidado em 
Saúde Internação Hospitalar 

P9  F 40 Enfermagem/ Doutorado Educação Continuada 
P10 F 53 Medicina/Residência em cirurgia geral e oncológica Pronto Atendimento 
P11 F 43 Medicina/Mestrado em Ciências Médicas Internação Hospitalar 
P 12 F 36 Medicina/Especialização em hematologia Internação Hospitalar + HCI 

P13  F 46 Serviço Social/Pós-graduação em Diretos Humanos e 
saúde Internação Hospitalar/ambulatório 

P14 
 

F 40 Serviço Social/pós-graduação Internação Hospitalar/ambulatório 

P15 
 

F 39 Psicologia/Mestrado em psicologia Clínica Internação Hospitalar/ambulatório 

P16 
 

F 35 Fisioterapia/Pós-graduação em Oncologia Internação Hospitalar/Ambulatório/ 
Assistência Domiciliar 

P17 

  
F 37 Nutrição/ Doutorado em Alimentação/Nutrição e saúde Internação Hospitalar/ambulatório 

P18 F 37 Enfermagem/Pós-graduação em oncologia Posto Avançado 
P19 M 46 Enfermagem/ Mestrado em tecnologia do cuidado 

HC I 
 

Ambulatório pediátrico 

P20 F 39 Enfermagem/Pós-graduação em Oncologia e Auditoria 
de sistemas de saúde CTI pediátrico 

P21 F 35 Enfermagem/Pós-graduação em Oncologia Internação hospitalar pediátrica 
P22 F 69 Enfermagem/Mestrado em Oncologia Pediátrica Ambulatório pediátrico 
P23 F 39 Enfermagem/Pós-graduação em oncologia HC 

II 
 

Internação hospitalar/Ginecologia 

P24 F 35 Enfermagem/Pós-graduação em oncologia Ambulatório de ginecologia 

P25 F 43 Medicina/ Especialista em ginecologia/obstetrícia e 
mastologia 

HC 
III 
 

Ambulatório 

 

Figura 8: Representação do quadro de dados dos participantes, segundo atuação, código, idade, sexo, cargo/formação, 
unidade e setor de atuação 
Fonte: (Elaboração própria) 
 
 

3.2 DESAFIOS DO ACOLHIMENTO EM UMA UNIDADE HOSPITALAR 

ESPECIALIZADA EM CUIDADOS PALIATIVOS ONCOLÓGICOS  

 

Nesta categoria foram reunidas percepções de participantes a respeito dos 

desafios na atuação da equipe multiprofissional no acolhimento a pacientes/cuidadores na 

unidade hospitalar de CPO pertencente ao INCA (HC IV), questão que demarca o objeto 

dessa pesquisa. 

O maior desafio referido está relacionado à forma de abordagem do binômio 

paciente/cuidador diante de pessoas com a doença em estágio avançado que vêm a óbito 
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rapidamente, uma vez que o acolhimento no HC IV vem acontecendo cada vez mais em 

estágio de cuidados ao fim de vida.  

 
“A gente faz mais cuidados ao fim de vida do que cuidado paliativo. As pessoas 
estão chegando tarde, estão chegando muito mal aqui.” P15 

 
“Eles já estão chegando em CFV, então fica muito pouco tempo pra se trabalhar. 
[O desafio] é a gravidade desses pacientes, muitos pacientes estão chegando 
bem comprometidos. Pacientes caquéticos, muitos com grau avançado da 
doença.” P17. 

 
“A gente tem uma sobre vida bastante curta [na unidade CPO], os indicadores 
mostram isso mais uma vez. Nossa curva de sobre vida é cada vez mais baixa. Os 
doentes estão morrendo cada vez mais rápido e estão chegando pra gente cada 
vez mais tarde.” P3. 

 
“Já fiz declarações (de óbitos) de pacientes que nunca foram atendidos aqui na 
unidade de CPO, que foram transferidos pra cá e foram a óbito já no primeiro 
atendimento “P10 

 
“A gente não tem tempo hábil para preparar esses pacientes. Eles abrem 
matrícula (nas unidades de origem) e são às vezes encaminhados pra cá 
morrendo. Na realidade nós somos o final da fila, né?” P10. 

 
“Ele chega em dor total, muitas vezes sofrido e aí a gente não sabe se o óbito dele 
é mais rápido de fato pela evolução da doença ou pelo entristecimento tão grande. 
De uma certa forma, é um abandono e ele acaba se entregando mais fácil... É um 
deixar...  É a dor na alma... [acham que] não tem nada mais pra fazer, e a gente 
bate na tecla que tem CP, tem! E a gente faz coisa pra caramba.” P7. 

 

Realmente, na área da paliação é preciso observar a diferença entre Cuidados 

Paliativos (CP) e Cuidados ao Fim da Vida (CFV). Cuidados Paliativos devem ser 

aplicados ao paciente em um processo contínuo simultaneamente aos tratamentos 

pertinentes ao caso, desde o momento em que se estabelece o diagnóstico de uma 

doença incurável e progressiva. Cuidados ao Fim de Vida são uma parte importante dos 

Cuidados Paliativos, referindo-se à assistência que um paciente deve receber durante a 

última etapa de sua vida, a partir do momento em que fica claro que ele se encontra em 

um estado de declínio progressivo e inexorável, aproximando-se da morte (Watson, 

2009). Nesse contexto P7 se refere à expressão “dor total”, cunhada por Saunders, um 

sintoma intolerável que se refere não somente a dor física, mas também à dor psicológica, 

espiritual e até social – exigindo um tratamento holístico para atingir “a melhor morte 

possível” (SAUNDERS, 1966). 

Os participantes do HC IV argumentam ainda que, além do acolhimento na 

unidade CPO estar acontecendo com pacientes em quadro grave, estes se apresentam 

pouco esclarecidos sobre sua condição clínica. Nesse sentido os entrevistados colocam 

em dúvida em vários momentos, a qualidade da informação prestada nas unidades de 

origem e no PA, locais onde acreditam que os pacientes deveriam estar recebendo todas 
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as orientações com relação à sua condição e ao tipo de cuidado prestado em paliação no 

HC IV. Os entrevistados desconfiam que esta abordagem não tem sido feita de forma 

adequada, uma vez que muitos pacientes e seus cuidadores/familiares parecem 

desconhecer o que lhes está acontecendo. 

 
“Eu não acho que ele chega acolhido. Já aconteceu inclusive de pacientes 
estarem em fase terminal ou em CFV e o cuidador questionar se iria entubar ou 
não!! [Pergunto:] -Alguém conversou com a senhora? A senhora assinou um 
termo, explicaram? [e respondem:] -Gente! Mas isso é um absurdo! Eu não sabia 
que era assim! Eu tenho observado que isso tem acontecido com frequência e 
isso infelizmente acaba impactando no nosso serviço” P7 

 

“Os familiares chegam aqui pra nós, muitas vezes muito revoltados, desconfiados 
de tudo.” P13 

 
“[Um dos desafios é lidar com] a falta de informação dos pacientes, daqueles que 
são lúcidos e daqueles que têm pouco conhecimento daquilo que está 
acontecendo. “P10 

 
 

Por outro lado, entrevistados que atuam ou já atuaram no PA por exemplo, 

referem que a maioria dos pacientes chegam em estado grave das unidades de origem e 

sem compreender a necessidade da transferência. Nesse contexto alegam que, por mais 

que a situação seja apresentada de forma clara e cuidadosa, o que é reforçado pela 

obrigatoriedade de preenchimento e assinatura do termo de transferência (ANEXO 8.3), 

os pacientes/cuidadores reagem de diferentes formas.  

 

“A gente tem que mostrar pra esses familiares e pacientes o diferencial da nossa 
unidade eles chegam aqui com muitos questionamentos, pouquíssimos são os 
pacientes que vem pra gente com algum grau de entendimento ou de aceitação 
sobre os CP.” P1 

 
“A situação é complicada....Ele [o paciente] vai negar, vai dizer que não foi 
orientado, vai dizer que não entendeu, ou ele vai e (diz) diante de tudo isso: Eu sei 
que eu estou morrendo e quero que seja assim, assim e assim...” P1 

 

Nesse contexto, vale lembrar que cada pessoa possui um código pessoal, 

desenvolve o seu próprio processo de adoecimento e mantém uma relação peculiar com 

a sua doença e com a aproximação da sua morte. (BURLÁ; PY, 2004). Kubler-Ross 

(2012) ressalta que o medo da morte faz com que pacientes e familiares vivenciem as 

cinco fases até a aceitação de sua condição. São elas: negação  em que a pessoa nega a 

existência da sua doença na tentativa de amenizar o impacto da notícia; raiva quando a 

pessoa admite, mas se irrita pela sua condição; barganha onde a pessoa tenta negociar, 

especialmente com Deus; depressão, solidão e isolamento, na qual a pessoa realiza um 

processo de auto avaliação sobre o que ainda pode fazer; e por fim aceitação, em que a 



52 

 

 

pessoa atinge a compreensão da vida e da morte e aceita com mais tranquilidade sua 

condição.  

A percepção de que a entrada de pacientes/cuidadores tem ocorrido em estado 

clínico cada vez mais grave  e que estes desconhecem o tipo de cuidado prestado em 

CPO, faz com que os profissionais envolvidos com o acolhimento/assistência no HC IV 

tenham que assumir a comunicação de notícia difícil e o impacto que ela causa na vida da 

família, do paciente e dos próprios trabalhadores. 

 

“A gente precisa logo ter contato com essa família e com esse paciente para 
definir as prioridades do cuidado, porque muitas vezes esse paciente pode nem vir 
a ter uma segunda consulta. Então a gente não pode perder tempo.” P3 

  
“É preciso conversar com a família no sentido de fazê-la ver que aquele sintoma 
que o paciente está apresentando é o curso natural da morte.” P4 

 
Tem que se conseguir falar da melhor forma possível sobre o processo de morte e 
morrer, o que é CP, mas como fazer isso em algumas poucas horas? Sendo que 
isso tinha que ter sido trabalhado ao longo de todo o processo? (DC/maio19) 

 

Sobre a morte e o morrer autores referem que,  

“além de suscitar profundo desapontamento nos profissionais 
no que diz respeito aos ideais de onipotência e eficiência 
inculcados desde a formação acadêmica, gera angústias 
existenciais advindas da projeção da fragilidade no outro e da 
identificação com o doente”. (SANTOS, 2013) 

 

“Falar da morte, abstrata ou específica, de alguém [...] é falar 
do que se está fazendo, do que não se fez, de planos, sonhos, 
perdas, do tempo que se foi, do que ainda resta; é disso que 
fugimos e tememos enfrentar. A morte do outro é uma 
lembrança da própria morte (AGUIAR, 2006) 

 

Esse processo de identificação se torna mais acentuado quanto mais intensa é a 

vulnerabilidade no corpo doente. Burla (2011) ressalta que os cuidados paliativos se 

apresentam como “um atendimento de alta pertinência e eficácia aos pacientes em fim de 

vida, estendendo sua abrangência ao controle dos sintomas, à assistência psicossocial e 

espiritual”. Cabe apontar que os CP são úteis em qualquer fase da doença, mas sua 

necessidade e valor ficam ainda mais claros quando a progressão atinge níveis elevados 

de sofrimento físico e a ciência não consegue interferir no curso da doença. Fecha-se 

assim o prognóstico e anuncia-se a proximidade da morte. A autora reforça que nessa 

fase pode não haver tratamentos disponíveis, mas há muito mais a fazer pela pessoa que 

tem a doença.  Porém o trabalho nesse caso, exige além de esforço físico, capacidade 

psicológica e espiritual, além de técnicas específicas para um cuidado humanizado 

(BURLA, 2011). É essencial que os profissionais tenham um amadurecimento pessoal 
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para conseguirem perceber as demandas de cada paciente, assim como conhecer 

profundamente as doenças envolvidas e as possibilidades de intervenção, farmacológicas 

e não farmacológicas. Nesse sentido, os profissionais de saúde que trabalham com 

oncologia e em CPO atuam sob forte sobrecarga emocional. 

Diante do desafio de lidar prioritariamente com esses  pacientes em CFV , quando 

indagados sobre possíveis causas para essa entrada considerada tardia no HC IV, 

apontam: a) causa externa: a entrada de pacientes no INCA e no HC IV já em estado 

avançado da doença por fragilidades no sistema de saúde  ; b) causa interna: a entrada 

de pacientes no HC IV já em estado avançado da doença por fragilidades nos processos 

internos do INCA de transferência entre unidades de origem/tratamento e o HC IV. 

Com relação ao sistema de saúde (SUS) e suas redes de atenção, os 

participantes referem fragilidades na detecção precoce da doença e na referência para 

tratamento em hospital oncológico, após o diagnóstico.  A entrada tardia nas unidades de 

tratamento do INCA faz com que em pouco tempo os pacientes já tenham indicação de 

encaminhamento à unidade CPO.  

