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RESUMO  

 

O envelhecimento populacional associado ao aumento das doenças crônicas não transmissíveis 

impacta diretamente a qualidade de vida dos idosos que vivenciam constantes perdas funcionais 

e necessidade de frequentes hospitalizações. No entanto, mesmo diante do avanço tecnológico na 

área da saúde, o processo de fim de vida tem sido permeado por sofrimento, isolamento e 

ausência de autonomia. A abordagem dos Cuidados Paliativos ganha destaque e relevância 

dentro deste contexto uma vez que busca compreender a morte como um processo natural dentro 

do ciclo da vida e tem como objetivo propiciar um processo de morte e morrer com dignidade, 

respeito e autonomia ao doente e seus familiares. O objetivo desta pesquisa foi descrever a 

experiência vivida no processo de tomada de decisão em Cuidados Paliativos. Entrevista 

semiestruturada foi realizada com cinco familiares de idosos em situação de terminalidade 

internados em UTI. A análise do conteúdo das entrevistas foi realizada por meio da abordagem 

fenomenológica proposta por Amedeo Giorgi (1985), da qual emergiram quatro unidades de 

significado: sentimentos positivos, sentimentos negativos, mecanismos de enfrentamento e 

comunicação. A vivência dos familiares no processo de terminalidade de idosos hospitalizados 

requer comunicação efetiva com os profissionais, acolhimento e respeito às demandas 

específicas de cada doente e seus familiares, incentivo aos mecanismos de enfrentamento durante 

o processo de morte e morrer e manutenção da autonomia e dignidade do doente e de sua família.   

 

Palavras chaves: Cuidados paliativos; Conferência de Consenso; Relações familiares; Idoso.  

 

  



ABSTRACT 

 

Population aging associated with the increase of chronic non-communicable diseases affects 

directly the quality of life of the elderly who experience constant functional changes and frequent 

hospitalization needs. However, even in the face of technological advances in healthcare, the 

end-of-life process has been permeated by suffering, isolation and lack of autonomy. The 

Palliative Care approach gains prominence and relevance in this context, as it seeks to 

understand death as a natural process within the life cycle and aims to provide a process of death 

and die with dignity, respect and autonomy to the patient and their families. The objective of this 

research was to describe an experience lived in the decision-making process in Palliative Care. 

Semi-structured interviews were conducted with family members of five elderly in terminally ill 

conditions in the ICU. The analysis of the content of the interviews was performed using the 

phenomenological approach proposed by Amedeo Giorgi (1985), which resulted in four units of 

meaning: positive feelings, negative feelings, coping mechanisms and communication. Family 

experience in the terminally ill process of hospitalized elderly requires effective communication 

with professionals, reception and respect for the specific demands of each patient and family, 

encouragement of coping mechanisms during the death process and maintenance of autonomy 

and dignity of elderly sick and his family. 

 

Keywords: Palliative care; Consensus Conference; Family relationships; Elderly. 
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1. INTRODUÇÃO 

O aumento da expectativa de vida para as populações em nível mundial tem sido 

considerado um dos maiores sucessos da humanidade. Os avanços tecnológicos na medicina e as 

possibilidades de tratamento e de medidas terapêuticas no controle de doenças crônico-

degenerativas proporcionaram um novo panorama populacional com perfis demográficos e 

epidemiológicos específicos (SILVA et al. 2013; CARVALHO, 2014).  

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o envelhecimento saudável não 

significa apenas a ausência de doenças, mas está diretamente ligado a manutenção da capacidade 

funcional dos idosos na atualidade. Em contrapartida, é sabido que, mesmo no envelhecimento 

senescente, a ocorrência do declínio da capacidade funcional é inevitável, uma vez que já na 

quarta década de vida há uma perda de, aproximadamente, 1% da função/ano nos diferentes 

sistemas orgânicos, tornando o envelhecimento um período com maior vulnerabilidade para a 

ocorrência de doenças (CIOSAK et al., 2011). Para aqueles que vivenciam o envelhecimento 

senil, a ocorrência de condições crônicas, muitas vezes associadas a várias morbidades e muitas 

delas em estágio avançado de evolução, resulta no enfrentamento de um processo de fragilização 

crescente, levando a situação de fim de vida. Neste momento da evolução da doença, mesmo que 

se disponha de todos os recursos tecnológicos, o paciente, não passível de cura, está em processo 

de morte inevitável (SILVA et al., 2013).  

Na busca insistente pela cura das doenças, os avanços nos campos da farmacologia e 

biotecnologia têm permitido a recuperação e a cura de pacientes acometidos pelas mais adversas 

condições clínicas em unidades de terapia intensiva (UTIs) (LUFCHITZ, MORITZ, STAMM, 

2016). Na UTI, a possibilidade de diagnosticar, tratar e manter os doentes potencialmente 

reversíveis, acontece devido à presença da moderna e específica tecnologia para monitorização 

contínua do paciente crítico, visando à manutenção e o suporte avançado de pacientes que 

apresentam iminente risco de vida (LIMA, NOGUEIRA, WERNECK-LEITE, 2019). Porém, 

quando não há “possibilidade de cura”, este aparato tecnológico pode causar o prolongamento do 

morrer, gerando sofrimento além do que a própria doença pode causar ao paciente e seus 

familiares. Desta forma, os idosos podem ser considerados os maiores beneficiários dos 

Cuidados Paliativos (CP) (MORITZ, ROSSINI, DEICAS, 2012). 
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A OMS define CP como uma abordagem que promove a qualidade de vida de pacientes e 

seus familiares, diante de doenças que ameaçam a continuidade da vida, através de prevenção e 

alívio do sofrimento, necessitando da identificação precoce, avaliação e tratamento impecável da 

dor e de outros problemas de natureza, física, psicossocial e espiritual (WHO, 2002).   

Em UTI, a prática do CP é permeada pela difícil decisão de limitação de suporte 

avançado de vida, busca pelo controle de sintomas e sofrimentos e o acolhimento das demandas 

dos pacientes e/ou seus familiares. Proporcionar qualidade de vida mesmo diante da 

terminalidade pode ser considerado um indicador de qualidade na assistência médica intensiva, 

por evitar o prolongamento do morrer a custa de enorme sofrimento. Para embasar as ações em 

UTI, os profissionais devem se basear nos seguintes princípios da bioética: autonomia, 

beneficência, não maleficência e justiça. No entanto, algumas impossibilidades podem surgir em 

ambiente de UTI, uma vez que a autonomia do paciente pode estar limitada, pois  é comum que o 

paciente esteja inconsciente ou gravemente enfermo, ou seja, impossibilitado de tomar as 

decisões. Neste contexto, a família torna–se parte fundamental no processo de tomada de decisão 

pela abordagem dos CP (MORITZ, ROSSINI, DEICAS, 2012). 

Neste processo de tomada de decisão, cabe à equipe de profissionais terem como base, 

inicialmente, os aspectos biológicos para avaliar a eficácia do tratamento proposto, em seguida, 

conhecer o que o paciente ou o representante familiar acredita ser essencial e, então, diferenciar 

se haverá benefício ou não na proposta de cuidado, para definir as onerosidades, sejam elas 

mensuradas em custos físicos, emocionais, econômicos ou sociais, impostos ao paciente pelo 

tratamento (FORTE, CARVALHO, 2012). Para realizar a segunda etapa deste processo, é 

preciso conhecer a biografia, a identidade, os desejos e as preferências únicas dos pacientes e 

familiares. Diante disto, a Reunião Familiar torna-se uma ferramenta fundamental no processo de 

tomada de decisão em CP, possibilitando uma decisão compartilhada entre profissionais de saúde 

e os familiares do paciente. Algumas orientações são propostas para as reuniões familiares, onde 

o profissional deve priorizar a escuta e a atenção ao discurso da família, buscando suscitar a 

discussão sobre terminalidade e os cuidados de final de vida. Da mesma forma, a comunicação 

clara e a utilização de linguagem acessível por parte dos profissionais de saúde podem favorecer 

a compreensão da família, evitando más interpretações ou conflitos e, até mesmo, sensações de 

“abandono” no cuidado do paciente e dos próprios familiares (SOARES, 2013).   
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A proposta de CP para idosos em UTI é fundamental no processo do cuidado, mas 

também desafiadora aos profissionais envolvidos. O processo de tomada de decisão 

compartilhado com os familiares torna este modelo de assistência humanizado e visa o cuidado 

integral do idoso. Na prática dos profissionais intensivistas, os desafios vivenciados devem ser 

embasados na bioética e nas legislações vigentes para o cuidado em final de vida.  