 

“Grande parte dos doentes que são matriculados no INCA já estão com doença 
avançada, isso é uma realidade no Brasil e numa instituição pública de referência 
não poderia ser diferente, os números epidemiológicos mostram isso “P3 
 
“O que a gente tem notado aqui [no HC IV] são pacientes muito graves, que nem 
chegaram a ser atendidos na clínica de origem. São pacientes que não fizeram 
tratamento nenhum, mas isso não é culpa do INCA..., mas sim [do sistema] da 
saúde... eles já vêm de fora assim.” P10 
 
“O mais difícil aos meus olhos são os pacientes que chegam no INCA e um mês 
depois, semanas, dias depois já vem pro HC IV.”  P11 
 
“Eu acho que o sistema está muito colapsado. O sistema precisa sofrer alguma 
alteração aí fora, pra esse paciente chegar mais rápido num serviço oncológico. 
“P6 

 

Resultados de estudo de Rangel et al (2015) sobre os condicionantes do 

diagnóstico tardio de um tipo de câncer, na ótica de mulheres atendidas no INCA 

apontaram para a precariedade dos serviços públicos de saúde, o que dificulta a garantia 

do acesso igualitário, integral e de qualidade à população. Tal situação se deve, dentre 

outros, à carência de recursos humanos, falta de condições/preparo técnico e demanda 

reprimida, evidenciando questões macroestruturais do sistema de saúde. Os autores 

destacaram também questões microestruturais da organização dos serviços, em função 

de problemas nos processos de gestão e assistência nas redes de atenção à saúde 

(FLEURY, 2011). 
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Em 2012, o governo brasileiro publicou a Lei 12.732 que institui o prazo de 60 

dias para o início do tratamento após o diagnóstico para todos os tipos de neoplasias no 

Sistema Único de Saúde (SUS), com o objetivo de minimizar e eliminar as diferenças no 

acesso ao tratamento do câncer (BRASIL, 2012). Para tanto, seria necessária uma 

abordagem universal e integral, conforme os preceitos doutrinários do SUS. No entanto, 

estudo recente de SACRAMENTO et al (2019) com o  pressuposto de analisar fatores 

associados a atrasos no atendimento, diagnóstico e início do tratamento de homens com 

câncer de próstata atendidos em um hospital público oncológico, concluiu que a Lei 

12.732, ainda não exerceu nenhum impacto sobre o tempo entre o diagnóstico e o 

tratamento na instituição hospitalar, e que  deve-se considerar, em especial,  

 
“à fragilidade na organização da rede regionalizada de serviços, com 
mecanismos ainda pouco eficazes de regulação e de referência e contra 
referência, decorrentes de obstáculos estruturais, procedimentais e políticos, 
como: desequilíbrio de poder entre integrantes da rede, falta de 
responsabilização dos atores envolvidos, descontinuidades administrativas e 
a alta rotatividade de gestores.” (SACRAMENTO, 2019, P.4561) 

 

Estudo de campo realizado por Teston e colaboradores mostrou que são inúmeras 

as dificuldades por que passam os usuários  e que estas se iniciam antes da definição do 

diagnóstico e permanecem ao longo de todo o adoecimento, como a dificuldade de 

acesso aos serviços, o tempo de espera pelos exames diagnósticos, e o tempo para o 

início do tratamento. O estudo indica que o tempo entre a percepção dos sintomas e o 

início efetivo do tratamento é em média de três meses. (TESTON et al, 2018) Outro 

estudo mostrou que essas fragilidades da rede de saúde podem gerar mais sentimentos 

negativos no paciente, cuja angustia e insegurança são agravadas pelo desconhecimento 

do funcionamento da rede de atenção à saúde. (MUNIZ et al, 2009)  

É certo que embora sejam inegáveis e representativos os avanços alcançados 

pelo SUS, persiste a dificuldade em superar a fragmentação de ações e serviços de 

saúde no contexto atual. O cenário brasileiro caracterizado pela diversidade de contextos 

regionais com diferenças socioeconômicas e grandes necessidades de saúde da 

população, demonstra o quanto é complexo o processo de constituição de um sistema 

unificado e integrado.  

A segunda causa apontada pelos participantes para a entrada tardia no HC IV se 

refere à questões internas e se apresenta pela retenção de pacientes com indicação para 

CPO nas unidades de origem ou tratamento do próprio INCA. Para os entrevistados, tal 

obstáculo se deve por um lado, à dificuldade de vagas no próprio setor de internação do 

HC IV. Quando o paciente se apresenta na unidade de origem em um estágio avançado e 
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não há condições para o acompanhamento em ambulatório, indica-se conduzir a 

modalidade de transferência leito a leito. Nesse caso, os entrevistados referem que existe 

demanda reprimida para o HC IV, pois este recebe pacientes de todas as unidades de 

tratamento do INCA (I, II, III/CEMO), possui número limitado de leitos (n=56) e trabalha 

com até cem por cento dos leitos ocupados.  Uma das colaboradoras que atua no HC II 

confirmou que o encaminhamento para o HC IV é demorado, e por vezes, o paciente vem 

a óbito antes de ser transferido.  

 

“Antigamente nós tínhamos mais leitos vagos, hoje   praticamente a gente trabalha 
com 100% de internação”. P7 

 
“O fluxo é enorme… a enfermaria fica sempre lotada”. P13 

 

A retenção de pacientes nas unidades de tratamento em estágio avançado da 

doença também é relacionada a uma resistência de pacientes/cuidadores nesta 

transferência.  

Nesse sentido, vários participantes referem que existe no INCA um preconceito 

com relação ao HC IV que chamam de estigma da transferência. Trata-se de uma 

representação generalizada entre pacientes/cuidadores de que o HC IV seria o local para 

onde “as pessoas são enviadas para morrer”.  

 
“a forma da transferência acontecer é ruim, porque tem uma quebra da cadeia de 
cuidado com o paciente e a partir de um determinado momento ele não fica mais 
com aquela equipe que ele conheceu, ele deixa de ter aquelas referências que ele 
tinha e vem pra cá, um lugar que ele não conhece que ele nunca veio, mas como 
é a fama, ele já ouviu falar que as pessoas internam aqui pra morrer”. P4 

 

Como você gostaria de morrer? Eles respondem: ‘De forma aguda, e não ir a lugar 
nenhum’! Eles não querem nem pensar nisso aqui [no HC IV]. (DC/maio19) 
 
“Eles têm medo do novo. Equipe nova, tudo novo! Aí eles preferem ficar por lá” 
P23 
 
“(...)é um encaminhamento tardio, é isso que faz o HCIV ser um lugar de 
morredouros, ser um lugar de cuidados ao fim de vida” P4 

 

A participante P18 atribui essa compreensão ao modelo de hóspice adotado no 

INCA em que existe uma unidade própria (HC IV) para onde são transferidos pacientes 

fora de possibilidade de tratamento. Para a entrevistada, se caracteriza assim, uma 

fragmentação do cuidado entre as unidades de origem/tratamento e a unidade CPO, o 

que contribui para que os pacientes e seus familiares/cuidadores tenham receio desta 

transferência.  
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“Foi criado um hospital de CP que não é um hospice que eu gostaria que 
fosse, e esse ambulatório que é feito, ele deveria ser feito dentro das 
unidades” Eu tenho até críticas ao hospice: até quando é hospice mesmo? 
(...) “será que realmente a gente tem que separar paciente com doença 
avançada e incurável dos outros? Sendo que aquilo ali é um desfecho que 
uma parcela vai ter, e no ca está sendo uma maioria, uma parcela grande 
não cura” P18 
 

O Manual de Cuidados Paliativos (ANCO, 2012) aponta vantagens e 

desvantagens do modelo de Unidade Hospitalar de Cuidados Paliativos.  Como 

vantagens, relaciona que esta permite a prática especializada em CP em toda sua 

plenitude, com abordagem de sintomas físicos, psicossociais e espirituais, com 

abordagem que inclui uma série de atividades que permitem ao doente viver, mesmo na 

fase final da doença, com mais liberdade e funcionalidade; a assistência tem a mesma 

complexidade do hospital, porém a sensação de estar internado é atenuada  e permite 

maior convivência ente pacientes e familiares.  

Por outro lado, as desvantagens referidas convergem com as falas dos 

participantes: existe a necessidade de transferência do doente para uma unidade distinta; 

a distância do hospital de referência pode elevar custos com transporte e serviços de 

apoio, quando necessários; as visitas dos profissionais que previamente participavam 

ativamente do tratamento são raras; há risco de o paciente sentir-se abandonado ou 

relegado a segundo plano na rede assistencial e há tendência equivocada de outros 

especialistas de verem como Unidade de doentes crônicos ou apenas destinada ao final 

da vida, o que distorce o conceito dos Cuidados Paliativos. 

Realmente, os participantes relatam que os pacientes se ressentem do fato de 

que o médico/ equipe que estavam conduzindo o seu tratamento deixam de acompanhá-

los. Nesse caso, as pessoas se sentem abandonadas, em um momento sensível em que 

estão vulneráveis e assustadas, e dessa forma, a quebra de laços afetivos permeia uma 

fase difícil da doença física. A depender do espaço que o médico/ equipe ocupam, estes 

são reconhecidos pelo paciente como uma rede de suporte que, se desfeita, pode 

dificultar sua forma de compreender esse momento de mudança para uma unidade CPO.  

 
“Os pacientes falam tipo assim: me largaram...agora não querem mais saber de 
mim... (DC maio/19) 
 
“Eu acho que o mais difícil(...)é como se dá essa abordagem dos médicos da 
rotina da clínica de origem, (...) ou quando o profissional é muito truculento e fala 
pra família: olha, não tem mais nada a fazer e pt saudações e vai embora” P13 
 

“(...) o médico do paciente tinha que ter conversado com o paciente e a 
família sobre o prognóstico, mas o que os pacientes trazem, é que eles 
não têm um médico de referência. Eu acho isso muito ruim, porque mudar 
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pros CP não deixa de ser uma má notícia, deveria estar dentro de um 
processo de comunicação P 15 
 
“lembro que uma residente falou pro paciente que não tinha nada a fazer e que ele 
ia ser transferido pro HCIV, aí ele enfartou na frente dela depois que ouviu essa 
notícia” P4 

 

Uma questão que precisa ser lembrada é que o oncologista tem pouco tempo 

para o cuidado particular com cada paciente, uma vez que a porta de entrada do serviço é 

maior do que a de saída. Todos os dias o oncologista recebe um novo paciente e nem 

todo dia dá alta a outro. O paciente e sua família se sentem perdidos e abandonados. 

Para acompanhar corretamente essa população é fundamental desenvolver e aprimorar 

habilidades e competências para oferecer uma assistência mais compreensiva (AGUIAR 

et al 2018). 

Os entrevistados referem que a melhor forma de enfrentar esse estigma da 

transferência seria investindo em um maior esclarecimento dos pacientes e seus 

familiares/cuidadores sobre o curso natural da morte, desmistificando o que são os CP e 

apresentando-os como um tipo de cuidado que garante qualidade de vida. Lembrando 

que diante da doença grave e de um caminho em direção à morte, a família adoece junto. 

Kübler- Ross (2016, p. 34) diz em sua obra Sobre a Morte e o Morrer, que é importante 

que o médico comunique ao paciente que nem tudo está perdido e que ele não será 

abandonado por causa do diagnóstico de incurabilidade. Arantes (2019) ressalta que não 

se trata de classificar como boa ou ruim a opção de alguém ser encaminhado para uma 

unidade CPO, para a autora, tal encaminhamento é “absolutamente necessário para 

viabilizar uma boa qualidade de vida na finitude humana” (ARANTES, 2019, p. 45). 

Cabe destacar que após o diagnóstico de incurabilidade da doença, quando os 

pacientes recebem indicação para CPO, estes devem ser orientados com relação ao seu 

quadro e o trabalho realizado HC IV. A partir desses esclarecimentos que devem ser 

iniciados na unidade de origem, os pacientes assinam um termo de adesão aos cuidados 

paliativos, onde é esclarecido que não haverá ressuscitação cardiopulmonar, caso ocorra 

piora do quadro clínico e também que a unidade não possui Centro de Tratamento 

Intensivo (CTI). A transferência só ocorre após tal assinatura por pacientes ou familiares.  

 

“A gente tenta deixar a família mais à vontade possível, esclarecendo todas as 
dúvidas, deixando elas a vontade de vir ou não pra unidade de CP ou permanecer 
na unidade de referência”. P2 

 
“[As transferências] são feitas de uma forma grosseira, com uma visão da unidade 
de CPO  errada, que é passada pelos próprios funcionários de outras 
unidades.” P8 
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 Apesar dos problemas relatados, alguns participantes declaram que a não adesão 

ao CP é baixa. 

“Nosso índice de negação, de não aceitação de transferência para o HC IV, é 
muito baixo.”  P1 

 

Apesar da afirmação de P1, as entrevistas realizadas com profissionais que 

atuam nas unidades de origem/tratamento do INCA, revelaram que trabalhadores dessas 

unidades desconhecem o tipo de trabalho de CP realizado no HC IV, e que isso contribui 

para reforçar o estigma da transferência existente. Dessa forma, os entrevistados referem 

que não é incomum que ‘a pedido de pacientes/cuidadores’, assustados com a 

perspectiva da transferência para o HC IV, alguns pacientes sejam mantidos na unidade 

de tratamento, mesmo diante do esgotamento das possibilidades terapêutica de cura. O 

problema é que os profissionais que atuam nesses setores não têm formação para a 

paliação e assim, os pacientes acabam morrendo sem o suporte adequado ao qual teriam 

direito.  

É usual a compreensão de que a luta contra a morte é um dos objetivos da 

ciência, mas é preciso buscar o equilíbrio entre essa disposição e o momento de aceitar a 

morte como destino humano. Assim, o tratamento deve ser tal que possibilite a ocorrência 

de uma morte em paz, com dignidade, num ambiente de acolhimento e tranquilidade, 

minimizando-se ao máximo a dor e o sofrimento. BURLÁ & PY (2014) lembram que os CP 

constituem uma modalidade de tratamento altamente intervencionista, valendo-se de 

avançadas propostas da farmacologia para a efetividade do controle de sintomas. 

Referem que, “constituem uma resposta ativa aos problemas decorrentes da doença 

prolongada, incurável e progressiva e combinam harmonicamente a ciência com o 

humanismo”. (BURLÁ & PY, 2014) 

A partir de estudos e investigações sistemáticas, a OMS alertou que em países 

desenvolvidos e em desenvolvimento, pessoas estão vivendo e morrendo sozinhas e 

“cheias de medo, com suas dores não mitigadas, sintomas físicos não controlados e as 

questões psicossociais e espirituais não atendidas”. Deve-se considerar, ainda, que no 

caminho para o fim da vida, os pacientes não se beneficiam dos recursos da alta 

biotecnologia, mesmo que disponíveis. O avanço da doença faz com que a morte seja 

inevitável, e qualquer terapêutica curativa instituída em uma doença crônica em fase 

avançada pode ser “considerada fútil e não razoável”. (WHO, 2014) 
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“[É preciso] conversar com a família no sentido de fazê-la ver que aquele sintoma 
que o paciente está apresentando (...) é o curso natural da morte”. P4 

 

Um outro aspecto referido pelos trabalhadores entrevistados, se relaciona ao 

respeito ao direito de cada pessoa de conhecer seu estado de saúde e o prognóstico da 

doença.  