Diante do exposto, este estudo justifica-se pela relevância do “processo de tomada de 

decisão em CP por familiares de idosos em UTI”, além de proporcionar uma reflexão sobre o 

fenômeno em questão e suas implicações para a sociedade atual. O desenvolvimento de um 

estudo qualitativo com abordagem fenomenológica descritiva busca descrever a experiência 

vivida por familiares neste processo de decisão.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

2.1 A finitude humana 

“A morte é a libertação total: a morte é 

quando a gente pode, afinal, estar deitado 

de sapatos”.   

                         Mario Quintana.  

 

A morte é considerada uma das experiências humanas mais relevantes, uma vez que lida 

com uma questão intrigante e fundamental para a humanidade – a sobrevivência pós-morte. Nem 

mesmo entre as religiões, os sistemas filosóficos e as ciências, existe um consenso a respeito do 

que é a morte e se sobrevivemos a ela (SANTOS, 2009).  

Para além de um acontecimento biológico, a morte e morrer são construídos socialmente, 

pois as relações estabelecidas com a morte por cada comunidade, é influenciada por questões 

histórico-sociais e culturais (SOUZA, BARILLI E AZEVEDO, 2014). As sociedades antigas e 

atuais buscam atribuir sentido à origem da morte através de histórias e mitos, assim como 

desenvolvem sistemas fúnebres na busca de entender a morte e seus aspectos pessoais e sociais 

(SANTOS, 2009).  

A psiquiatra Elisabeth Kübler-Ross, em 1926 já afirmava que a morte não muda, sempre 

será um acontecimento medonho, pavoroso, um medo universal. No entanto, o que se modifica 

ao longo do tempo é a forma como convivemos e lidamos com a morte, o morrer e os pacientes 

moribundos (KÜBLER-ROSS, 1996).  

Com o desenvolvimento das ciências da saúde e das tecnologias, o aumento da 

expectativa de vida e do controle das doenças transmissíveis possibilitou certo controle e 

prolongamento da morte, uma vez que o profissional de saúde tem em suas mãos a possibilidade 

de adiar, em horas e até mesmo alguns dias, o momento da morte através do controle de 

equipamentos, do manejo de drogas e de técnicas que prolongam sinais vitais de quem está em 

processo de morte iminente. A morte passou a ser vivenciada no ambiente hospitalar e, 

consequentemente, distante dos familiares e amigos.    

Para Santos (2009), o indivíduo perde o controle e o poder sobre o seu morrer e é 

obrigado a depender do ambiente. Não há mais naturalidade na morte, com a presença dos entes 

queridos junto ao leito do doente como acontecia antigamente. A dignidade da morte passa a ser 
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questionada, pois para haver dignidade se exige, em primeiro lugar, o reconhecimento deste 

acontecimento. É preciso resgatar as posições religiosas e filosóficas e religá-las ao saber 

científico, pedagógico e das artes.  

A proposta do CP busca fornecer uma boa morte, uma morte com dignidade através do 

acolhimento e do atendimento às demandas nas diversas áreas que constituem o ser humano. O 

olhar holístico do indivíduo que vivencia a terminalidade se estende também à família durante o 

processo de morte e morrer e no luto pós-morte.   

 O conceito de “boa morte”, em situação de terminalidade, tem sido relacionado quando estão 

presentes determinadas características, como: morte sem dor; ocorrendo com os desejos do paciente 

sendo respeitados (verbalizados ou registrados nas diretivas antecipadas); morte em casa, cercado 

pelos familiares e amigos; ausência de evitável adversidade e sofrimento para o paciente, sua família 

e o cuidador (FLORIANI, 2009). 

No âmbito hospitalar, a busca da boa morte e do morrer com dignidade suscita conflitos 

éticos diante das possibilidades intervencionistas e do limite terapêutico diante da terminalidade 

iminente. Neste contexto, a utilização de termos como eutanásia, distanásia e ortotanásia são 

constantemente debatidas em equipes multiprofissionais provocando reflexões sobre o fazer 

diário dos profissionais de saúde. A eutanásia é ação deliberada de provocar uma morte rápida 

através da administração de drogas letais, a pedido do paciente (KIRA, 2012). No Brasil, a 

prática da eutanásia é ilegal mediante a legislação brasileira, uma vez que se trata de uma ação 

que levará a pessoa doente à morte, como em casos de aplicação de uma injeção letal, por 

exemplo. Porém mesmo tendo o intuito baseado na compaixão diante da pessoa que sofre por 

doença incurável, a “ação” causadora da morte é considerada homicídio culposo perante a 

legislação brasileira conforme tipifica no artigo 121 do Código Penal, corroborando com o caput 

do artigo 41 do Código de Ética Médica. Em alguns países, como Bélgica e Holanda, a prática da 

eutanásia é lícita e legal, considerada um fato típico, mas não é antijurídico ou ilícito, ou seja, 

não é criminosa (TORRES, 2012). 

A obstinação terapêutica, outra prática considerada ilícita e inaceitável, é também 

chamada de distanásia, caracterizada pela postergação injustificável da morte para além de 

qualquer benefício. Nesta prática existe a priorização indevida da quantidade de vida, a 

negligência ao cuidado humano de quem está morrendo e, portanto, viola os direitos humanos e a 

dignidade do doente. No Brasil, o médico que insistir em manter um tratamento ou qualquer 
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procedimento nocivo, artificioso e gravoso para o doente terminal, expõe o paciente à dor e ao 

sofrimento, muitas vezes contrariando a vontade do paciente ou de seu representante legal, sendo 

assim é considerado praticante da distanásia, estando sujeito à responder, no âmbito da 

responsabilidade civil e criminal, por lesões corporais, constrangimento ilegal, tortura e por 

tratamento cruel que impuser ao paciente e, também, à sua família (TORRES, 2012).  

Em contrapartida, a prática da ortotanásia é incentivada e fundamentada dentro da 

abordagem dos CP. A ortotanásia é um procedimento lícito e ético de acordo com as legislações 

vigentes no país, onde o autor não pratica nenhuma conduta de ação, não mata o doente, mas 

apenas o deixa morrer, praticando, portanto, uma conduta de omissão. Essa omissão não é 

relevante para o direito penal, pois se refere a pessoas com doenças irreversíveis e, 

consequentemente, a morte é inevitável. A Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) 

n°1.805/2006, atualmente em plena vigência, diz respeito à prática da ortotanásia, afirmando que 

não acarreta violação a nenhum dispositivo legal, não representa apologia ao homicídio nem 

incentiva a prática de qualquer conduta criminosa ou ilícita e está absolutamente de acordo com 

a nossa sistemática jurídico-penal. O parágrafo único do Código de Ética Médica de 2009, afirma 

e corrobora com a resolução do CFM onde se entende que há uma situação de irreversibilidade e 

de não transitoriedade e há, obviamente, a impossibilidade de cura, o que afasta totalmente a 

tipificação do homicídio por omissão. Desta forma, entende-se que, com absoluta certeza 

jurídica, o “deixar morrer”, no caso da ortotanásia, não é crime, mas, sim, uma conduta ética, 

lícita e jurídica (TORRES, 2012). 

A fim de contribuir para melhor sistematização do significado da ortotanásia, o termo 

kalotanasia surge fornecendo uma descrição de elementos históricos e culturais para compor o 

conceito de boa morte. Segundo Floriani (2009), a busca por proporcionar uma “boa morte” aos 

doentes em terminalidade não pode ser pautada na leitura excessivamente restrita de 

fundamentos que podem alicerçar as ações em CP, devendo exigir, muitas vezes, 

desprendimento de convicções por parte do agente, indo ao encontro das necessidades do 

paciente.  A kalotanásia, portanto, trata de um conjunto de características que pretende reviver 

um processo de morrer transformador e ritualizado socialmente, porém com o desafio de fazê-lo 

em um ambiente médico, onde constantemente cresce a incorporação tecnológica. A partir deste 

conceito, a kalotanásia representa um tipo peculiar de luta, a luta do indivíduo com a morte e 

não contra a morte. Ações amorosas e transformadoras em cuidados no fim de vida e a busca 
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pela ritualização da morte visam dar sentido a transcendência como um importante motivador 

para suas práticas (FLORIANI, 2013). 