“Eu dou a notícia, não gosto de esconder da pessoa, tem muito familiar que pede 
pra esconder. Eu aprendi que não é pra fazer isso, não pode! Tento dar esperança 
à pessoa, eu falo com bastante jeito, eu já tenho muita experiência pra falar, dar o 
diagnóstico, e eu não tenho problemas com isso, não." P25 

 

Nesse contexto, especialmente os profissionais que atuam ou já tiveram 

experiência em algum Posto Avançado, se deparam com o desafio de lidar com famílias 

que não desejam que o paciente saiba sobre o estágio da doença, ou com pacientes que 

se apavoram ou se revoltam diante da notícia.  

 

“Muitas vezes a família pede para ter a oportunidade de voltar aqui sozinha. Então 
muitas vezes o paciente chega sem realmente ter as informações dos CP, porque 
ele não veio..., mas algum familiar com certeza sabe. “P1 

 
“Existe a conspiração da família em evitar tocar no assunto na frente dos 
pacientes, ou de falar com eles a respeito dos desejos que eles têm pro fim de 
vida” P15 

 

No imaginário coletivo, ter câncer causa uma associação negativa em termos de 

adoecimento. O tratamento é compreendido como um processo sofrido e doloroso, 

humilhações físicas, mutilações, limitações e desfiguramento. A chamada “conspiração do 

silêncio” permanece comum e compromete a comunicação entre os envolvidos e, em 

especial a autonomia do paciente. (AGUIAR et AL, 2019)  

 

“Dizer ou não dizer a verdade é uma questão permanente. Por mais que 
utilize mecanismos de negação o paciente sente e sabe quando não está 
melhorando e a conivência da equipe com a mentira não é desejável. Ouvir 
seus sentimentos, atender pedidos possíveis e ajudá-lo a resolver 
pendências de qualquer sorte são funções precípuas da equipe de saúde.  

 

Cabe destacar que os cuidados paliativos consideram e resgatam o princípio de 

que a morte é parte de um processo que não deve nem ser apressada nem prolongada. 

Nesse contexto, a intervenção de profissionais capacitados para controlar os sintomas 

desagradáveis e a dor, além da escuta sensível às demandas psicossociais e espirituais 

dos envolvidos, torna o paciente protagonista do seu processo de morrer AGUIAR  e 

colaboradores citando estudo de Penson, afirmam que 85% dos pacientes desejam uma 

estimativa realista da sua expectativa de vida se ela for menor do que 1 ano. Porém os 
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autores ressaltam que a indicação de data predeterminada pode “descolorir o tempo 

restante. A incerteza do momento da morte é um pré-requisito para que a vida tenha 

sentido e valor afinal é parte da condição humana saber que se vai morrer e não saber 

como nem quando (AGUIAR et al, 2019). 

Nesse sentido os autores ressaltam que a capacidade de comunicar as más 

notícias de forma efetiva e com compaixão, não inclui apenas a clareza da informação, 

mas visa oferecer: apoio emocional; resposta às reações dos familiares; confirmação de 

apoio e presença até o desenlace; participações nas decisões; manutenção do senso de 

esperança. A capacidade de comunicação mais do que nunca, é aqui testada com amplo 

respeito às decisões dos pacientes. (AGUIAR et al, 2018) 

Os dados reunidos nesta categoria indicam um conjunto de desafios na atuação 

da equipe multiprofissional no acolhimento da unidade de CPO. O enfrentamento do 

acolhimento de pacientes em CFV parecendo desconhecer seu quadro grave e 

irreversível, o tipo de cuidado prestado no HC IV, a notícia malconduzida, a falta de 

integração entre as unidades de tratamento e a quebra de cadeia de cuidado na 

transferência definitiva do paciente. Percebe-se também um sentimento de ineficácia dos 

trabalhadores diante da entrada de pacientes com doença avançada na unidade de CPO, 

o que acarreta pouca intervenção paliativa e ênfase nos CFV. A integração entre as 

unidades com uma transição de linha de cuidado como preconiza a OMS, seria de grande 

relevância para uma transferência humanizada e digna. 

 

 

3.3 DESAFIOS DO ACOLHIMENTO NA COMPLEXIDADE:  O DESAFIO DA 

EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE NO HC IV   

 

Pensar o acolhimento por trabalhadores da unidade de CP no INCA, pressupõe 

compreender a atuação tanto no HC IV como nos Postos Avançados. (Figura 7). Quando 

um paciente recebe a notícia de que sua doença se encontra fora de possibilidade de 

tratamento na unidade de origem/tratamento, é encaminhado ao setor chamado Posto 

Avançado (PA) onde lhe é apresentada a possibilidade de ser transferido para uma 

unidade de CPO e onde recebe esclarecimentos sobre o HC IV: 

  

“O setor [PA é] de maior importância, porque ali que bate toda a informação diante 
da família. Acho que ali que cai muito a ficha. As famílias chegam desesperadas... 
Eu vejo muito isso, porque é muita informação: como está a doença, como vai ser 
o tratamento, como ele vai ser encaminhado [para a unidade CPO] “P5 
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“Ele precisa às vezes ouvir tudo relacionado a doença de uma forma diferente, 
[considerando] o grau de instrução dele, a cultura dele... O Acolhimento no Posto 
Avançado é você dar tempo daquela pessoa chorar, dela conseguir respirar. 
Chega ao ponto do [profissional] dizer: não é hora de você escutar isso tudo... vai 
pra casa, respira e volta no outro dia. Não é hora de ir pro CPO.  Não que ele não 
seja um paciente CPO, mas aquela pessoa enquanto ser humano, não está pronta 
para aceitar que precisa de cuidados (específicos) ao longo do processo.” P1 

 
“A gente tem que conversar sobre os CP, [sobre] o não tratamento curativo, sobre 
expectativas do paciente, da família, sobre a estrutura dos CP e seus objetivos.” 
P2 
 
“O grande desafio é você conseguir, diante de toda essa notícia que você tem que 
dar, entender a vida do outro, o impacto que essa notícia vai trazer na vida do 
outro.” P1 

 

Nos PA pacientes e familiares/cuidadores são acolhidos, orientados e mediante 

assinatura de um termo de adesão aos cuidados paliativos, são encaminhados para os 

setores de ambulatório, assistência domiciliar ou internação do HC IV, de acordo com a 

gravidade/estágio da doença e capacidade de resposta do organismo. Na opinião dos 

participantes que atuam no HC IV, esse acolhimento no PA constitui um trabalho difícil que 

precisa ser bem conduzido. 

 

“Não ouço queixas de pacientes e familiares sobre essa abordagem [no PA] 
especificamente, nunca ouvi. Elas [enfermeiras do PA] estão imbuídas desse 
conhecimento, têm experiência dos CP, então acho que isso favorece o processo. 
“P1 

 
“Acredito que seja bem difícil o trabalho da enfermeira nessa situação de ter que 
fazer essa comunicação, explicar sobre não reanimação, não intubação e ter que 
[apresentar a necessidade de] assinar esse termo de consentimento. Isso tudo 
deve ser bem difícil”.  P17 

 
 

Percebe-se que o cotidiano no PA é complexo e exige dos trabalhadores 

competência técnica e emocional. Sobre tal complexidade, o Manual de Cuidados 

Paliativos (ANCP, 2012) ressalta com relação ao CP que este:  

 

“não se baseia em protocolos, mas sim em princípios. Não se 
fala mais em terminalidade, mas em doença que ameaça a 
vida. Indica-se o cuidado desde o diagnóstico, expandindo 
nosso campo de atuação. Não falaremos também em 
impossibilidade de cura, mas na possibilidade ou não de 
tratamento modificador da doença, desta forma afastando a 
ideia de “não ter mais nada a fazer”. Pela primeira vez, uma 
abordagem inclui a espiritualidade dentre as dimensões do ser 
humano. A família é lembrada, portanto assistida também após 
a morte do paciente, no período de luto. (ANCP, 2012) 

 

Nesse sentido, os participantes em inúmeros momentos durante as entrevistas, 

afirmam que trabalhar com cuidados paliativos exige saber lidar com a ameaça à vida e 
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que isso gera tensão emocional, esforço permanente, olhar diferenciado e 

aperfeiçoamento constante. Os trabalhadores se vêm diante de situações difíceis e 

complexas por vezes gratificantes e sempre desafiadoras.  Consideram que para exercer 

o CP é preciso perceber a pessoa e não mais a doença, o que exige um olhar para além 

da clínica, e envolve outras dimensões do cuidado como a espiritual por exemplo. 

 

“Trabalhar com CP é tentar aliviar o sofrimento de pessoas.” P15 
 

“É abordar outras questões, de cunho psíquico, emocional espiritual também.” P3 
 

“Pra mim é uma área que demanda um esforço redobrado. Atenção, olhar 
diferenciado, aperfeiçoamento. É uma carga muito densa.” P14 
 

Outra percepção da complexidade do trabalho no HC IV pode ser observada nas 

falas dos participantes P7, P8 e P11 que ilustram o quanto esse trabalho pode ser 

gratificante e recompensador na medida em que a doença deixa de ser o mais importante 

e o foco está na pessoa e em garantir que esta tenha conforto.  

 

“Trabalhar com CP pra mim é muito mais gratificante do que sofrido, é um 
ensinamento diário [mesmo] com suas dificuldades.” P7 

 
“[é preciso] abraçar a causa com essa família. A gente privilegia o paciente e só 
pensa nele e esquece um pouco do diagnóstico. O câncer não é mais importante 
pra gente.” P8 

 
“Atuar em CP é cuidar da pessoa e não da doença.” P11 

 

Interessante ressaltar que alguns participantes, ao tratar da complexidade do 

trabalho no HC IV, mencionam de forma crítica, uma expressão comumente adotada no 

meio profissional em referência ao trabalho em CPO que o define como sendo “amor e 

morfina”. Os entrevistados ressaltam que CPO é bem mais do que esse binômio: 

 

“[trabalhar com CPO] não é aquele jargão: ‘amor e morfina’...Existe amor e existe 
a morfina, mas dentro disso tudo há uma cientificidade para que a gente possa 
oferecer dignidade e conforto para os pacientes até o momento de sua morte.” E1: 

 
“Eu acho que a gente precisa pensar num modelo de abordagem para essa 
família. (...) não e só dizer (que se faz) a morfina e o amor, a questão não é essa.” 
E6   

 

Concordando com P1 e P6, observa-se que a expressão é reducionista com 

relação à potência do trabalho em CP. O Manual de CP da ANCP, reforça a abrangência 

desse trabalho quando relaciona os princípios que regem a atuação da equipe 

multiprofissional de Cuidados Paliativos publicados pela OMS em 1986.   (ANCP, 2017) 

1. Promover o alívio da dor e outros sintomas desagradáveis; 
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2. Afirmar a vida e considerar a morte como um processo normal da vida; 

3. Não acelerar nem adiar a morte;  

4. Integrar os aspectos psicológicos e espirituais no cuidado ao paciente; 

5. Oferecer um sistema de suporte que possibilite o paciente viver tão ativamente 

quanto possível, até o momento da sua morte; 

6. Oferecer sistema de suporte para auxiliar os familiares durante a doença do 

paciente e a enfrentar o luto; 

7. Realizar abordagem multiprofissional para focar as necessidades dos    

pacientes e seus familiares, incluindo acompanhamento no luto; 

8. Melhorar a qualidade de vida e influenciar positivamente o curso da doença; 

No caso específico da doença oncológica, todos os envolvidos:  pacientes, 

cuidadores/familiares e também profissionais, passam por situações estressantes, seja na 

etapa de diagnóstico, tratamento ou paliação. Os trabalhadores são então desafiados a 

estarem equilibrados para prestar uma assistência técnica efetiva e afetiva diante da 

permanente exposição a situações adversas.  Nesse sentido Aguiar refere ser comum que 

o trabalhador, desenvolva quadros como a ‘síndrome de burnout’ em que ocorre 

esgotamento físico, mental e psíquico do profissional em função de sua atividade laboral 

ou mesmo uma  ‘fadiga por compaixão’ estado em que a energia da compaixão ultrapassa 

a capacidade de recuperação gerando  consequência físicas e psicológicas significativas 

ao profissional. (AGUIAR, 2019) 

Nesse sentido, profissionais que lidam com CPO, especialmente aqueles que 

atuam na assistência, possuem cotidiano que pode levar ao adoecimento pela carga de 

estresse que envolve sua atuação. Porém, cabe considerar que a proximidade com a 

morte nem sempre atinge os membros da equipe de saúde de forma semelhante. Dentre 

os profissionais que compõem a equipe de CP, a enfermeira/o merece um olhar 

cuidadoso pois está muito presente, presta cuidados diretos aos pacientes e mais 

facilmente se envolve emocionalmente com o sofrimento destes.  Ao assistir o paciente 

oncológico em seu processo de morte e morrer, a enfermeira vivencia situações 

permeadas por sofrimento, angústia, medo, dor e revolta por parte do paciente e de seus 

familiares, e,  como um ser humano dotado de emoções e sentimentos, manifesta em 

algumas situações estas mesmas reações diante deste processo (REZENDE et al, 2004).  

 

“Morria de medo de morte, de morrer, de tudo... Não queria imaginar que eu iria 
entrar numa enfermaria e encontrar alguém morrendo”. P6 
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Percebe-se o medo e o sentimento de impotência de forma explícita na fala de 

P6. O modo como a participante compreende a morte, bem como a forma como se 

relaciona com este conceito, pode ter referencias em seu próprio existir e em  vivências 

pessoais de perdas anteriores dentro e fora do âmbito profissional (MACHADO; LEITE, 

2006)  

Rezende et al (2004) afirma que o nível do sentimento de dor ou perda é 

determinado pela condição em que se apresenta o paciente e pelo grau de envolvimento 

que se estabelece entre este e o trabalhador da saúde (REZENDE et al, 2004). Para 

Aguiar et al (2019), esse contato com uma doença que ameaça a vida, causa angustia e 

vai contra o desejo do profissional de saúde de sempre curar ou aliviar sofrimentos, como 

alerta o autor:  

“Já tenho afirmado que a onipotência traz em si o embrião do sentimento de 
impotência, além da angustia causada quando se constata a inexistência de 
controle absoluto. Desejos que não podem ser atendidos, a vida que muitas 
vezes nos escapa das mãos, a inevitabilidade da morte de nossos pacientes, 
o que também nos põe em contato com nossa finitude e os lutos daí 
decorrentes” AGUIAR et al, 2019 p. 69 

 

O trabalho em equipe é, portanto, fundamental e constitui um dos pressupostos 

do CP. Esta demanda a habilidade de comunicação entre profissionais de diferentes áreas 

do conhecimento. Para tanto, é preciso ter clareza não somente sobre o seu próprio 

trabalho, como também sobre o fazer dos demais.  

 

A valorização da atuação multiprofissional se fundamenta na compreensão de 
que o doente sofre globalmente. Cada membro da equipe aborda o 
sofrimento desde a perspectiva que seu saber lhe autoriza. O objetivo comum 
é o de garantir que necessidades distintas do doente, da família e da equipe 
possam ser reconhecidas e atendidas pela articulação de ações de diferentes 
naturezas. (ANCP, 2012) 

 

Peduzzi (2001) reconhece duas tipologias de equipes que coexistem nos serviços 

de saúde: equipe de integração e equipe de agrupamento. A autora considera que existe 

integração entre os membros da equipe quando:   

“os profissionais buscam a articulação das ações e a interação comunicativa, 
o que corresponde ao reconhecimento e evidenciação das conexões 
existentes entre as intervenções técnicas dos membros da equipe, e ao 
estabelecimento de pontes e ligações entre elas, tendo como condição uma 
práxis comunicativa que se expressa como o compartilhamento das 
pretensões de validade dos proferimentos dos interlocutores.” (PEDUZZI, 
2001) 

 

Por outro lado, a segunda tipologia expressa uma conformação de equipe em que 

há “justaposição de ações e agrupamentos de profissionais, com restrito 

compartilhamento e pouca comunicação efetiva entre eles”. (PEDUZZI, 2001) 
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A autora ressalta que em ambas as tipologias estão presentes as diferenças 

técnicas e as desigualdades de valor atribuídas ao trabalho, bem como as tensões acerca 

das concepções e exercícios de autonomia de cada profissional. Destaca, ainda, que na 

modalidade de integração as diferenças técnicas das distintas especialidades são 

mantidas, mas estas estão subordinadas a um conjunto de valores que expressam o 

horizonte normativo comum entre os integrantes da equipe. Na equipe de integração, por 

fim “os trabalhadores são concebidos como interlocutores, tendo o direito ao 

reconhecimento mútuo e à expressão, sem coação interna ou externa (o que representa 

uma aproximação a uma situação ideal de fala). 

A integração de saberes e de fazeres é fruto de muita atenção e esforço. É uma 

conquista diária, superar conflitos interpessoais e a fragmentação do trabalho (OLIVEIRA, 

2010). Nesse sentido, cabe destacar que diversos participantes do estudo que atuam no 

HC IV, mesmo reconhecendo a complexidade do tipo de trabalho realizado nos PA, 

questionam a forma como as informações são passadas aos pacientes nos PA, pois se 

queixam de que estes chegam ao HC IV sem compreender seu prognóstico e o cuidado 

prestado em uma unidade CPO.  

 

“Quando a gente vai atender [no HC IV] surgem muitas dúvidas. Por mais que o 
PA explique, a gente observa que [os pacientes] fazem a mesmas perguntas, 
[perguntam sobre coisas] que parece que já foi passado pra eles.” P5  

 
“Eu acho que [a informação nos PA] não ocorre como deveria ocorrer. Eu não sei 
se é uma questão de demanda, de muita gente transferindo, não sei se tem pouca 
gente pra isso.” P7 

 
“Quando a gente recebe o paciente que veio do posto avançado dá a impressão 
que ele vem muito sem informações.” P4  

 
“Eu não acho que a abordagem [no PA] está ruim não! Acho que os pacientes são 
bem abordados, são bem orientados, mas muitas vezes o que a gente fala não é o 
que eles escutam, eles acabam distorcendo. Até porque a expectativa dele é 
outra.” P16 

 
“Eu pego paciente lá no SPA que vem a primeira vez [do PA] e que está 
praticamente morrendo!!  E ele diz: ‘Minha filha aquela moça que estava lá’- moça 
é a enfermeira né? ‘ela me explicou direitinho, o que que é. Eu acho que aqui eu 
vou ter um tempo melhor pra ficar, do que eu estava lá (na unidade de origem). 
Porque eu estava lá e eles diziam que não tinham o que fazer comigo, então eles 
fizeram o que? Eles cuidaram de mim enquanto eu podia operar e agora que não 
pode mais operar, eles me descartaram, e aí a mocinha que estava lá[ a 
enfermeira], ela disse pra mim que as pessoas vão cuidar de mim aqui, que esse 
cuidado vai continuar.’ (DC maio/19) 

 
“Eu acho que no PA era essencial que tivesse uma equipe multidisciplinar 
atendendo essa família”. P6 
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Assim como P6, os participantes questionam o fato de que os PA são conduzidos 

apenas por enfermeiras, apontando que esse trabalho deveria ser realizado por equipe 

multiprofissional pois se trata de momento crítico, em que é perdido todo o elo com a 

equipe de origem ou tratamento.  

Peduzzi (2001; 2007) observa que entre os valores compartilhados na cultura 

institucional dos serviços de saúde, prevalecem a fragmentação, as relações hierárquicas 

de trabalho, o trabalho individualizado por profissional e a resistência de uma 

racionalidade técnico-científica, além de desigualdades entre as especialidades e a 

valorização social que lhes é atribuída. 

Rivera (2003) aponta a existência de uma cultura contraditória em transição no 

contexto hospitalar. Nela, verificam-se atomização profissional, relações hierárquicas em 

disputa e falta de articulação entre as especialidades, todas convivendo com práticas que 

envolvem um enfoque de rede, trabalho em equipe e questionamento da fragmentação 

entre setores e serviços. Assim, observa-se no setor saúde a coexistência de duas 

tendências contraditórias: fragmentação e segmentação do saber, produtoras de 

explicações cada vez mais parciais da realidade, convivendo com a construção de um 

diálogo interdisciplinar para o enfrentamento dos problemas concretos da sociedade. 

(RIVERA, 2003) 

“A gente automaticamente acaba fazendo isso [esclarecendo quanto ao tipo de 
cuidado no HC IV] diariamente. O problema do acolhimento é que ele deveria ser 
compartilhado.” P7 

 
“Quando ele [o paciente] chega pra gente já acolhido previamente no serviço [o 
que deveria acontecer no PA], torna o serviço muito mais fácil. Uma categoria 
apenas acolhendo não tem o total efeito que o atendimento Inter e 
multidisciplinar.” P7 

 
“Eu costumo falar que isso perpassa pela questão ética, se todo mundo fizesse o 
acolhimento pertinente à sua especialidade, se tornaria um acolhimento conjunto e 
muito mais fácil em CP.” P7 

 

Percebe-se uma percepção de certa fragmentação entre o trabalho realizado nas 

unidades de origem, nos PA e no HC IV. Na origem de tal problemática alguns 

participantes reconhecem a questão da dificuldade de dimensionamento de 

trabalhadores na instituição. Nesse sentido, há sobrecarga de trabalho que impacta na 

qualidade da assistência. 

 

“Eu acho que o maior desafio é a correria do dia a dia, por conta da questão de 
RH, questão de dimensionamento de pessoal. As pessoas trabalham mais 
sobrecarregadas e as vezes se perde muito essa questão do acolhimento.” P2 
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“Pra mim [o que pesa] é a carga de trabalho. Eu não vou ter o tempo adequado 
que eu gostaria para abordar essa família” P8 

 
“Falta muito pra acolher com toda aquela forma de que idealiza o acolhimento. 
Porque nós, considerando as questões de tempo, RH, de sobrecarga, as vezes a 
gente não dá a devida escuta e não acolhe devidamente. Ainda estamos remando 
nesse sentido”. P14 

 

De fato, a inadequação no dimensionamento do pessoal interfere tanto na 

qualidade da assistência prestada ao paciente como na saúde do profissional, pois pode 

gerar aumento do absenteísmo, doenças do trabalho e doenças profissionais. (CUNHA, 

2011) 

Por outro lado, os participantes apontam que a fragmentação do trabalho se deve 

em parte a fragilidades na formação e qualificação dos trabalhadores que, despreparados 

para lidar com notícias difíceis, atribuem sempre a outros profissionais tais tarefas. Assim, 

mesmo em uma instituição que lida com uma grave doença como o câncer, o assunto ‘CP’ 

não parece ser adequadamente esclarecido nas unidades de origem/tratamento. No 

processo de transferência, a informação sobre o trabalho no HC IV é, com certeza, feita 

nos PA, já que os pacientes precisam assinar o termo de adesão aos CP. No entanto, 

pode-se questionar se existe preocupação com a efetiva compreensão sobre o conceito 

de CPO, o que faz com que reste ao trabalhador da assistência no HC IV a tarefa de 

informar ao paciente e familiares/cuidadores durante o acolhimento na unidade de CPO.  

Nesse sentido, estudos indicam que o assunto “morte e morrer” têm sido 

negligenciados pelas instituições de formação, o que gera sofrimento tanto em estudantes 

como em profissionais quando enfrentam a questão na prática, além de condutas 

inapropriadas diante dos pacientes que vivenciam o processo de morte (SANTOS, 2013). 

Arantes (2019) em estudo recente, afirma que em cursos de medicina “não se fala sobre 

morte ou sobre como é o morrer, não se discute como cuidar de uma pessoa na fase final 

de doença grave e incurável”. Outros estudos apontam que o sentimento de medo e 

insegurança, em muitas ocasiões, é referenciado como uma lacuna no ensino de 

graduação, que muitas vezes não prepara o profissional para a rotina de sofrimento alheio 

com que se convive constantemente em hospitais. (SOUSA et al, 2009; FERREIRA; 

NEVES, 2003; MAGALHÃES et al, 2007; FERREIRA, 1986). 

Revisão integrativa publicada em 2019 aponta que estudos reforçam a 

necessidade do investimento tanto durante o período de formação como na qualificação 

de profissionais de saúde no que diz respeito ao treinamento de habilidades de 

comunicação. A revisão ainda refere que apenas foram encontrados estudos referentes a 

médicos e enfermeiros o que indica a necessidade de pesquisas envolvendo a formação 
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de outras categorias de modo a compreender tal aspecto na atuação interprofissional. 

(SOUZA et al, 2018) 

Os entrevistados referem que é preciso investir em um maior esclarecimento dos 

pacientes e seus familiares/cuidadores sobre o curso natural da morte, desmistificando o 

que são os CP e apresentando-os como um tipo de cuidado que garante qualidade de 

vida. Nesse sentido, os participantes ressaltam que seria necessário o investimento nos 

próprios trabalhadores.  

“[o que] eu sugiro de melhoria, seria ter uma melhor reciclagem pra os 
profissionais e um quantitativo maior de RH para (unidade CPO).” P13 

 
“[a gente] precisa de Educação Permanente, de estar falando, explicando, isso é 
essencial, isso é sensibilização. Precisamos de educação, de ensinamento, 
precisamos de estudo, precisamos ter aula sobre comunicação de notícias difíceis, 
sobre como fazer CP (...)”. P1 

 
“Acho que [precisa], cada vez mais, reflexão e treinamento em relação à 
comunicação” P15 

 
“Acho que [precisa] a questão da capacitação, cursos de comunicação de más 
notícias. Acho isso importante”. P17 

 

A experiência com situações de adoecimento e morte dependendo do contexto 

em que ocorre, pode favorecer a aceitação de nossos limites ou ser fonte geradora de 

angústia – isso vale tanto para o paciente ou a família, como também para os 

profissionais. Trabalhando em Cuidados Paliativos sem a adequada formação, o 

profissional pode se sentir por exemplo, impelido a pensar que não há o que ele possa 

oferecer, ou ao contrário, pode desejar ocupar a posição de protetor. Mas a situação ideal 

é aquela em que ele cria sentidos para a prática dentro das possibilidades/limites de seu 

campo de conhecimento. Assim, a participação em espaços de trocas e interlocução 

sobre questões ligadas à atuação (supervisão, grupos de estudo, psicoterapia, 

publicações, congressos, etc.) pode constituir ferramenta valiosa para que faça de seu 

trabalho em Cuidados Paliativos uma experiência de crescimento pessoal e profissional. 

Algumas falas se referem ao termo ‘educação permanente’, porém, percebe-se 

que a demanda está mais centrada na concepção de ‘educação continuada’, com foco em 

ações de capacitação ou treinamento de trabalhadores. O coletivo envolvido com o 

estudo, mesmo diante de uma responsabilidade tão complexa como a comunicação de 

notícias difíceis ou más notícias, percebe suas necessidades de qualificação na lógica da 

formação pontual instrumental e temática. Nesse sentido observa-se um posicionamento 

passivo, quando sugerem a participação em aulas ou treinamentos planejados pela 

gestão, em detrimento da problematização da temática pelos próprios trabalhadores no 

cotidiano do trabalho em saúde.  
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Amestoy et al (2008), citam que a educação permanente também pode ser 

compreendida como uma ação que possibilita ao indivíduo maior capacidade de agir 

dentro do mundo laboral, como um ser que edifica e aniquila norteado por valores 

políticos, éticos e culturais. A literatura aponta que organizações/instituições, conscientes 

de que seu sucesso é determinado pela qualificação dos trabalhadores, passaram a 

atribuir maior relevância às estratégias de aprendizagem. Em alguns casos a gestão 

passou a promover não somente a atualização de conhecimentos, mas a orientar a sua 

ação em direção à mobilização do potencial criativo dos sujeitos para a busca de um fazer 

diferente, inovador/transformador, capaz de operar novos saberes/conhecimentos no 

cotidiano de trabalho (MEDEIROS, 2010). 

No HC IV existe um setor de EC, responsável pelo planejamento, proposição e 

execução de processos de formação e qualificação na unidade. Conforme informação de 

uma participante que compõe esse setor, este atua: 

“convidando periodicamente, para reuniões, encontros, palestras ou treinamentos 
sobre um determinado tema, ou ainda intervindo junto à equipe quando há alguma 
dificuldade imediata relacionada a processos assistenciais de enfermagem.” P9  

 

Nota-se que o trabalho do setor de EC se enquadra numa concepção tradicional 

de formação de trabalhadores, que Ceccim (2004) critica com o argumento de que esta 

trata da formação como se os trabalhadores pudessem ser administrados como “um dos 

componentes de um espectro de recursos , como os materiais, financeiros, infra 

estruturais, dentre outros”, e como se fosse possível apenas “prescrever” habilidades, 

comportamentos e perfis aos trabalhadores do setor para que as ações e os serviços 

fossem implementados com a qualidade desejada. 