 

2.2 Cuidados Paliativos no Brasil 

“Cuidados paliativos” é a abordagem que promove 

a qualidade de vida de pacientes e seus familiares, diante 

de doenças que ameaçam a continuidade da vida, através 

de prevenção e alívio do sofrimento. Requer a identificação 

precoce, avaliação e tratamento impecável da dor e outros 

problemas de natureza física, psicossocial e espiritual. 

          

 WHO; 2002. 

 

A história dos Cuidados Paliativos tem seu marco inicial e oficial em 1967, em Londres, 

a partir da inauguração do St Christopher’s Hospicie. Sua fundadora, Cicely Saunders, é 

precursora do movimento moderno dos CP e influencia mundialmente, ainda na atualidade, a 

atuação junto às pessoas em fim de vida. Saunders estabeleceu um novo modelo de diagnóstico 

do sofrimento humano, pautado nas quatro dimensões da vida dos pacientes, sendo denominado 

pela autora de “Dor total”, a somatória das dores físicas, psicológicas, sociais e espirituais 

(SANTOS, 2018). 

Diante deste novo panorama, nasce e se difunde para o mundo uma nova filosofia de 

cuidado. Com propostas abrangentes que perpassam pelas dimensões físicas, psicológicas, 

sociais e espirituais, a busca pela qualidade de vida enquanto houver vida, passa ser o objetivo e 

não mais a luta incansável de retardar ou vencer a morte (MELO, SOUZA e PERETTI, 2019).   

Segundo Frossard (2016), no Brasil o modelo de CP é considerado recente e, portanto, 

ainda com diversos problemas de natureza técnica e ética. Nesta filosofia de cuidado onde a 

morte é vista como natural e inerente a todos, surge uma quebra importante de paradigmas em 

relação à formação em saúde, as legislações e as políticas públicas estabelecidas no país, 

suscitando mudanças necessárias nos planos nacionais e regionais de cuidado que, antes de tudo, 

precisam estabelecer metas factíveis e priorizar ações com objetivos na qualidade do serviço e 

nos interesses de pacientes, seus familiares e afins.  

Com o aumento das taxas de mortalidade no Brasil em decorrência de doenças crônicas 

não transmissíveis (DCNT) como, doenças cardiovasculares, doenças respiratórias crônicas, 



19 

 

diabetes mellitus e câncer, doenças que se apresentam com início gradual, com duração longa ou 

incerta, causas múltiplas e cujo tratamento se relaciona com mudança do estilo de vida em um 

processo de cuidado contínuo que usualmente não leva à cura, é considerado um sério problema 

e portanto um desafio em saúde pública (ROCHA, 2018). Sendo assim, com objetivo de reduzir 

a mortalidade e a incapacidade causadas por DCNT, em 2013 foi instituída a Política Nacional 

para a Prevenção e Controle do Câncer (PNPCC) na Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com 

Doenças Crônicas (RASPDC) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) através da Portaria 

GM/MS n° 874/13, que objetiva também diminuir a incidência de alguns tipos de câncer, 

contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos usuários, através de ações de promoção, 

prevenção, detecção precoce, tratamento oportuno e CP (ROCHA, 2018). 

Em um mapeamento sobre o desenvolvimento dos CP nos Países Estados Membros das 

Organizações das Nações Unidas (ONU), o Brasil faz parte do grupo de países em que existe um 

desenvolvimento de um ativismo em CP, porém, ainda com alcance desigual à população, ainda 

não possui um bom suporte, já que a fonte de financiamento é, muitas vezes, dependente de 

doadores e existe um pequeno número de serviços de CP em hospices de natureza domiciliar e 

limitados em relação ao tamanho da população. Os países pertencentes a este grupo estão no 

grupo nomeado de “Provisão de CP Isolados” (LYNCH, CONNOR e CLARK, 2013).   

De acordo com o levantamento realizado pela Academia Nacional de Cuidados Paliativos 

(ANCP) em 2018, 177 serviços estão cadastrados na plataforma da ANCP e, entre eles, estão 

estabelecimentos públicos, privados e conveniados com o SUS. A partir destes cadastros, 

verificou-se que mais de 50% correspondem a serviços recentes, ou seja, com início na década 

de 2010, também foi possível constatar que a oferta desta abordagem está centrada em hospitais, 

no entanto, mesmo em ambiente hospitalar essa oferta é considerada uma exceção no sistema de 

saúde brasileiro, uma vez que menos de 10% dos hospitais brasileiros disponibilizam uma 

Equipe de CP.  

Outro ponto importante demonstrado neste levantamento diz respeito à desigualdade de 

disponibilidade dos serviços, com mais de 50% concentrados na região sudeste e apenas 13 

equipes (menos de 10% do total das equipes) em toda a região norte-nordeste (ANCP, 2018).  

Para a Worldwide Palliative Care Alliance (2014), somente através das políticas públicas 

e do envolvimento dos gestores e governantes será possível alcançar a educação, disponibilidade 

de medicamentos e implementação de recursos, estruturas e serviços.  
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Sendo a PNPCC uma das bases para a inserção dos CP como política pública no âmbito 

nacional, a Política Nacional de Humanização (PNH) também se relaciona com a abordagem dos 

CP, uma vez que garante o direito dos indivíduos ao controle da dor e de sintomas presentes em 

doenças incuráveis. A humanização da assistência em saúde é um processo de transformação da 

cultura institucional que reconhece e valoriza os aspectos subjetivos, históricos e socioculturais 

de usuários e profissionais, buscando ações que promovam boas condições de trabalho e 

qualidade de atendimento aos usuários (OLIVEIRA, 2007).    

Segundo Frossard (2016), amenizar a dor se baseia no controle de sintomas, sejam eles de 

ordem física, psicológica, social ou espiritual, portanto a humanização nos CP é parte fundamental da 

atuação, tendo como diferencial a proposta de cuidado das diferentes dores dos que enfrentam o 

processo de morte e morrer. Outro fator que se soma ao fazer humanizado em CP é a comunicação, 

pois sem comunicação não há humanização e, portanto, não há atendimento adequado. Para a autora, 

a humanização está na capacidade de falar e também de ouvir, para viabilizar o diálogo nas relações 

humanas, tendo como objetivo conhecer o outro, buscar compreendê-lo em suas amplitudes, 

demandas e especificidades para, então, haver o bem-estar de ambas as partes, do doente que 

necessita de cuidados e do cuidador.  

O cuidado, a valorização da pessoa humana e da relação interpessoal entre paciente-

profissional-família, caracteriza um processo amplo, demorado e complexo, ou seja, a assistência 

humanizada que busca cuidar do próximo de forma afetuosa, responsável e também com 

conhecimento adequado, aproximando-se dos princípios do CP, os quais visam o atendimento ao 

paciente e familiares de forma holística e buscando sempre a valorização da qualidade de vida 

(COSTA, ASSUNÇÃO e SALLES, 2017).  

Portanto, tanto a PNH como a filosofia do CP, conforme expõe Skaba (2005), tem como 

base fundamental a busca incessante pela dignidade humana que deve acompanhar a todos desde 

o mais remoto sinal de vida até a morte.  

 

2.3  Cuidados Paliativos na terminalidade 

“Aqueles que possuem a força e amor para se 

sentarem junto a um paciente moribundo, no silêncio que 

se estende para lá das palavras, saberão que esse momento 

não é assustador nem doloroso, mas a cessação pacífica do 

funcionamento do corpo”.                    

   Kübler-Ross, 1969. 
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Neste item, será abordado o tema CP com enfoque na 3ª fase da assistência paliativa, ou 

seja, fase em que a doença é irreversível e a morte é iminente e, portanto, os CP devem ser 

priorizados ou exclusivos (MORTIZ, KRETZER e BERBEGIER, 2013).   

No Brasil, a prática dos CP tem crescido e conquistado espaço junto aos sistemas de 

saúde, pois oferece uma proposta humanizada de cuidado e considera a morte como parte natural 

e esperada na presença de doença ameaçadora da vida.  Com o aumento da expectativa de vida e 

o avanço tecnológico nas áreas de atuação em saúde, a possibilidade de longevidade aos sujeitos 

portadores de doenças crônicas na atualidade é evidente e frequentemente observada nos serviços 

de saúde. Segundo Pessini (1996), podemos ser curados de doenças mortais, mas não podemos 

curar a mortalidade humana.  No entanto, lidar com a morte ainda gera conflitos tanto para os 

profissionais de saúde que são formados para curar e reabilitar, como para os familiares que 

depositam sua confiança na tecnolatria como possibilidade de prolongar a vida de seu ente 

querido.  Entretanto, este “prolongar a vida” na presença de morte iminente torna-se uma prática 

de assistência inadequada, denominada distanásia ou obstinação terapêutica. Na prática da 

distanásia, a tentativa de cura do paciente ignora o sofrimento e não é incapaz de tratar os 

sintomas mais prevalentes, sendo o principal e um dos mais dramáticos, a dor (MATSUMOTO, 

2012).  Segundo dados de uma pesquisa realizada pela Economist Intelligence Unit em 2015, 

sobre a Qualidade da Morte, o Brasil ocupa a 42° posição no ranking dentre os 80 países 

pesquisados. Neste âmbito, o ambiente de terapia intensiva é um dos principais propiciadores de 

procedimentos dolorosos, ausência de autonomia do paciente e distanciamento de seus entes 

queridos, pois utiliza procedimentos invasivos e suportivos no controle das doenças ameaçadoras 

da vida. Tais procedimentos são chamados de Suporte Avançado de Vida (SAV), sendo quatro 

deles os mais discutidos em literatura: ventilação mecânica, aminas vasoativas (noradrenalina, 

dobutamina, dopamina, adrenalina, etc), hemodiálise e ressuscitação cárdio-pulmonar-cerebral 

(RCP).  Estas quatro intervenções são definidas como medidas suportivas a órgãos e sistemas em 

falência, ou seja, não são medidas de tratamento das doenças, portanto, se há possibilidade de 

tratamento à doença em ação, estas medidas são extremamente necessárias, por outro lado em 

casos onde não há possibilidade de cura da doença em ação, tais medidas geram o 

prolongamento doloroso do processo de morrer (FORTE, 2012). É então que surgem as 
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discussões sobre como e quando limitar o SAV, deixando de prolongar o processo de morte na 

forma artificial e permitindo a morte natural.  

As discussões sobre estes aspectos de limitação do SAV e o processo de morte e morrer 

de forma digna e natural, assim como os conceitos de distanásia, eutanásia e ortotanásia, são 

multidimensionais, perpassando pela bioética, pela religião, pela cultura, pelos desejos e 

preferências dos doentes e seus familiares. Para o CFM do Brasil em sua resolução 1805/06, em 

vigor desde 2010, a limitação ou suspensão de tratamentos que prolonguem a vida em fase 

terminal de doença grave e incurável, é permitida se respeitada a vontade da pessoa ou de seu 

representante legal. No âmbito da religião, a igreja católica, religião predominante no Brasil, 

através do Papa João Paulo II em carta encíclica de 1995, esclarece que a aceitação da condição 

humana diante da morte e, consequentemente, a renúncia a meios extraordinários ou 

desproporcionados, não equivale a suicídio ou eutanásia. 

Apesar do respaldo legal e das orientações religiosas, o manejo do SAV em fim de vida 

na UTI ainda é desafiador. Para se evitar a obstinação terapêutica e o prolongamento do 

sofrimento diante da morte, discussões sobre o momento em que estas decisões devem ser 

tomadas a fim de evitar decisões prematuras e proporcionar um tratamento com compaixão e 

cuidado no processo de morte e morrer são frequentes. É então que a premissa dos CP deve ser 

acessada e posta em prática - a comunicação entre profissionais de saúde e paciente e/ou 

familiares e o respeito à autonomia do doente. Através da Conferência/Reunião Familiar é que os 

profissionais de saúde conhecerão a biografia, os valores e as preferências de cada paciente e de 

seus familiares e poderão assim adicionar aos seus conhecimentos técnicos, as singularidades das 

preferências familiares (FORTE, 2012).  

 

2.4  Reunião Familiar  

Para Silva et. al. (2018), nas reuniões familiares é possível identificar o que a família já 

sabe sobre o prognóstico do paciente e se existem lacunas e dúvidas a serem esclarecidas, sendo 

que através da escuta ativa será possível ao profissional esclarecer as dúvidas, discutir 

sentimentos e reduzir as angústias psicossociais presentes. É importante compreender que a 

“família” aqui é considerada como sendo aqueles próximos ao doente, em conhecimento, 

cuidado e afeto, podendo ser a família biológica, adquirida por casamento e/ou a família por 

escolha - sendo estes os amigos próximos (Canadian Hospice Palliative Care Association, 2013). 
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Sendo assim, para que a reunião familiar seja realmente efetiva é necessário ao profissional de 

saúde ouvir com empatia, pois somente através do respeito à autonomia de quem vivencia este 

processo de morte e morrer é que os CP na terminalidade serão realizados de maneira adequada. 

Para Silva e Araújo (2012), relacionar-se com o outro é essencial para a vida, pois são por meio 

dos relacionamentos que compartilhamos nossas experiências comuns, fortalecendo os elos e 

relevando suas similaridades, anseios e necessidades. Portanto, o momento da Reunião Familiar 

é de grande relevância neste processo dos CP terminais e, como já citado anteriormente, em 

ambiente de terapia intensiva, na maioria das vezes, o paciente perde sua autonomia e está 

impossibilitado de tomar decisões.  

Na impossibilidade de o paciente responder por si cabe ao(s) familiar(es) decidir sobre 

aspectos importantes relacionados aos cuidados e as intervenções, como os aspectos envolvendo 

o SAV e outros. Segundo Motta (2015), menos de 5% de pacientes internados em UTI é capaz 

de manifestar suas vontades em fim de vida e, normalmente, estes pacientes não possuem 

diretivas antecipadas de vontade. A fim de diminuir as dúvidas dos familiares, a reunião familiar 

deve ser realizada com linguagem clara, evitando jargões médicos e termos técnicos 

desconhecidos dos familiares (MORTIZ, KRETZER e BERBEGIER, 2013).  

Outro destaque importante para a reunião familiar é exposto por Silva et. al. (2018), que 

orienta neste momento de reunião familiar, que os profissionais estejam focados em seus 

assuntos principais: discutir a doença, a resposta ao tratamento e os planos do paciente e suas 

expectativas, não se deixando desviar para discussões familiares ou momento de terapia familiar. 

Os mesmos autores também destacam que é importante perceber a diferença entre uma 

comunicação familiar informal, que ocorre rotineiramente à beira do leito, podendo acontecer 

nos corredores do hospital ou na própria casa do paciente, e a comunicação familiar formal, a 

qual deve ocorrer nos moldes de uma reunião familiar. 

 Ainda sobre os desafios da reunião familiar, Motta (2015) traz dados sobre a execução 

de reuniões familiares onde em 29% delas os médicos acabaram falando mais da metade do 

tempo da reunião, perdendo, então, a oportunidade de ouvir os pacientes e assim reconhecer as 

suas emoções, entender suas preferências para, então, explicar as consequências das tomadas de 

decisões. Portanto, a comunicação efetiva e empática também é considerada um desafio para os 

profissionais de saúde, sendo necessário estimular esta habilidade entre a equipe de profissionais 

e apostar em educação e formação.  Diante dos desafios impostos pela reunião familiar entende-
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se que é impossível prestar CP de excelência sem o domínio da comunicação, sendo considerada 

uma ferramenta transversal ao trabalho em equipe, no apoio ao doente e aos seus familiares e no 

adequado controlo sintomático (BARTOLOMEU, 2014). Ao desenvolver habilidades de 

comunicação é possível promover um ambiente de confiança e seguro nestes momentos difíceis 

vivenciados na terminalidade.  

Para além de transmitir informações, a comunicação em CP é um processo que envolve 

vários sujeitos, necessidade de tempo, compromisso, empatia e escuta ativa e seu principal 

propósito será a troca de informações, compreensão e apoio mútuo, abordagem de temáticas 

difíceis e, por vezes, causadoras de sofrimento, gestão de distress emocional e o desejo de 

compreender o outro. Não está relacionada apenas em dar respostas, mas também em estar com a 

pessoa quando não há respostas e buscar entender sua dor (BARTOLOMEU, 2014). Portanto, a 

reunião familiar é uma forma de intervenção clínica valiosa dentro do ambiente de UTI. Mesmo 

sendo desafiadora para profissionais e familiares, é fundamental no processo de tomada de 

decisão diante da terminalidade.  