Em verdade, busca bibliográfica sobre experiências de EPS em hospitais, revela 

que a maior parte destas unidades investe na concepção de formação clássica de 

educação continuada, sob a forma de treinamentos, cursos e palestras. Vieira e Carvalho 

(1999) apontam que são marcantes no cenário da administração de organizações, a 

valorização e a utilização de modelos gerenciais pautados: 

 
“(…) no uso intensivo de informação e sofisticados processos de avaliação, 
dos quais nenhum ator institucional escapo; na compulsiva protocolização de 
práticas e na regulamentação de processos de trabalho; e numa grande 
preocupação com a sensibilização e a educação continuada dos 
trabalhadores, numa perspectiva gerencia lista” (VIEIRA; CARVALHO, 1999). 

 

Em outra direção, a perspectiva da EPS se fundamenta na aprendizagem 

significativa e na possibilidade de transformar as práticas profissionais, a partir dos 

problemas enfrentados na realidade, levando em consideração os conhecimentos e as 
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experiências que as pessoas já possuem. Farah & Pierantoni (2003), ressaltam que a 

EPS é um processo importante por acreditar na potência de espaços para pensar e fazer 

no trabalho. Para alguns autores, trata-se, portanto, de prática capaz de provocar 

reflexões e até transformações nas relações e nos processos de trabalho (CAROTTA et 

al, 2009).  

É certo que a proposta da educação permanente em saúde compreendida como 

aprendizagem no trabalho, em que o aprender e o ensinar se incorporam ao cotidiano das 

organizações, se inscreve na perspectiva de uma gestão democrática e participativa. 

Porém, mais do que isso, a EPS se alimenta dos processos de trabalho que envolvem o 

cotidiano das equipes. Nesse sentido alguns participantes manifestam a percepção de 

que seria necessário um movimento de autoanálise: 

 

“a gente tem que se revisitar, enquanto profissional de saúde. A gente anda muito 
mecanizado.” P6 

 
“talvez se reunir mais, conversar mais com o PA que é o que faz essa 
intermediação”. P10 

 
“A gente não dá conta de atender todas essas questões que envolvem o paciente, 
sozinho. A gente precisa trabalhar muito interdisciplinarmente, sempre.” P6 

 

Assim, independentemente da existência de um setor oficialmente chamado de 

“educação permanente” ou de “educação continuada”, o processo precisa ser 

considerado como parte de uma política maior e global de qualificação e desenvolvimento 

dos trabalhadores de saúde, centrada nas necessidades de transformação da prática, e 

isso não aparece como questão para os participantes do estudo. Dar conta dessa 

necessidade é fundamental para gestores e trabalhadores em produção coletiva do 

trabalho em saúde. Ceccim (2004) destaca que: 

 
“Aquilo que deve ser realmente central à Educação Permanente em Saúde é 
sua porosidade à realidade mutável e mutante das ações e dos serviços de 
saúde; é sua ligação política com a formação de perfis profissionais e de 
serviços, a introdução de mecanismos, espaços e temas que geram 
autoanálise, autogestão, implicação, mudança institucional, enfim, 
pensamento (disruptura com instituídos, fórmulas ou modelos) e 
experimentação (em contexto, em afetividade – sendo afetado pela 
realidade/afecção)” (CECCIM, 2004, p. 162). 

 

De maneira geral, as equipes de saúde se ressentem de um espaço de cuidado e 

atenção às suas dificuldades. As falas apontaram algumas circunstâncias que resultam 

em stress entre os trabalhadores do HC IV e comprometem a qualidade do acolhimento, 

como a sensação de que os CPO não são adequadamente compreendidos nas demais 

unidades INCA.  
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“Mesmo oferecendo os cursos que o HC IV leva para as outras unidades não se 
conseguem abranger todos os trabalhadores e estudantes” (DC maio/19) 

 

 Nessa complexidade, alguns participantes consideram que um movimento 

necessário seria a uniformização de discursos/linguagens.  

“O maior desafio é conseguir conjugar todo mundo falando a mesma linguagem.” 

P16 

“Ter um discurso coeso entre as equipes.” P14 

Porém Feuerwerker (2014) alerta que é preciso problematizar a questão de que o 

mundo do trabalho não é um lugar do igual, mas sim 

 
“(...) da multiplicidade, do diverso e da diferença, da tensão e da disputa. É 
importante desmanchar a ideia de um ambiente de trabalho harmônico em si 
mesmo. É preciso reconhecer a diversidade, os processos de formação das 
subjetividades e a forma singular de produção do cuidado.” 
(FEUERWERKER, 2014, p.103). 

 

Nesse sentido, quando se investe na ampliação da participação individual e 

coletiva dos sujeitos, aumenta-se a perspectiva de todos os trabalhadores assumirem 

ações visando alcançar uma determinada solução ou caminho e isso sem dependência de 

iniciativa da gestão. Trata-se de um desafio que envolve a consolidação de uma política 

de qualificação que tenha como metas principais a qualidade da atenção e a satisfação de 

todos os envolvidos nesse processo de construção (CUNHA; MAGAJEWSKI, 2012).  

Certo é que as necessidades e demandas dos diversos trabalhadores devem ser 

compreendidas e debatidas à luz da própria realidade destes grupos com indicações 

acerca de seus valores, hábitos, condições sociais e especificidades do seu processo de 

vida, bem como de suas concepções acerca do que seja saúde/ adoecimento/ sofrimento. 

Cecílio (2010) faz uma interessante analogia com o evento cardíaco da 

sístole/diástole que compara com a dispersão/concentração na EPS. Assim, o equilíbrio 

de ambos os movimentos é importante para o desenvolvimento da EPS. Nos momentos 

de diástole (dispersão) se preza o envolvimento do maior número de trabalhadores nas 

discussões em seus próprios locais de trabalho; e nos momentos de sístole 

(concentração), se preza por compartilhar sínteses e reflexões. No entanto, a produção do 

conhecimento no processo de EPS só pode ocorrer nesses movimentos de síntese e 

diástole, a partir do protagonismo dos diferentes atores institucionais considerando toda 

sua diversidade e complexidade e não apenas pela ação da gestão (CECÍLIO, 2009).  

A dinamização dos relacionamentos entre os trabalhadores na perspectiva da 

EPS poderia propiciar uma comunicação mais efetiva e um sentimento de valorização 

entre estes que, mais seguros no desempenho do seu trabalho, poderiam mais 

tranquilamente enfrentar as difíceis situações com que precisam lidar em seu cotidiano na 
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unidade de CPO. Dejours (1999) afirma que é fundamental criar espaços de discussão e 

de convivência, cujos desafios não podem se restringir aos problemas técnicos, científicos 

ou relacionados às atividades produtivas, mas também direcionados à convivência 

humana, para oportunizar o viver comum (DEJOURS, 1999). As regras de sociabilidade 

favorecem o mundo social do trabalho, protegendo o ego e, por sua vez, colaborando 

para uma subjetividade saudável entre as pessoas/profissionais.  
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4 ACOLHIMENTO EM FOCO NO 
HC IV 

 

   
 

PROPÓSITO  

Viver pouco, mas Viver muito 

Ser todo o pensamento 

toda a esperança, toda a alegria  

ou angustia - mas Ser 

Nunca Morrer Enquanto Viver 

 

Eunice Arruda Invenções do desespero|)  
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4.1 PRODUTO 

 

 (...) acolher para a unidade de CPO  

é receber o paciente e a família com  

celeridade, cuidado e escuta empática  

(PNH, 2003). 

 

Neste capítulo apresentarei uma narrativa do processo da pesquisa com foco no 

que desenvolvi e produzi nesse contexto. Essa construção se baseou fundamentalmente 

em registros e anotações feitas em diário de campo, instrumento que me acompanhou por 

todo o processo da pesquisa.  

Acolher e cuidar de pacientes e familiares que chegam ao HC IV sempre me 

inquietou. Frequentemente tanto eu como meus companheiros de trabalho, nos 

questionávamos como as pessoas podiam chegar em nossa unidade sem conhecer o tipo 

de cuidado ali prestado ou a razão de sua transferência! Foi assim que o acolhimento no 

HC IV virou meu objeto de estudo no MPES. Na época tinha uma hipótese: a origem do 

problema estava na forma (inadequada) como o Posto Avançado conduzia a 

transferência!  

Percebo hoje que tinha uma visão restrita e o quanto pesquisar a minha própria 

prática me permitiu (re)significá-la. Em meu cotidiano não me dava conta de toda a 

complexidade que envolve o acolhimento no HC IV e no processo da pesquisa, pude 

compreender melhor o papel, não apenas da minha instituição, como de companheiros de 

trabalho, de pacientes/cuidadores e o meu próprio. A construção do conhecimento ativou 

e produziu intervenção na realidade, acontecendo nesta mistura, um “tingimento do 

pesquisador com o campo.” (ABRAHÃO et al, 2013), em uma forma de produção de 

conhecimento que,  

 
“não opera na cisão paradigmática sujeito-objeto das chamadas ciências 
duras. Ao contrário, opera com a perspectiva da constituição do sujeito 
pesquisador no mundo, in-mundo, com o objeto.  Nesta perspectiva, a 
implicação é intrínseca à produção do conhecimento.” (ABRAHÃO et al, 
2013) 

 

 
Cada vez mais implicada com o processo da pesquisa acabei me envolvendo com 

discussões em diferentes espaços sobre CP: eventos, cursos, congressos, oficinas e 

grupos de pesquisa. Um dos episódios mais marcantes foi minha primeira participação em 

um encontro mensal promovido por um grupo chamado “Café com a Morte”. Trata-se de 
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um evento aberto, divulgado pelas redes sociais em que são abordados diferentes temas 

como o sentido da vida, os cuidados paliativos e a morte como um processo natural. 

Minha primeira aproximação com tal grupo aconteceu em uma conhecida cafeteria no Rio 

de Janeiro. Lá, me surpreendi logo ao chegar, quando fui convidada a me sentar em uma 

roda com várias pessoas de diferentes formações e olhares. Tratamos da morte e do 

morrer trocando experiências e conhecimentos num ambiente agradável, acolhedor e 

construtivo. (figura 9). 

 

Figura 9: Proposta de programação de encontro para aprofundamento da abordagem no grupo de acolhimento 

do HC IV 

FONTE: (Sympla, 2019) 

 

Durante a realização da pesquisa um outro aspecto muito positivo foi sentir a 

receptividade dos companheiros de trabalho. Diante do convite de participação, a grande 

maioria manifestou o desejo de se expressar sobre o tema e prontamente se 

disponibilizou a participar.  No desenrolar das entrevistas pude conhecer suas 

necessidades, inseguranças, esperanças e desafios em relação ao acolhimento no HC IV. 

Pude também compreender melhor o caminho que profissionais, pacientes e familiares 

atravessam até o acolhimento em nossa unidade. 

Uma questão que muito me incomoda é saber da compreensão generalizada no 

INCA de que o HC IV é um local “para onde se vai para morrer”. Acredito no que faço e 

gostaria que a nossa imagem fosse de uma unidade que trabalha pela qualidade de vida 

do paciente com câncer e seus familiares/cuidadores. Porém compreendo hoje que essa 

representação se fundamenta no fato de que os pacientes chegam muito tardiamente no 

HC IV, já em cuidados de fim de vida e assim realmente muitos vão a óbito em pouco 
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tempo. Para compreender o porquê dessa situação, acabei incluindo na pesquisa, 

trabalhadores das demais unidades de origem/tratamento do INCA. Nessa busca precisei 

circular por minha instituição e acabei me aproximando das demandas de outros 

trabalhadores, passei a compreender o binômio paciente/cuidador e a equipe 

multiprofissional com outros olhos e pude perceber meu crescimento em diversos 

aspectos.  

As entrevistas ajudaram a compreender questões internas da instituição ligadas 

ao processo de transferência para a unidade CPO e também o papel do sistema de saúde 

no quadro encontrado. No INCA, somos a ponta de uma rede de saúde que se encontra 

muito debilitada e que não consegue enfrentar as dificuldades no percurso do paciente 

oncológico.  A saúde pública atravessa um período difícil no Brasil o que agrava as 

perspectivas de diagnóstico desde a atenção básica e faz com que os pacientes fiquem 

“rodando” na rede de saúde, perdendo um tempo precioso para o cuidado com a doença.   

Na linha de Educação Permanente em saúde do Mestrado Profissional de Ensino 

na Saúde (MPES/UFF) as dissertações estão sempre comprometidas com o contexto de 

atuação dos mestrandos e geram processos/produtos capazes de contribuir para o 

fortalecimento de práticas qualificadas dos trabalhadores de diferentes níveis de atenção 

do SUS. Assim, enquanto realizava a análise dos dados coletados, ia imaginando 

movimentos de devolutiva e problematização no HC IV. 

Importante é ressaltar que a abordagem na perspectiva da EPS, não se deveu 

apenas ao fato desta ser a minha linha de pesquisa, mas principalmente pela 

compreensão de que ela se fundamenta na aprendizagem significativa e na convicção de 

sua possibilidade de problematizar as práticas profissionais, a partir dos problemas 

enfrentados na realidade, levando em consideração os conhecimentos e as experiências 

que as pessoas já possuem. Farah & Pierantoni (2003), ressaltam que a EPS é um 

processo importante por acreditar na potência de espaços para pensar e fazer no 

trabalho. Para alguns autores, trata-se, portanto, de prática capaz de provocar reflexões e 

até transformações nas relações e nos processos de trabalho (CAROTTA et al, 2009). 

Assim, finalizada a análise preliminar dos dados coletados, fiz um primeiro relato 

para a minha chefia imediata, dividindo com ela minha intenção de, antes de abrir o 

debate com o coletivo de trabalhadores, fazer um movimento inicial voltado para a gestão 

do HC IV.  Minha chefe de pronto concordou e solicitou que eu procurasse a secretária da 

direção e agendasse uma reunião com elas, diretora e/ou vice-diretora, o que foi marcado 

para o dia 07 de maio de 2019. 
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Nesse dia cheguei ao HC IV tensa! Enquanto funcionária do INCA nunca havia 

feito algo parecido... Não sabia como a gestão compreenderia os resultados e tive receio 

de ficar inibida e não conseguir sensibilizá-los numa perspectiva de EPS. Porém o 

encontro foi um sucesso: as gestoras me ouviram, debatemos os resultados e me 

orientaram a elaborar uma proposta de enfrentamento das questões apontadas em 

conjunto com o setor de educação continuada e com a divisão de enfermagem.  