 

2.5 O familiar cuidador 

“O sofrimento humano só é intolerável quando 

ninguém cuida”. 

        Cicely Saunders. 

 

Ser cuidador de uma pessoa idosa e doente é uma tarefa árdua que, muitas vezes, traz 

consigo abdicações pessoais, sentimentos conflitantes de impotência, raiva e constantes 

indagações, mas também de amor ao próximo, confiança, respeito e sensação de dever cumprido. 

Este papel tão importante e, ao mesmo tempo, penoso, frequentemente é executado por um 

familiar próximo ao doente. Para Colimão (2014), o termo família, na atualidade, se estende ao 

lugar onde as pessoas aprendem a cuidar e ser cuidadas, para além das próprias relações de 

parentesco, seja este ambiente composto por pessoas com laços sanguíneos, casamento, parceria 

sexual ou adoção, ou mesmo por escolha como no caso dos amigos. O que define o termo família 

são as ligações que se baseiam na confiança, suporte mútuo, compromisso e partilha de um 

destino comum.  

Historicamente, o papel de cuidar é relacionado à figura feminina e maternal, por serem 

as mulheres que provem o sustendo aos bebês e oferecem afeto, proteção e dedicação aos demais 
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componentes de seu grupo familiar (MEIRA, 2017). No entanto, é possível observar na literatura 

atual que os cuidadores de idosos normalmente são pessoas próximas e de confiança dos doentes, 

podendo variar entre homens e mulheres, mas sempre relacionados pela proximidade e pela 

segurança depositada neles pelo idoso doente.  

Quando o idoso doente está em processo de finitude, a tarefa de cuidar torna-se ainda 

mais complexa, pois o processo evolutivo da doença provoca alterações na dinâmica familiar, 

sendo necessária a alteração do estilo de vida em função do aumento da necessidade de cuidados, 

ou mesmo pela necessidade do processo de hospitalização, sendo que, mesmo após a morte do 

doente, a sua memória e legado persistem e afetam a vida dos familiares (COELHO e 

FERREIRA, 2015). 

Muitas vezes é durante a hospitalização do idoso que o familiar experimenta a vivência 

do luto antecipatório que, segundo Ondere Neto e Lisboa (2017), é o sentimento de perda do ente 

querido em decorrência de uma separação em que há alta probabilidade de morte, como 

exemplo, a despedida dos soldados ao irem para a guerra ou em situação de doença cujo 

prognóstico tem como característica o CP. Esta situação comumente gera medo constante da 

perda do ente querido, problemas financeiros e/ou desorganização das relações interpessoais 

(SOUZA, BARILLI E AZEVEDO, 2014). 

Um dos princípios fundamentais dos CP é o cuidado estendido ao familiar, uma vez que 

são impactados durante a vivência da morte e morrer do doente. Garantir a qualidade de vida nos 

momentos finais e morte digna para o paciente, assim como auxiliar na manutenção do equilíbrio 

possível para a família, ou seja, respeito a tudo que já foi mencionado e ao trabalho efetivo junto 

às famílias, a fim de juntamente com elas propor alternativas que amenizem o sofrimento e a 

preocupação enfrentados (ANDRADE, 2012). Para que estes princípios possam ser executados é 

necessário manter a comunicação constante com estes familiares e a escuta empática, a fim de 

perceber quais as dificuldades vivenciadas em cada etapa do processo de morte e morrer. Ao 

diminuir as dúvidas dos pacientes e familiares se respeita a autonomia do outro e permite a 

possibilidade de escolhas, cumprindo o proposto nos princípios filosóficos dos CP e 

evidenciando que a família deve ser cuidada pela equipe tanto quanto o paciente 

(BARTOLOMEU, 2014). 
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Para efetivação desta escuta empática e ativa, as reuniões familiares são mecanismos que 

auxiliam nos esclarecimentos de dúvidas e minimizam preocupações e angústias, 

proporcionando meios de reflexão conjunta entre equipe de profissionais e cuidador familiar.   
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3. METODOLOGIA  

 

3.1 Tipo de Estudo 

A fim de responder ao objetivo proposto, a escolha de um método qualitativo de natureza 

fenomenológica foi considerada a mais indicada, uma vez que parte da descrição de experiências 

pessoais para alcançar a unidade de significado psicológico, implícito ou explícito, descrita no 

discurso dos participantes (MACHADO, 2015).  

A investigação qualitativa caracteriza-se pela diversidade de possibilidades de trabalhar e 

obter os dados e também possibilita uma integração com o estudo dos fenômenos, com a riqueza 

dos seus contextos históricos, sociais e culturais. Atribuindo atenção especial às pessoas, às suas 

experiências, situações e respectivos contextos, considerando sempre o fato de os indivíduos 

serem os atores principais na criação de significados intencionais sobre essas experiências 

(HOLANDA, 2006). Sendo assim, o objetivo da investigação qualitativa não está em enumerar 

e/ou medir os fenômenos em estudo, assim como não é utilizado nenhum instrumento estatístico 

na análise dos seus dados. Mas envolve a obtenção de dados descritivos sobre pessoas, lugares e 

processos interativos pelo contato direto do investigador com o fenômeno em estudo. Desta 

forma, procura compreender os fenômenos segundo a perspectiva dos sujeitos, ou seja, os 

participantes da investigação que vivenciaram o fenômeno em estudo (MACHADO, 2015).  

 

3.2 Método Fenomenológico por Amedeo Giorgi 

Segundo Lima (2014), a fenomenologia busca descrever a experiência vivida tal como 

ela é, através do sentido que as pessoas atribuem a estes fenômenos vivenciados, sem buscar 

explicações causais e/ou científicas.  Portanto ao utilizar o caminho da fenomenologia, acredita-

se encontrar verdades essenciais da realidade enraizadas nas experiências vividas dos 

participantes. Considerando que o diferencial é ouvir a experiência como ela é e não ouvir o que 

se pensa ou se diz sobre e mesma (CARVALHO, 2014). 

Originário da fenomenologia transcendental de Husserl, o método fenomenológico 

descritivo proposto por Amedeo Giorgi em 1985, procura estudar as estruturas essenciais dos 

fenômenos que aparecem à consciência e visa à busca do sentido das significações da ação 

humana através da compreensão, seguindo os passos listados abaixo:  

I. Estabelecer o Sentido Geral;  
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II. Determinação das partes: Divisão das Unidades de Significado;  

III. Transformação das Unidades de Significado em Expressões de Caráter Psicológico;  

IV. Determinação da Estrutura Geral de Significados Psicológicos (GIORGI e SOUSA, 

2010). 

 

A partir das descrições originais dos participantes o pesquisador deverá buscar emergir os 

significados psicológicos que estão implícitos. Conforme o investigador vai transformando a 

linguagem de senso comum dos participantes, deverão surgir algumas possibilidades quanto aos 

significados que estas expressões possam conter.  

A etapa de discriminação das unidades de significado, nada mais é, do que a busca pela 

divisão do todo em partes menores, a fim de tornar mais prática e possível à realização de uma 

análise aprofundada, uma vez que o objetivo final desta análise é explicar os significados. Nesta 

etapa, o procedimento é descritivo, e se considera que significados importantes para o tema da 

pesquisa estão concentrados naquela “unidade”, necessitando de um maior aprofundamento e 

clarificação nos próximos passos do método.  

O terceiro passo do método torna-se crucial, pois será o momento de transformar a 

linguagem cotidiana utilizada pelos participantes em linguagem que desvele e articule o sentido 

psicológico vivido por eles em relação ao tema do estudo.  Não há pretensão de rotular ou 

reformular o que foi dito, mas sim de apresentar os significados psicológicos que estão implícitos 

nas descrições originais. Nessa etapa busca-se, cautelosamente, estabelecer significados 

psicológicos invariantes de cada unidade de significado, discriminados durante o passo dois do 

método. Sendo assim, neste momento a inter-relação entre as partes e o todo sobressai como 

instrumento metodológico.  

Por fim, a última etapa do método resulta na elaboração de uma estrutura geral que 

engloba os sentidos mais invariantes que pertencem às unidades de significado transformadas 

em linguagem psicológica. Sendo assim, destaca-se que cada passo do método é um refinamento 

do passo anterior, gerando ao final um processo de articulações, holístico, de caráter psicológico.   

O método de redução fenomenológica é muito importante para as ciências humana, pois 

implica em dois procedimentos metodológicos, que apenas ao investigador compete exercer: 

suspensão momentânea da crença da atitude natural, dos pressupostos teóricos, culturais, sociais: 

e considerar que todos os objetos, pessoas e estados de coisas, descritos pelos participantes, são 
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entendidos como fenômenos intencionais, isto é, tal como são experienciados, não significando 

que sejam, existam ou tenham acontecido como foram definidos pelos participantes (GIORGI e 

SOUSA, 2010). 

 

3.3 Local da coleta de dados 

Foi definido como ambiente de realização da pesquisa, as duas UTIs de um hospital 

público especializado em saúde do idoso situado no estado do Paraná, o qual possui um modelo 

assistencial que consiste em prestar cuidado especializado, integral e multiprofissional com 

ênfase na saúde do idoso.  A opção pela restrição ao ambiente de cuidados intensivos decorreu 

da rotina estabelecida neste setor do hospital, onde são realizadas reuniões familiares para 

definição do plano de cuidados a serem prestados aos idosos que apresentam indicação de 

abordagem paliativa.  

As duas UTIs são compostas por 10 leitos e possuem equipes multiprofissionais das 

seguintes áreas: médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, 

nutricionistas, dentista e técnicos de enfermagem. Alguns membros da equipe possuem formação 

específica em CP, no entanto, a maioria dos profissionais tem acesso à abordagem dos CP 

através de capacitações (palestras, eventos científicos, entre outros) propostas pela instituição e 

da própria vivência diária dentro destas UTIs. Na rotina de funcionamento das UTIs, diariamente 

acontece a visita multiprofissional, que é caracterizada pela discussão multiprofissional do plano 

terapêutico de cada paciente, onde o médico hospitalista recolhe as informações diárias do 

paciente e juntamente com a equipe traça o plano terapêutico individual. Cada UTI possui um 

médico hospitalista, responsável pela unidade e por acompanhar diariamente as evoluções de 

cada caso, auxiliando na elaboração de um plano de atendimento contínuo e integral ao paciente. 

Este médico é responsável por realizar a reunião familiar para abordagem dos CP. A demanda 

para a realização das reuniões surge nas discussões em visita multiprofissional quando é 

detectado que o paciente tem indicação de abordagem paliativa. 

Nos casos dos participantes 1 e 5 a entrevista aconteceu quando os idosos estavam na 

Unidade de Internação.  Apesar de a entrevista ter sido realizada fora do ambiente da UTI todas 

as decisões referentes ao plano terapêutico das idosas foram definidas pela equipe da UTI e 

familiares durante o internamento naquela unidade. A transferência para a enfermaria é resultado 

da reunião familiar.  
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3.4 Participantes da pesquisa 

Após a reunião familiar para inserção do paciente idoso em CP, o profissional da equipe 

de psicologia da UTI que participou da reunião e que acompanhava o caso, comunicou aos 

familiares sobre a realização da pesquisa na UTI e que possivelmente a pesquisadora os 

procuraria durante o horário de visitas para realizar o convite de participação. Logo em seguida, 

o profissional da psicologia entrou em contato com a pesquisadora para repassar o nome do 

familiar responsável pelo idoso, para que pudessem ser localizados no horário de visitas. A 

pesquisadora solicitou à coordenadora de enfermagem a liberação de sua entrada na UTI no 

horário de visita familiar para poder localizar e convidar o familiar para ser participante da 

pesquisa.  

O familiar selecionado era o responsável pelo idoso hospitalizado e que participou da 

reunião familiar, tendo optado por esta abordagem de cuidados. A seleção dos participantes 

ocorreu de forma intencional e não probabilística, pois deveriam responder aos critérios 

estabelecidos no estudo, a fim de proporcionar a obtenção de descrições precisas e ricas sobre o 

fenômeno em estudo (CARVALHO, 2014). 

A seleção dos participantes obedeceu aos seguintes critérios de inclusão:  

 Ter participado da reunião familiar sobre CP; 

 Ter idade igual ou superior a 18 anos; 

 Ter optado durante a reunião familiar pela inserção do idoso em CP; 

 Aceitar participar do estudo; 

Como critérios de exclusão do estudo: 

 Não responder a todas as questões da entrevista. 

 

3.5 Instrumento para coleta de dados 

Inicialmente a pesquisadora apresentou-se ao familiar explicando os objetivos da 

pesquisa, esclarecendo sobre a participação voluntária e sobre os riscos mínimos, bem como os 

benefícios.  

A formalização da participação no estudo se deu através da assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Estadual do Centro Oeste, com parecer sob n° 2.305.260.  
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O instrumento de coleta foi composto por questões semiestruturadas, sendo: a) O que 

significou para você a reunião para definição sobre CP? b) A partir desta reunião, o que você 

espera vivenciar neste processo de CP? c) Esta vivência poderá trazer modificações na qualidade 

da sua vida?  

As entrevistas foram iniciadas pedindo a cada participante que contasse um pouco da sua 

história e do seu familiar idoso, na busca de estabelecer uma proximidade e um vínculo mínimo 

com o participante uma vez que o tema abordado na pesquisa se tratava de algo pessoal e muito 

íntimo permeado por sentimentos e emoções singulares as quais seriam objetos da  pesquisa. 

A duração da entrevista variou de 7 a 20 minutos, tempo necessário para obter todas as 

respostas da pesquisa e conforme disponibilidade dos participantes. As entrevistas foram 

gravadas e, posteriormente, transcritas para análise de seu conteúdo pela pesquisadora. 
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4. RESULTADOS  

  

A fim de contextualizar o momento das entrevistas e os sentimentos expressos, porém 

não verbalizados pelos participantes, apresento um diário de campo a partir do olhar de 

pesquisadora sobre o contexto do momento da entrevista, trazendo dados sobre a caracterização 

de cada participante, um breve histórico clínico de cada paciente e sobre a contextualização da 

entrevista.  Na sequência estão apresentados os resultados obtidos através dos relatos dos 

participantes durante as entrevistas.    

 

4.1 Diário de campo 

Participante P1  

 P1 - mulher, 41 anos, mãe de dois filhos e cuidadora de sua mãe de 77 anos.  Há cerca de 

dois meses, a idosa sofreu uma queda do mesmo nível e iniciou um processo de declínio 

funcional importante. Desde então, a participante decidiu levar a mãe para morar com ela devido 

à condição de fragilidade. No dia da entrevista a idosa havia sido transferida para a unidade de 

internação conforme optado pela família em reunião familiar realizada no dia anterior. Enquanto 

aguardava a disponibilidade da participante pude observar o seu semblante cheio de tristeza mas, 

ao mesmo tempo, ela se mantinha calma enquanto resolvia as questões práticas de transferência 

entre os setores no hospital.  

Neste momento de espera para conversar com a participante, acompanhei à distância o 

médico geriatra que seria responsável pelo caso na unidade de internação conversando com a 

familiar para obter informações e realizando algumas orientações. Após a visita do médico, a 

enfermeira chamou P1 para falar comigo. A familiar veio em minha direção e aparentava estar 

muito triste, cansada e fragilizada, no entanto não demonstrava medo ou ansiedade. A entrevista 

foi permeada por momentos de longas pausas na fala e muitas lágrimas, mas P1 sempre respirava 

fundo, enxugava as lágrimas e retomava a fala dando continuidade à entrevista. A entrevista teve 

duração de 11 minutos. A familiar de P1 faleceu dois dias após a entrevista. 

 

Participante P2  

P2 – homem, 39 anos, casado, filho e principal cuidador de seu pai de 70 anos. Segundo 

relato de P2, seu pai era alcoólatra há 60 anos e morava em uma casa nos fundos da casa do 
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participante. Após cerca de 10 dias sem se alimentar, apenas bebendo destilados, o idoso foi 

encontrado caído com suspeita de crise convulsiva. Foi levado a Unidade de Pronto Atendimento 

(UPA) onde estava agitado e necessitou de contenção mecânica e medicamentosa, induzindo-o 

ao coma e, desde então, o idoso apresentava rebaixamento de nível de consciência, estando em 

uso de suplementação de oxigênio e de via alternativa de alimentação. 