Nosso próximo movimento então foi ampliar a conversa a partir dos resultados, 

com todos os chefes de setores do HC IV e marcar um segundo encontro que aconteceu 

em 25 de maio de 2019. Nesse dia, além de trabalhadores da gestão participaram 

representantes da assistência como o serviço social, enfermagem, e Postos Avançados 

(enfermagem); chefias de serviços (divisão de enfermagem, assistência domiciliar, 

ambulatório, pronto atendimento e internação hospitalar); e setor de educação 

continuada. Agora eu estava mais segura e tranquila! Da mesma forma que no primeiro 

encontro, depois de uma breve apresentação sobre os resultados, os participantes 

expuseram percepções, e debatemos os desafios do acolhimento no HC IV.  

Fazendo uma análise de minhas anotações no que se refere aos aspectos 

tratados nesses dois encontros, pude perceber que os trabalhadores participantes se 

envolveram intensamente com as atividades propostas e que uma maior mobilização 

aconteceu quando foram abordados os seguintes pontos:  a) chegada tardia do paciente a 

unidade de CPO; b)  sobrecarga de trabalho e  c) necessidade de implementação de EPS 

. Segue um breve relato dos aspectos debatidos em cada um desses temas.  

 

 

4.2 CHEGADA TARDIA DO PACIENTE NA UNIDADE DE CUIDADOS PALIATIVOS 

ONCOLÓGICOS 

 

Durante o primeiro encontro, discutiu-se sobre a chegada tardia do paciente na 

unidade de CPO e os gestores reconheceram que há problemas na rede de atenção à 

saúde e que a unidade de CPO está na ponta da linha de cuidado.  Tratamos das 

dificuldades de acesso de pacientes e familiares e da pouca perspectiva de mudança no 

perfil desses usuários, diante das questões que envolvem a fragilidade das redes de 

atenção em saúde. Conversamos sobre o quanto a chegada ao INCA do paciente com 

doença avançada e no HC IV, com pouco tempo de vida, dificulta o acolhimento e 
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aumenta a perspectiva de atendimentos complexos e desgastantes para pacientes, 

famílias e equipe. 

Também discutimos a Lei n° 12.732 que no seu art. 2º declara que o paciente com 

neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de 

Saúde (SUS), em um prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do diagnóstico. 

Boa parte dos pacientes levam muito tempo para concluir esse diagnóstico, devido à 

demora no resultado da biópsia e o encaminhamento para o especialista, o que dificulta o 

processo de cura.  

A depender do estadiamento da doença, as intervenções oncológicas já não mais 

surtem efeito e assim sendo muitos pacientes são encaminhados diretamente à unidade 

de CPO, sem ter realizado qualquer tratamento curativo. Essas pessoas se sentem 

prejudicadas naquilo que consideram uma assistência de qualidade e não compreendem 

que os CPO podem lhes proporcionar qualidade de vida amenizando o sofrimento 

biopsicossocial e espiritual. 

O grupo também lembrou que a oferta de serviços de CP é baixa no Brasil, o que 

pode ser validado em levantamento feito em 2018 pela Academia Nacional de Cuidados 

Paliativos (ANCP), em que afirma que existem apenas 177 serviços registrados nos 2.500 

hospitais brasileiros com mais de 50 leitos, a maioria (58%) no Sudeste. (ANCP, 2018) 

Os gestores apontaram que seria necessária uma reorganização no sistema de 

saúde brasileiro de forma que o CP fosse visto como uma necessidade de saúde pública 

e humanitária. Indicaram que para que isso acontecesse, seria importante um maior 

conhecimento da população brasileira sobre os CP e o quanto esses são essenciais para 

pacientes portadores de doenças que ameaçam a continuidade da vida (ANCP, 2016) 

A mesma temática foi motivo de grande discussão no segundo dia de encontro, 

porém o grupo ampliado questionou mais a dificuldade no encaminhamento pelas 

unidades INCA ao HC IV. Afirmaram que seria fundamental que as outras unidades 

compreendessem melhor o conceito de CPO e consideraram que é preciso enfrentar a 

transferência tardia para o CPO utilizando os próprios indicadores na intranet do INCA.  

Um outro ponto que abordamos foi a disposição de saber como outras unidades 

hospitalares especializadas em CP lidam com o acolhimento na atualidade. Uma 

participante relatou experiência de equipes de consultoria paliativa. Estas trabalhariam 

para que o paciente não perdesse o vínculo com a equipe original e para que não se 

sentisse abandonado principalmente pelo profissional médico, que na maioria das vezes é 

a referência do paciente e de sua família.  
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Uma das participantes que se apresentou como mestranda com campo de 

pesquisa na unidade de mastologia, declarou que o HC III é dos que mais resiste em 

encaminhar pacientes para a unidade paliativa. A participante disse que mesmo o médico 

sabendo da condição avançada da doença, conduz o tratamento com uma linha 

quimioterápica paliativa. Segundo ela isso acontece para não ter que comunicar a 

impossibilidade de efetividade no tratamento curativo. Nesse sentido, Kübler, (2016, p. 34) 

afirma a importância “por parte do médico comunicar ao paciente que nem tudo está 

perdido, que não vai abandoná-lo por causa do diagnóstico de incurabilidade”.  

A participante ainda ressaltou que apesar da decisão de transferência aos CPO 

ser da responsabilidade do médico, muitas vezes, quem efetivamente acompanha o 

paciente, é um residente que não construiu nenhum vínculo anteriormente com o binômio. 

Dessa forma, mesmo que este observe a incurabilidade da doença, apenas 

informa/encaminha para o CPO mediante uma “ordem” de seu staff. A participante opinou 

que a situação decorre de desconhecimento da filosofia paliativista e acaba gerando o 

que chamou de futilidade terapêutica, em que o paciente não tem benefício algum com o 

“tratamento” recebido na unidade de origem e seu quadro vai se agravando cada vez 

mais sem que obtenha o conforto que poderia ser oferecido pelo CPO.  

Todos concordaram que, mesmo estando dentro de uma unidade como o INCA, 

há dificuldades com a comunicação de notícias difíceis na instituição. Na realidade não 

apenas os médicos como todos os profissionais da equipe de saúde são treinados para 

salvar vidas, vendo a morte não como processo natural, mas como um fracasso. Além 

disso, os campos de ensino não dialogam com os alunos sobre um tema que é na 

realidade um tabu social, mas que deveria ser discutido para que o óbito não tivesse essa 

característica de incapacidade técnica.  

Houve também concordância com o fato de que a instituição não reconhece a 

unidade paliativa como uma unidade essencial. Esta é vista apenas como destino 

daqueles que não conseguem a cura, ou não suportariam sofrer procedimentos cirúrgicos, 

quimioterápicos ou radioterápicos. Estes, na opinião dos participantes, são realmente 

encaminhados para morrer na unidade paliativa. Uma participante relatou que às vezes 

pergunta ao paciente como ele gostaria de morrer e ele responde que preferia que fosse 

de forma aguda, sem precisar ir a lugar nenhum. “Eles não querem pensar em ser 

transferidos para o HC IV pois o associam à morte”. Uma questão foi lançada na roda: 

“mas como desmistificar que aqui não é um local apenas de morrer, se os pacientes 

chegam em estado tão grave que o número de óbitos é elevado e a prática de CPO se 
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torna apenas de cuidados ao fim de vida? Na verdade, é isso o que está acontecendo, 

né? Estão chegando aqui só pra morrer!” 

Outra participante apesar de concordar, disse perceber um desinteresse das 

unidades de origem/curativas em enfrentar o problema. Para ela, quando o paciente 

chega em uma unidade de origem/tratamento com doença avançada e o médico percebe 

já na primeira consulta, algo já deveria ser feito, a informação deveria ser passada, ele já 

deveria entrar em CPO, porém muitas vezes isso não acontece. Ela considerou que essa 

situação retrata falta de compaixão por aquele ser humano que precisaria de um cuidado 

especial e não lhe está sendo oferecida essa possibilidade. Dessa forma, não se 

questiona ao paciente se ele deseja ter alguma informação ou se ele prefere delegar a 

algum familiar a tarefa de receber as orientações sobre seu quadro. Disse ainda: “não 

adianta ter a melhor equipe multiprofissional, o INCA tem que estar interessado em olhar 

para aqueles com doença avançada. Apresentar e oferecer os CP desde a entrada do 

paciente na unidade curativa pode amenizar os efeitos de uma transferência tardia que 

acaba sendo devastadora para pacientes, familiares e equipe multiprofissional.” 

Por fim, discutimos que é preciso mesmo investir no conhecimento dos próprios 

profissionais sobre CPO e em suas habilidades de comunicação na perspectiva da EPS. 

É preciso enfrentar a percepção de que sedar o paciente ou realizar qualquer outra ação 

capaz de “minimizar o final” poderia ser “humanitária”. Pessoas que estão morrendo não 

precisam de piedade ou caridade e sim, de respeito e qualidade na assistência às suas 

necessidades.  

Nessa visão, a relação do profissional de saúde com o paciente e familiares é um 

vínculo entre pessoas, sendo que o trabalhador domina o aspecto técnico e devem 

colocá-lo à disposição do paciente. Também se discutiu que a família deve ser informada 

e compartilhar das decisões, mas não as decisões clínicas. A autonomia do paciente ou 

de seu representante deve ocorrer dentro de um limite de ações possíveis do ponto de 

vista técnico, sempre muito bem explicadas, para que não exista o sentimento de culpa 

entre familiares já que a pessoa morre pela evolução natural de um quadro clínico 

incontrolável.  

 

4.3 SOBRECARGA LABORAL 

Na discussão com as gestoras envolvidas com o primeiro encontro, o grupo 

reconheceu que os recursos humanos estão limitados e reduzidos, aumentando a 

sobrecarga de trabalho para a equipe multiprofissional no HC IV. Essa questão, no 
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entanto, foi tratada não apenas como um problema do HC IV, como também de todo o 

INCA e ainda como uma questão nacional. Os gestores se mostraram incrédulos com 

relação a mudanças para esse cenário devido às dificuldades que o país atravessa em 

que há impossibilidade de contratação de pessoal no âmbito da saúde, seja por concurso 

público ou processo seletivo. Pode-se lamentar pois, políticas voltadas para os 

trabalhadores são consideradas prioritárias em um sistema de saúde democrático e justo 

(MARTINEZ,1998; NOGUEIRA, 2000; PDRH,1996).  

O grupo envolvido com o segundo encontro chamou muita atenção para essa 

questão de sobrecarga de trabalho enfrentada no cotidiano da assistência no HC IV. 

Ressaltaram ainda que a questão da descontinuidade do cuidado em uma instituição com 

trabalhadores sobrecarregados e em uma unidade que lida com um momento tão difícil na 

vida das pessoas, compromete muito a qualidade da assistência.  

O grupo afirmou que os trabalhadores estão esgotados, doentes e entrando de 

licença médica, o que pode representar agravamento do quadro e desmotivação geral 

pela precária perspectiva de um futuro melhor, caso algo não seja feito. Indicaram 

também a necessidade tanto pessoal como institucional de se procurar cuidar dos 

trabalhadores para que estes possam cuidar dos pacientes e familiares. Os participantes 

citaram que sentem exaustão, fadiga, cefaleias, insônia, dispneia, além de depressão, 

irritabilidade, ansiedade, negativismo, desinteresse. Os trabalhadores identificaram 

comportamentos como impaciência, rispidez, e uma aversão, não propriamente ao 

paciente, mas às práticas a serem levadas na rotina de cuidado. Todas essas reações são 

resultantes do natural estresse do trabalhador diante da sobrecarga. 

Uma forma de amenizar esse estresse laboral apontada na discussão diante da 

pouca perspectiva de ingresso de novos servidores, seria uma intervenção no processo 

de admissão de pacientes no INCA (unidades de origem). Alguns participantes 

defenderam que, já no momento da abertura da matrícula, os pacientes e familiares 

deveriam ser esclarecidos sobre o conceito dos cuidados CPO, sendo informados sobre 

sua indicação e os benefícios de se aceitar o fato de estar em CP. A OMS, ressalta que os 

CP devem ser iniciados conjuntamente com o tratamento curativo (OMS, 2018).  

Por fim, também nesse tema discutimos que é preciso investir nos profissionais 

que estão bravamente resistindo, diante de toda a sobrecarga. Mais uma vez, a EPS 

surgiu como estratégia fundamental.  

 

4.4 IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE 
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No primeiro encontro quando apresentei os resultados e esses apontaram a 

necessidade do investimento na qualificação dos trabalhadores, os gestores reforçaram 

que o movimento deveria ser feito juntamente com o setor de EC. A indicação que saiu 

desse encontro foi de pudéssemos construir: “um encontro com a equipe multiprofissional 

para que abordassem os CPO e os problemas relacionados aos pacientes e 

cuidadores/familiares no contexto oncológico atual”. Meu desafio pessoal:  semear a ideia 

para outros trabalhadores envolvendo o setor de EC, porém na perspectiva da EPS! 

No segundo encontro pudemos tratar com profundidade dessa proposta, pois 

participaram profissionais de diversos setores incluindo o PA e EC. O debate sobre esse 

tema iniciou com algum grau de tensão, quando uma participante questionou a razão pela 

qual não havia iniciativas de qualificação na perspectiva da EPS. Uma das representantes 

do setor de EC respondeu que estariam em desenvolvimento ações de EPS, mas as 

chefias dos serviços afirmaram não ter conhecimento de tal andamento. A situação gerou 

um desconforto entre os presentes que foi amenizado, quando outra participante relatou 

que em uma antiga gestão, no ano de 2014, houve uma iniciativa institucional de 

implantação da EPS a partir de um movimento chamado na época, Núcleo de Pesquisa 

em Educação Permanente (NEP). Essa participante informou a existência de um material 

na divisão técnico científica (DTC) do HC IV que poderia servir de apoio para uma futura 

implantação da EPS na unidade.  