A entrevista aconteceu no hall de entrada da UTI, logo após o horário de visita familiar. 

Inicialmente acompanhei os familiares chegando para visitarem os idosos internados e observo 

P2 conversando e rindo com seu amigo, enquanto os demais familiares pouco falavam uns com 

os outros. Observei que P2 também agia espontaneamente, conversando e cumprimentando com 

naturalidade a equipe da UTI, sem demonstrar receio ou intimidação pelo ambiente de terapia 

intensiva, diferentemente dos demais familiares que visitam outros pacientes. Antes de me 

aproximar de P2, observo ele chamando o nome do pai em voz alta e chacoalhando as pernas do 

idoso, que já estava muito debilitado e não manifestava resposta ao contato do filho. Aproximo-

me, me apresento e comunico que estaria lhe aguardando no hall de entrada da UTI para falar 

sobre a pesquisa. O participante diz que provavelmente não poderia participar devido ao horário, 

no entanto, ao sair da UTI me procura e refere interesse em participar.  Após a apresentação e 

aplicação do TCLE iniciamos a entrevista. Durante toda a entrevista o amigo de P2 permaneceu 

próximo e o participante falava sobre as vivências neste período de hospitalização de seu pai de 

forma leve e na maior parte do tempo ria e fazia brincadeira sobre as próprias falas. A entrevista 

teve duração de 16 minutos. O familiar de P2 faleceu dois dias após a entrevista.  

 

Participante P3 

P3 – mulher, 32 anos, mãe de dois filhos. P3 é filha adotiva e única cuidadora de seu pai 

idoso de 79 anos, viúvo, que há cerca de 3 anos mora com ela devido às limitações físicas e 

frequentes complicações clínicas de sua doença de base - Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 

(DPOC). Segundo relato de P3, seu pai fazia uso de oxigênio domiciliar, medicações contínuas e 

mantinha a funcionalidade para atividades básicas de vida diária. Devido a exacerbação do 

quadro respiratório houve necessidade de levá-lo a UPA e após sete dias foi transferido para o 

hospital do idoso. Inicialmente internou no setor da emergência, permaneceu na unidade de 

internação quando novamente teve complicações respiratórias necessitou de transferência para 

UTI. Na UTI estava com intubação orotraqueal (IOT), ventilação mecânica invasiva (VMI), uso 
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de via alternativa de alimentação (VAA) e opióides. No dia da entrevista com P3 as medicações 

haviam sido reduzidas para avaliar o despertar do paciente. A entrevista aconteceu logo após o 

horário de visita familiar na UTI. Inicialmente me dirigi até o box do paciente e permaneci em 

silêncio observando a participante e sua companheira acariciando e conversando com o familiar 

idoso. Antes de me aproximar de P3 observo que o momento era de muita emoção para elas, a 

ausência de respostas do idoso a todos os estímulos que elas realizavam, gerava um silêncio 

difícil de suportar. P3 limpava as lágrimas que escorriam em seu rosto e sua companheira 

segurava firme uma de suas mãos. Quando me dirigi a elas, me apresentei e comuniquei que 

estaria esperando P3 no hall de entrada da UTI para falar sobre a pesquisa. Prontamente, a 

participante demonstrou interesse na participação. Ao fim do horário da visita P3 e sua 

companheira vieram em minha direção e iniciamos uma breve caminhada à procura de um local 

para a entrevista, uma vez que outras pessoas estavam no hall da UTI. P3 escolhe sentar-se em 

bancos ao lado da capela e diz: “Acho que aqui é um lugar tranquilo.” Apresento a pesquisa, 

aplico o TCLE e iniciamos a entrevista. Durante toda a entrevista a companheira de P3 

permaneceu ao lado dela e, em alguns momentos, também relatou fatos e percepções sobre o 

momento vivenciado. A entrevista teve duração de 16 minutos. O familiar de P3 faleceu quatro 

dias após a entrevista. 

 

Participante P4  

P4 – mulher, 50 anos, casada e mãe de duas filhas. P4 é filha e uma das principais 

cuidadoras de sua mãe de 80 anos.  A idosa foi levada a UPA devido a um quadro de pneumonia. 

Após quatro dias de internamento na UPA foi transferida para a UTI no hospital do idoso. P4 não 

mora na cidade e veio para participar da reunião familiar e para acompanhar a mãe durante o 

internamento. 

No dia da entrevista a participante passaria o período com a paciente, pois havia sido 

liberada visita estendida aos familiares. No box da paciente observo P4 e outra senhora 

organizando os pertences de higiene da paciente dentro do armarinho, a paciente estava sentada 

na poltrona ao lado delas com os olhos fechados. Ao dirigri-me à participante, a convidei para 

participar da pesquisa, e prontamente ela aceitou e, então, nos dirigimos até o hall de entrada da 

UTI onde seria realizada a entrevista. A entrevista teve duração de 7 minutos. A familiar de P4 

recebeu alta hospitalar 20 dias após a entrevista.  
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Participante P5  

P5 - homem, 56 anos, casado com a filha da paciente, é um dos principais cuidadores 

uma vez que a família dividia os cuidados da idosa entre as duas filhas e seus esposos. A idosa 

possui 91 anos, três filhas, sendo que uma delas é considerada pela família como alguém com 

necessidade especial, pelo relato de P5, a cunhada apresenta uma doença mental e sempre foi 

cuidada pela idosa e pelos demais. A entrevista aconteceu no dia seguinte à reunião, quando a 

paciente estava na unidade de internação, pois havia recebido alta da UTI após a reunião 

familiar. O ambiente da entrevista foi em um dos bancos que fica no corredor do hospital, 

próximo ao posto de enfermagem que a paciente estava. Era um ambiente tranquilo, porém em 

alguns momentos algumas pessoas passavam por ali, mas o participante em nenhum momento 

demonstrou desconforto ou intimidação com relação a isso. Manteve sempre uma fala clara em 

tom de voz alto e gesticulando bastante, sem demonstrar desconforto com o tema abordado na 

entrevista.  A entrevista teve duração de 24 minutos. A familiar de P5 faleceu quatro dias após a 

entrevista. 

 

4.2 Resultados das entrevistas  

A partir da proposta de análise por meio do método fenomenológico de Amedeo Giorgi, 

os resultados serão apresentados conforme as etapas já descritas na metodologia, onde 

primeiramente foi atribuído o sentido global da vivência dos participantes. As unidades de 

significado estão descritas nos Quadros 1, 2, 3, 4 e 5, em seguida, é apresentada a transformação 

das unidades de significado em expressões de caráter psicológico, tornando possível a 

sistematização consistente da experiência dos participantes (Figura 1, p.50).   

 

QUADRO 1. DISCRIMINAÇÃO DAS UNIDADES DE SIGNIFICADO - P 1 

Questão 1. Unidade de significado 
Unidade de significado 

transformado 

Quando você teve a 

conversa lá na UTI, como 

é que foi, o que os médicos 

te falaram, como você se 

sentiu? 

“Ah eu senti assim, por mais que tinha, eu esperava 

já mais ou menos um diagnóstico difícil né, mas 

assim na hora que vai falar a gente se sente muito, 

nossa... foi horrível né”... 

“Mas daí eu sai daqui fui conversando com meu 

filho tava junto né, a gente foi conversando e foi se 

consolando um no outro, daí tipo assim, não que a 

A participante relata sobre como 

foi difícil ouvir do médico algo 

que ela já imaginava e que ela 

considerava não ser bom para sua 

mãe. Esta confirmação trouxe 

tristeza e sofrimento familiar. 

Gerando uma necessidade de 
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gente não sinta... Lógico pro meu filho ta sendo 

muito difícil porque ele é agarrado cá vó né. Mas 

daí assim a gente procura passar só as coisas boas 

pra ela, às coisas ruins não né.” 

“[...] mas de consciência essas coisas eu to 

tranquila mesmo, porque tudo o que eu podia fazer 

por ela eu fiz e o que eu posso fazer ainda eu to 

fazendo.” 

compartilhar os sentimentos com 

o filho para elaboração do 

momento vivido. 