Curioso foi observar que, mesmo quando tratávamos de EPS a conversa parecia 

sempre resvalar para a abordagem tradicional de formação através de ações de EC. 

Nesse sentido foi muito importante a fala de uma participante que chamou a atenção para 

a forma como as “capacitações” são realizadas: “é preciso utilizar metodologias ativas que 

despertem os trabalhadores”. Em verdade, como já citado no capítulo de resultados, uma 

busca bibliográfica sobre experiências de EPS em hospitais, revela que a maior parte 

destas unidades investe na concepção de formação clássica sob a forma de 

treinamentos, cursos e palestras, da mesma forma que observado no HC IV, cenário da 

pesquisa.  

Por outro lado, a literatura aponta que organizações/instituições, conscientes de 

que seu sucesso é determinado pela qualificação dos trabalhadores, passaram a atribuir 

maior relevância às estratégias de aprendizagem. Nesse sentido, em alguns casos a 

gestão passou a promover não somente a atualização de conhecimentos, mas a orientar 

a sua ação em direção à mobilização do potencial criativo dos sujeitos à busca de um 

fazer diferente, criativo e inovador/transformador, capaz de operar novos 

saberes/conhecimentos no cotidiano de trabalho (MEDEIROS, 2010). 
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A perspectiva da EPS se fundamenta na aprendizagem significativa e na 

possibilidade de transformar as práticas profissionais, a partir dos problemas enfrentados 

na realidade, levando em consideração os conhecimentos e as experiências que as 

pessoas já possuem. Farah e Pierantoni (2003), ressaltam que a EPS é um processo 

importante por acreditar na potência de espaços para pensar e fazer no trabalho. Para 

alguns autores, trata-se, portanto, de prática capaz de provocar reflexões e até 

transformações nas relações e nos processos de trabalho (CAROTTA et al, 2009). 

Para Merry,(2016) não adianta uma política de indução  que meramente  se 

aposte na edificação de uma educação permanente, como muitos cogitam, pois essa 

prática da educação permanente advém como parte indispensável do mundo do trabalho 

em todas suas dimensões seja no campo da política, da organização e do cuidado, 

sentidos pelo trabalhador, de uma forma global. 

Nesse sentido fiquei feliz quando percebi que além de mim, outros trabalhadores 

ressaltaram a importância de se promover encontros com todos os componentes da 

equipe multiprofissional da unidade de CPO, na perspectiva de ouvi-los, discutindo e 

aprimorando o processo e as práticas de trabalho. O grupo também ressaltou que após 

uma reestruturação dentro do HC IV, poderia se propor esse tipo de formação, às outras 

unidades do INCA.  

A busca de soluções para as questões consideradas prioritárias pelos 

participantes na pesquisa nos encontros de devolutiva apontou duas ações principais:  a 

estruturação de uma sistemática de acolhimento para novos pacientes e 

cuidadores/familiares e a definição de uma agenda de encontros para discussão de 

processos de EPS no HC IV.  

 

SISTEMÁTICA DE ACOLHIMENTO PARA NOVOS PACIENTES E 

CUIDADORES/FAMILIARES  

 

A discussão idealizou como proposta a realização de um encontro semanal de 

acolhimento envolvendo múltiplos profissionais e visões e oferecendo uma forma de 

recepção mais esclarecedora de forma a diminuir o impacto da transferência. Estes 

grupos aconteceriam mediante a marcação de cerca de 10 pacientes e seus 

cuidadores/familiares por indicação dos profissionais de cada PA, na própria unidade em 

espaço disponibilizado pela chefia no segundo andar do HC IV. O encontro se daria a 

nível ambulatorial, e os participantes teriam a oportunidade de conhecer a unidade, a 

proposta de CPO e esclarecer dúvidas.  
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Para finalizar a redação desta dissertação, entrei em Licença Capacitação e no momento 

em que escrevia este texto, conversei com a vice-diretora do HC IV sobre o andamento dos 

grupos de acolhimento. A gestora me disse que ainda seria necessário discutirmos a viabilidade 

do fluxo de pacientes uma vez que o prontuário se encontra nas unidades de origem. No entanto, 

com relação ao acolhimento de pacientes e familiares do HC III, que está situado no mesmo 

endereço do HC IV, (figura 7, Pág. 47) o PA está sendo feito na unidade paliativa pelo o 

enfermeiro. 

 

 

• Definição de uma agenda de encontros para discussão de processos de 

EPS no HC IV.  

 

A experiência obtida nas reuniões foi muito interessante pois provocou um estado 

de reflexão sobre os desafios do acolhimento no HC IV e ao mesmo tempo, reacendeu 

questões sobre a qualificação dos trabalhadores. O grupo propôs criar uma agenda de 

encontros, a partir da definição de um local fixo no HC IV.  Foi sugerido um levantamento 

das necessidades dos serviços na unidade paliativa, para que posteriormente 

pudéssemos construir um planejamento de ações em ensino e pesquisa que seriam 

abertas a todos que desejassem compor estas discussões. 

Como contribuição a essa iniciativa, fiz uma proposta de programação de um 

encontro na forma de discussão em roda, em que poderíamos aprofundar a abordagem 

no grupo de acolhimento do HC IV (figura 10) e também desenvolvi um documento 

preliminar para a discussão do acolhimento no HC IV, na perspectiva da EPS com 

sugestão de ações e respectivos responsáveis (figura 11). Essas propostas foram 

elaboradas por mim, no processo de sistematização dos resultados do estudo e deverão 

ser problematizadas com o coletivo de trabalhadores. Elas foram encaminhadas para a 

gestão e o setor de EC e espero que possa inspirar encontros e ações no HC IV. 

 

FORMAÇÃO PARA A ABORDAGEM NO 

GRUPO DE ACOLHIMENTO DO HC IV  

ACOLHIMENTO E APRESENTAÇÃO DOS OBJETIVOS 

DEFINIÇÃO DE ACOLHIMENTO, ATITUDE E LINGUAGEM PARA O ACOLHIMENTO 

CONCEPÇÃO DE ACOLHIMENTO NO HCIV 

INTERVALO 

APRESENTAÇÃO PRINCIPAIS RESULTADOS DA PESQUISA 

APRESENTAÇÃO DE CASOS PARA A DISCUSSÃO 

DISCUSSÃO SOBRE A ABORDAGEM NO GRUPO DE ACOLHIMENTO DO HC IV 
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DEBATE E AVALIAÇÃO 

Figura 10: Proposta de estruturação de encontro para aprofundamento da abordagem no grupo de acolhimento 
do HC IV.  
Fonte: (elaboração própria)   
 
 

DOCUMENTO PRELIMINAR PARA DISCUSSÃO DO ACOLHIMENTO NA PERSPECTIVA DA EPS NO 

HC IV 
RESPONSÁVEIS AÇÕES 

Gestão (Direção)  

Acompanhar e sempre que possível se fazer representar em encontros promovidos na 

perspectiva da EPS: rodas de conversas e trocas de experiências 

Promover a socialização de iniciativas e pesquisas desenvolvidas no âmbito do INCA/HC IV 

relacionadas à produção de conhecimentos em CPO  

Fomentar iniciativas institucionais de integração entre trabalhadores das unidades de 

origem/tratamento e CPO 
   

Setor EC 

Fomentar, organizar, participar e contribuir com encontros promovidos na perspectiva da 

EPS: rodas de conversas e trocas de experiências 

Promover a socialização de iniciativas e pesquisas desenvolvidas no âmbito do INCA/ HC 

IV relacionadas à produção de conhecimentos em CPO  

Promover a interação permanente entre trabalhadores do HC IV envolvendo os trabalhadores 

dos PA 

Planejar, operacionalizar e avaliar a formação na perspectiva da EPS de trabalhadores de 

unidades de origem/tratamento do INCA sobre a temática CPO 
  

Gestão (Chefias de 

setores) 

Participar e contribuir com encontros promovidos na perspectiva da EPS: rodas de conversas 

e trocas de experiências 

Promover a socialização de iniciativas e pesquisas desenvolvidas no âmbito do HC IV 

relacionadas à produção de conhecimentos em CPO  

Garantir escuta dos profissionais envolvidos com a assistência no HC IV e PA, de forma a 

compreender e intervir em suas demandas  

Profissionais PA 

Participar e contribuir com encontros promovidos na perspectiva da EPS: rodas de conversas 

e trocas de experiências 

Garantir momentos de trocas entre os profissionais envolvidos com os PA, de forma a 

organizar suas demandas para as rodas de conversas e trocas de experiências 

Acolher os pacientes e cuidadores/familiares de forma a compreender e intervir em suas 

demandas, colocando-se à disposição para quaisquer esclarecimentos, sugestões e/ou 

queixas. 
Apresentar o serviço: equipe, dinâmica do serviço, localização de materiais e insumos, 

impressos, formulários e sistemas pertinentes à assistência. 
Apresentar o novo residente ao preceptor. 

Profissionais 

Assistência 

HC IV  

Participar e contribuir com encontros promovidos na perspectiva da EPS: rodas de conversas 

e trocas de experiências 

Garantir momentos de trocas entre os profissionais envolvidos com a assistência no HC IV, 

de forma a organizar suas demandas para as rodas de conversas e trocas de experiências 

Participar e avaliar a execução de grupos semanais de acolhimento multiprofissional acolher 

e acompanhar os pacientes e cuidadores/familiares de forma a compreender e intervir em 

suas demandas, colocando-se à disposição para quaisquer esclarecimentos, sugestões e/ou 

queixas. 
  Figura 11: Documento preliminar com atividades relacionadas à implantação da EPS no HC IV com respectivos 

responsáveis.  
Fonte: (elaboração própria)   

 

Nesta narrativa procurei apresentar como foi possível, a partir de encontros entre 

trabalhadores, abordar temas relevantes para a melhoria do processo de trabalho na 

instituição e na unidade de CPO. A pesquisa me possibilitou sistematizar alguns pontos e 

estes foram aprofundados por diferentes olhares gerando reflexões e ações. Os encontros 

em si já considero que foram um sucesso pois, diante dos problemas enfrentados 
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proporcionaram um respiro, uma sensação boa de estarmos discutindo nossas questões. 

A impressão que tive é que socializar formas de pensar, e enxergar o cotidiano nesses 

espaços pareceu tornar a realidade menos desgastante. No entanto ressalto que, apesar 

dos encontros terem sido positivos no sentido de reunir potencias e dar visibilidade 

institucional para questões que eram abordadas de forma fragmentada em nosso 

cotidiano, com certeza não foram os únicos encontros na perspectiva da EPS que 

movimentam ideias, analises e pessoas em nosso trabalho no HC IV. Estes outros a 

pesquisa não intencionou revelar.  

 Por fim, aproveito para expressar nesse final de narrativa, meu orgulho e amor 

incondicional em compor o grupo de trabalhadores do INCA, especialmente do INCA IV. 

Nesse lugar, em especial com o processo da pesquisa, senti meu crescimento profissional 

e pessoal aflorar para muito além das minhas expectativas. 
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5 Quando o Fim é também 

o Começo: 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS    

 
 
 
 
 
 
 

Tudo quanto vive, vive porque muda;  

muda porque passa; e, porque passa, morre. 

Tudo quanto vive perpetuamente se torna outra 

coisa, constantemente se nega, se furta à vida. 

Fernando Pessoa 

 
 

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

https://www.pensador.com/autor/fernando_pessoa/
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Vou te encontrar vestida de cetim,  

Pois em qualquer lugar esperas só por mim  
E no teu beijo provar o gosto estranho  

Que eu quero e não desejo, mas tenho que encontrar  
Vem, mas demore a chegar.  

Eu te detesto e amo  
morte que talvez seja o segredo desta vida  

 
Raul Seixas 

 

 

 

Lidar com a morte é um desafio e segue sendo um dos objetos principais de 

temor do ser humano. Não há uma padronização do significado da morte. A filosofia, a 

ciência ou a religião não têm respostas definitivas para questões como se vamos para 

alguma outra dimensão ou se simplesmente deixamos de existir (PEREIRA, 2013; 

SANTOS, 2007). Raul Seixas na música intitulada “Canto para minha morte” expressa 

esta dualidade considerando-a ao mesmo tempo desesperadora e encantadora. Deixar de 

falar ou de pensar na morte de certa forma nos consola, e assim, vivemos a fantasia de 

que somos eternos. Para Kübler (1969, p.33) o homem tende a não enfrentar seu final de 

vida, e apenas ocasionalmente ele observa, ainda que com receio, a possibilidade de sua 

morte.  

Trabalhar com CPO pressupõe lidar com a morte e o morrer. Requer 

conhecimento técnico refinado, e uma percepção do ser humano como agente de sua 

história de vida. A atenção está dirigida para o controle de sintomas e promoção do bem-

estar ao paciente e cuidadores e é importante que estes compreendam a evolução da 

doença e da cadeia de acontecimentos que levará ao evento final. Trata-se de uma 

prática em que é preciso escutar, compreender e considerar cada paciente, suas crenças, 

preferências e dificuldades, além dos aspectos físicos e dos tratamentos realizados.  

Nesse contexto o problema que motivou essa pesquisa foi o fato de que pacientes 

e familiares/cuidadores chegam ao HC IV sem a devida compreensão de seu estado de 

saúde e do tipo de cuidado prestado na unidade.  Procurou-se então, analisar desafios da 

equipe multiprofissional no acolhimento a pacientes encaminhados à unidade CPO, 

investigando com os próprios trabalhadores estratégias de intervenção na perspectiva da 

EPS.  

Os resultados revelam que trabalhar com cuidados paliativos é gratificante, porém 

desafiador para os profissionais pela proximidade com a terminalidade da vida. O trabalho 

exige equilíbrio emocional, esforço permanente, olhar diferenciado e aperfeiçoamento 
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constante. Os trabalhadores se veem diante de situações complexas, sendo a entrada de 

pacientes com doença avançada e pouca perspectiva de intervenção paliativa um dos 

maiores desafios do acolhimento. 

A chegada tardia ao HC IV pode ser relacionada a questões internas e externas 

ao INCA. Os desafios externos passam pela reorganização da rede de atenção à saúde 

do SUS, incluindo a rede de atenção oncológica, abrangendo o enfrentamento de 

dificuldades desde a realização de diagnóstico precoce, passando pelos procedimentos 

para confirmação do diagnóstico da doença, até a referência para tratamento em hospital 

especializado. Os desafios internos envolvem o investimento em ações capazes de: 

qualificar o acolhimento no HC IV; aumentar a compreensão do conceito de CPO entre os 

trabalhadores das unidades de origem/tratamento; e promover maior integração entre 

trabalhadores das diferentes unidades de origem/tratamento, posto avançado e unidade 

CPO, de forma a enfrentar a quebra na cadeia de cuidado a partir da transferência do 

paciente.  

Dentre os desafios apontados na pesquisa cabe ressaltar a dificuldade 

relacionada à comunicação de notícias difíceis por trabalhadores das instituições de 

origem/tratamento situação que é agravada pelo estigma da transferência para a unidade 

CPO. Por fim, a dificuldade de dimensionamento de trabalhadores compromete a 

capacidade de envolvimento com a complexidade do trabalho com CPO. Esta situação 

pode interferir negativamente nas relações em geral, gerando sofrimento psíquico e 

desmotivação no trabalho.  

Percebe-se no cenário do estudo incompreensão com relação aos conceitos de 

EPS e EC e percepção ainda incipiente da potência dos espaços de trocas, autoanálise e 

reflexão coletiva. Foram observados poucos movimentos na perspectiva da discussão do 

cotidiano do trabalho no HC IV voltados para a aglutinação de trabalhadores e visando 

qualificar práticas.  

O movimento de devolutiva dos resultados do estudo foi organizado em dois 

encontros formais iniciais que envolveram as questões aprofundadas no processo da 

pesquisa a partir dos olhares de diferentes sujeitos envolvidos com o acolhimento na 

unidade HC IV. Nestes encontros foram abordadas questões consideradas relevantes 

pelo próprio grupo de trabalhadores para a melhoria do processo de trabalho na 

instituição e na unidade de CPO.  

A reflexão coletiva foi provocada nesses espaços, e assim, foram definidas 

intervenções político-educativas referenciadas tanto na esfera da gestão como na da 

assistência. A busca de soluções para as questões consideradas prioritárias apontou duas 
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ações principais: a estruturação de uma sistemática de acolhimento para novos pacientes 

e cuidadores/familiares e a definição de uma agenda de encontros para discussão de 

processos de EPS no HC IV.  

A vivência demonstra a construção do conhecimento no próprio processo de 

trabalho e sua reconstrução no cotidiano. É importante ressaltar que a EPS se configura 

em um permanente movimento. Assim, os encontros provocados por esta pesquisa 

compõem um processo mais amplo que vem se processando continuamente, renovando 

a compreensão de necessidades, de práticas profissionais e de organização do trabalho 

no sentido de uma qualidade na atenção à saúde.  

É importante ressaltar que o conhecimento construído dessa forma, tem 

significado para os trabalhadores e isso ficou claro nas reações posteriores às 

devolutivas. Um novo círculo então se inicia: construção de conhecimento no e por meio 

do processo de trabalho - modificação nas práticas e necessidades da atuação 

profissional - reconstrução do conhecimento. Atravessando esse processo, de caráter 

permanente, vão sendo instituídas estratégias/intervenções assistenciais, educacionais e 

de gestão.  

Cabe reforçar que na perspectiva da EPS, o processo de reflexão e autoanálise 

precisa envolver todos os trabalhadores que compõem o cotidiano e assim, outros 

estudos poderão ser desenvolvidos no sentido de uma investigação mais ampla, incluindo 

novos sujeitos de forma a potencializar a ação multiprofissional como força motriz para a 

discussão sobre as práticas. 

Por fim, a realização da pesquisa proporcionou conhecimento qualificado sobre 

minha instituição e engrandecimento intelectual no campo dos Cuidados Paliativos 

Oncológicos. Tem sido gratificante perceber, a partir dos resultados desse estudo, o 

quanto é possível qualificar a abordagem de pacientes/cuidadores a partir da mobilização 

das equipes no sentido da defesa de formas de transferência e acolhimento digno na 

unidade CPO. 

Nesse sentido me identifico com o ciclo vivido pela lagarta/borboleta que me 

inspira a admirar a beleza que existe nesse fim/começo que nos rege e passa pela vida, 

pela arte e pela morte. 
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7 APÊNDICES 

 

7.1 ROTEIROS DE ENTREVISTAS  

 

1. CARACTERIZAÇAO DO PARTICIPANTE 

DATA/CODIGO: IDADE:  SEXO: 

Qual a sua formação (graduação/pós-graduação):  

Setor de atuação 

Unidade que trabalha no INCA 

 

2. PARTE ESPECÍFICA  

        ROTEIRO 1: ENTREVISTAS HC IV E POSTO AVANÇADO  

1) O que é para você trabalhar com Cuidados Paliativos? 
2) O que é acolhimento para você? 
3) Como acontece o acolhimento do seu setor no HCIV?  
4) Quais os maiores desafios, quando se trata de acolhimento no seu setor? 
5) Como você avalia as transferências dos pacientes e familiares para o HCIV? 
6) Como você analisa a forma de abordagem dos pacientes e familiares no posto 

avançado 
7) Qual o fluxo de pacientes no seu setor?  
8) O que você sugere para melhoria do acolhimento? 

ROTEIRO 2: ENTREVISTAS HC I, II e III  
 
1)  Como acontece o acolhimento de pacientes no INCA? 
2) Quem acolhe o paciente e que tipo de informação é oferecida? 

ROTEIRO 3: ENTREVISTA EDUCAÇÃO CONTINUADA HCIV  
 
1) Como vocês acham que poderíamos abordar com os trabalhadores as formas 

de comunicação ligadas ao acolhimento do paciente no HCIV e nas outras 
unidades do INCA? 
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7.2 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título do projeto: Desafios e Perspectivas da Equipe Interdisciplinar no Acolhimento de Pacientes encaminhados aos 

Cuidados Paliativos Oncológicos.  

Responsável: Mestranda: Luciene Miguel Lima Neves 

Instituição a que pertence o responsável: Universidade Federal Fluminense  

Telefone: 21 987058191/ 27045628 

 

Prezado participante, 

 O senhor (a) está sendo convidado (a) pelo pesquisador (a) a participar da pesquisa por ser profissional 

atuante no acolhimento ao paciente que ingressa no Hospital de Câncer IV.  Para que o senhor (a) possa decidir se quer 

participar ou não, precisa conhecer os benefícios, os riscos e as consequências pela sua participação. Este documento 

é chamado de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e tem esse nome, porque o senhor (a) só deve aceitar 

participar desta pesquisa, depois de ter lido e entendido este documento. Caso haja alguma palavra ou frase que você 

não entenda, converse com o responsável por obter este consentimento, para maiores esclarecimentos.  

            O objetivo geral do estudo é compreender o processo de acolhimento à luz da interdisciplinaridade, no campo 

dos Cuidados Paliativos Oncológicos. Desse modo, pretende-se identificar e propor estratégias educativas na 

modalidade: internação hospitalar, pronto atendimento, ambulatório, visita domiciliar e posto avançado. 

             Esta pesquisa busca aperfeiçoar o processo de transição e minimizar o impacto da transferência para a unidade 

de Cuidados Paliativos Oncológicos. 

A sua participação consistirá em responder perguntas de um roteiro de entrevista à pesquisadora do projeto, e a mesma 

será gravada, se autorizada. A entrevista será realizada em uma sala reservada livre de interrupções, localizada no 

próprio setor onde o participante trabalha. O tempo de duração da entrevista será de aproximadamente 20 minutos.  As 

entrevistas serão transcritas e armazenadas, em arquivos digitais, mas somente terá acesso às mesmas a 

pesquisadora.  Ao final da pesquisa, todo material será mantido em arquivo, por pelo menos 05(cinco) anos, conforme 

Resolução 466/12. 

              Sua participação é voluntária, isto é, não é obrigatória, e o senhor (a) tem plena autonomia para decidir se quer 

ou não participar, bem como retirar sua participação a qualquer momento sem qualquer prejuízo. O senhor (a) não será 

penalizado de nenhuma maneira caso decida não consentir sua participação, ou desistir da mesma.  Se o senhor (a) 

optar por participar desta pesquisa, as informações sobre seus dados pessoais serão mantidas de maneira confidencial 

e sigilosa. Serão garantidas a confidencialidade e a privacidade das informações prestadas. Mesmo que estes dados 

sejam utilizados para propósitos de divulgação e/ou publicação científica, sua identidade permanecerá em segredo. O 

senhor (a) terá garantia de acesso em qualquer etapa da pesquisa, sobre qualquer esclarecimento de eventuais dúvidas 

e inclusive para tomar conhecimento dos resultados desta pesquisa os quais serão divulgados em palestras, relatórios 

de pesquisa e artigos científicos publicados em periódicos da área de saúde. Esta pesquisa poderá oferecer riscos para 

o senhor (a) por se tratar de um tema que poderá trazer constrangimento durante a entrevista, pelo fato de ser abordada 

a forma de acolhimento que cada profissional realiza no processo de trabalho vivenciado. Pra tal risco, o participante 

que se sentir nessa condição, poderá se retirar da pesquisa a qualquer momento, não tendo nenhum prejuízo em 

relação ao pesquisador, aos seus pares ou a instituição. O presente estudo poderá oferecer benefícios ao senhor (a), 

principalmente no que tange ao engrandecimento do processo de trabalho em conjunto com o serviço prestado por essa 

instituição de excelência. A sua participação poderá possibilitar que que no futuro, os resultados alcançados favoreçam 

uma maior compreensão da proposta dos Cuidados Paliativos Oncológicos, o que poderá gerar benefícios para o 

senhor (a), a equipe, os pacientes e familiares  É necessário esclarecer que o senhor (a) não terá quaisquer custos ou 

despesas (gastos) e nem quaisquer formas de remuneração por participar da pesquisa.  Ao concordar com o uso das 

informações fornecidas, o senhor (a) não terá quaisquer direitos financeiros sobre eventuais resultados decorrentes 

desta pesquisa.   
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A pessoa responsável pela obtenção deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido lhe explicou 

claramente o conteúdo destas informações e se colocou à disposição para responder às suas perguntas sempre que 

tiver novas dúvidas. Neste caso, por favor, ligue para a pesquisadora Responsável: Luciene Miguel Lima Neves, no 

telefone (21) 987058191/27045628 de 8h às 17 h.  

Se tiver perguntas sobre seus direitos como participante de pesquisa, você pode entrar em contato com o 

CEP do INCA na Rua do Resende N°128, Sala 203, de segunda a sexta de 09 às 17h, nos telefones (21) 3207-4550 ou 

3207-4556, ou também pelo e-mail: cep@inca.gov.br e pelo CEP da UFF na Rua Marquês do Paraná 303, 4° anda, 

prédio anexo ao Hospital Universitário Antônio Pedro, de segunda a sexta de 09 às 14h no telefone: (21) 2629-9189. 

             O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do INCA é formado por profissionais de diferentes áreas, que revisam os 

projetos de pesquisa que envolve seres humanos, para garantir os direitos, a segurança e o bem-estar de todas as 

pessoas que se voluntariam a participar destes. Este termo está sendo elaborado em duas vias, sendo que uma via 

ficará com o senhor (a) e outra será arquivada com os pesquisadores responsáveis. 

 

CONSENTIMENTO 

Li as informações acima e entendi o propósito da solicitação de permissão para o uso das informações contidas na 

minha entrevista. Tive a oportunidade de fazer perguntas e todas foram respondidas. Ficam claros para mim quais são 

procedimentos a serem realizados, riscos e a garantia de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que a 

minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso aos dados e de esclarecer minhas dúvidas a 

qualquer tempo, sendo que meu nome não será publicado e toda tentativa será feita para assegurar o nosso anonimato. 

Concordo voluntariamente em participar desta pesquisa e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, 

antes ou durante o mesmo, sem penalidade ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido. Eu 

por intermédio deste, dou livremente meu consentimento para participar nesta pesquisa. 

   

Nome e Assinatura do participante  Data /   / 

    

Nome e Assinatura do Responsável Legal/Testemunha Imparcial 

(quando pertinente)     Data   /     / 

 

 Eu, abaixo assinado, expliquei completamente os detalhes relevantes desta pesquisa ao profissional que será 

entrevistado. Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste membro 

da equipe para a participação da pesquisa. 

   

Nome e Assinatura do Responsável pela obtenção do Termo                        Data   /     / 
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8 ANEXOS 

 

8.1 PARECER CEP UFF 
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8.2 PARECER CEP INCA  

 

Anexo 2  
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8.3 TERMO DE ADESÃO AOS CUIDADOS PALIATIVOS DO HC IV 

  

HOSPITAL DO CÂNCER IV – HC IV 

TERMO DE ADESÃO AOS CUIDADOS PALIATIVOS 

Por este instrumento o (a) paciente_______________________________ matrícula n° -

_________ou __________________ responsável pelo paciente, declara que foi informado que: 

1. A doença oncológica (câncer) está em fase avançada e que os tratamentos clínicos e/ou 

cirúrgicos com o objetivo de cura, não serão mais continuados; 

2. Estou sendo transferido (a) para a unidade de cuidados paliativos no INCA – HC IV, onde 

receberei os cuidados para melhor controle dos sintomas, buscando qualidade de vida; 

3. De acordo com os critérios de avaliação adotados, no momento serei assistido no (a) 

______________________, conforme a avaliação da equipe essa modalidade de 

acompanhamento poderá ser modificada posteriormente 

4. O HC IV possui Setor de Emergência 24 h para atendimento presencial ou orientação por 

telefone: 

5. O HC IV não possui serviço de ambulância ou transporte para buscar o paciente em seu 

domicílio; 

6. O HC IV não possui Centro de Terapia Intensiva (CTI): 

Confirmo que entendi as explicações prestadas, esclareci todas as dúvidas e  

(  ) Aceito a transferência para o HC IV 

(  ) Reservo-me  o direito de não aceitar a transferência. 

Rio de Janeiro ___ de _______de 20___ 

Assinatura do Paciente 

 

Assinatura do Responsável 

 

Confirmo que expliquei detalhadamente para paciente/familiares/responsável o motivo da 

transferência para o HC IV e prestei as orientações sobre cuidados paliativos 

Rio de Janeiro, __ de ________ de 20____. 

 

Assinatura do Profissional 