Questão 2. Unidade de significado 
Unidade de significado 

transformado 

Agora me conta, P 1 

depois da reunião o que 

você acha que ainda vem 

pela frente com a sua 

mãe? 

“[...]eles me deram uma opção dela ficar na UTI ou 

vim pro quarto, só que daí eu optei por ela vim pro 

quarto, porque ela não tava querendo ficar sozinha 

na UTI [...]” 

“Que nem ontem eu pedi pra vim o pastor aqui, que 

ela queria tomar a santa ceia, ele veio, só que não 

deu pra dar a santa ceia pra ela né, mas daí ele 

falou que fez uma oração pra ela [...]então essa 

parte com Deus a gente tá buscando bastante” 

“Ah eu não sei né, eu tenho às vezes... eu tenho 

medo, porque a gente nunca sabe né, que nem, tudo 

pode né acontecer num piscar de olho, que nem o 

médico já expricou pra mim né, eu posso estar aqui 

e a qualquer momento pode acontecer alguma 

coisa, a qualquer momento ela pode partir né, 

então assim tem hora que eu tenho medo, mas tem 

hora que eu peço a Deus conforto e procuro só 

passar o melhor pra ela”. 

É possível observar a ansiedade e 

o medo que a participante estava 

vivenciando por não saber quando 

de fato ocorreria a morte da mãe, 

mesmo sabendo que estava 

próxima. Ao vivenciar estes 

sentimentos a participante recorria 

à espiritualidade para lidar com a 

situação. 

Questão 3. Unidade de significado 
Unidade de significado 

transformado 

Você acredita que a 

reunião na UTI foi 

importante ou você 

preferia não ter feito a 

reunião e 

consequentemente não ter 

ouvido sobre o quadro 

clínico da mãe. Como está 

sendo pra você? 

“A reunião foi importante porque é uma coisa 

assim que a gente tá sabendo né, tipo assim acho 

que se perdesse ela sem uma expricação ia ser bem 

mais pior né. Então pelo menos a gente teve essa 

reunião teve o diagnóstico, o médico expricou tudo 

o que ele podia expricar né, então pra mim foi 

importante sim, acho que se não tivesse essa 

expricação, eu ia querer buscar essa expricação em 

algum lugar né, então pra mim foi importante”. 

“[...] a equipe assim, eles acolheram né, a reunião 

foi difícil pelo diagnóstico, mas eles deram todo 

apoio, o suporte necessário [...] porque já não tem 

Através do relato da participante 

observamos que a reunião ocupa 

um papel fundamental na 

elaboração do processo de morte e 

morrer, onde o esclarecimento e a 

informação trazem aos familiares 

a sensação de acolhimento da 

equipe e de dever cumprido aos 

familiares. 
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mais o que fazer mesmo né, então pelo menos eles 

tão dando um conforto pra ela não ta sofrendo os 

últimos dias as últimas horas dela né.[...]A 

psicóloga veio ontem aqui (na unidade de 

internação) e ela nem é daqui, ela acabou vindo 

aqui conversar comigo[...]” 

 

QUADRO 2. DISCRIMINAÇÃO DAS UNIDADES DE SIGNIFICADO - P 2 

Questão 1. Unidade de significado 
Unidade de significado 

transformado 

Essa reunião 

como foi? Como 

você entendeu, o 

que você sentiu? 

“Como eu entendi, o que que eu senti. Oh... é.... eu entendo 

assim, é... que a parte da medicina o que era pra ser feito, eles 

fizeram, né. Então se tivesse alguma coisa pra melhorar a 

situação dele, então teria que ser uma força maior, né. A 

questão da equipe, do hospital, enfermeiros, médicos - 

excelente, isso eu tiro chapéu pra toda essa turma ai, porque 

eles são muito bons mesmo! E o que ela me passou, ela só me 

passou o que eu já sabia, que tava acontecendo, né. Então eu 

aceitei, eu aceito de uma forma... por ser um pouco espírita né, 

[...], então eu entendi de uma forma boa. Não vejo um 

desespero, não tem que entrar em desespero, que nem ela 

(médica) falou “pode comunicar os familiares”, eu falei pra 

ela: eu acho que não é certo, no meu ponto de vista não é 

certo, [...] Eu falei pra ela - se quando ele era vivo não vinham 

visitar, porque que eu vou passar pros familiares depois né na 

situação que tá agora. Então não vão visitar também” 

É observada a aceitação da morte 

do familiar justificada pela 

espiritualidade e os conceitos 

religiosos que ele acredita. 

Expressa sentimentos de gratidão 

à equipe de profissionais e 

distanciamento dos demais 

familiares que são considerados 

por ele como ausentes na vida do 

idoso.   

 

Questão 2. Unidade de significado 
Unidade de significado 

transformado 

O que você 

espera pros 

próximos dias, 

com o seu pai. O 

que você acha 

que vai 

acontecer daqui 

pra frente?  

E o que seria o 

pior? 

 

“O que vai acontecer ela já falou né, então a gente espera o 

pior, mas [...]o pior é você ta enterrando seu pai né, mas assim 

na cabeça ainda vem aquela esperança, você sabe que isso vai 

acontecer, mas você tem a esperança que não aconteça, né. 

Porque você vem um dia, você vem outro dia, você olha pra 

ele, você vê ele se movimento, pouco assim, mexendo a boca 

ou piscando, então eu acredito que ele esteja escutando ainda, 

porque ele está aqui ainda né... então é.. (pausa na fala), 

difícil.” 

 

“[...] nós temos uma cachorra chamada Laila, ele é um grude 

dessa cachorra, então assim... então acho que nós vamos 

conseguir trazer, a equipe vai fazer um jeito de levar ele lá pra 

O participante tem vivenciado 

sentimentos de tristeza com a 

proximidade da morte do pai, 

apesar de ter dito anteriormente 

que aceitava de uma forma boa. 

Ao falar sobre “esperar pelo pior” 

e “ainda ter esperança” e concluir 

dizendo  que “tem sido difícil”, 

demonstra sentimentos ambíguos 

gerando ansiedade e atribuindo à 

espiritualidade o controle da 

situação.   

  



38 

 

fora, pra ela poder ter o contato com ele, então acho que é 

mais essa parte aí”. 

Questão 3. Unidade de significado 
Unidade de significado 

transformado 

Você acha que é 

importante pra 

outras pessoas 

que passarem 

pela mesma 

situação que 

você, que 

tenham essa 

reunião? 

 

“Sim, sim, sim, claro! O que eu acho? Eu acho que é super 

interessante, porque o que acontece, o povo, vou ser bem 

sincero, o povo é ignorante, tá, o povo em si, independente da 

pessoa é ignorante, a pessoa ta ali ta na mão do médico o 

médico tem que resolver o problema e pronto acabou, né, mas 

não é assim, então esses cuidados essa reunião é importante, 

você pega e escutar a família pra ver o que agrada ele, o 

porque agrada ele, eu acho que é importante não só no final 

igual foi feito, tipo, preparar pro final, né, no meio tempo que 

você tá ali, todo dia você chega com dúvida, dúvida, dúvida, 

então tem pessoas que reagem da forma como eu reagi, [...] eu 

vou lá converso com o médico e tal, eu já vou pedindo 

informação, agora a pessoa normal, eu tava vendo outras 

pessoas, elas não perguntam, elas se fecham ali e ficam só 

ouvindo o médico - é assim é assim,  não resolve, então se 

tivesse outras reuniões com mais tempo também, é 

interessante, muito interessante. Os cuidados paliativos, isso 

faz bem pra pessoa, no final faz bem” 

Neste relato, a comunicação entre 

equipe de profissionais e 

familiares é considerada 

fundamental para elaboração do 

processo de morte e morrer dos 

familiares internados. Para o 

participante, a possibilidade de 

diálogo com os profissionais traz 

ao familiar sensação de 

acolhimento e segurança, 

auxiliando na elaboração desta 

vivência. 

 

 

QUADRO 3. DISCRIMINAÇÃO DAS UNIDADES DE SIGNIFICADO - P 3 

Questão 1. Unidade de significado 
Unidade de significado 

transformado 

 

Como é que foi 

pra você a 

reunião? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como você se 

sentiu? 

“[...] Explicar na verdade pra gente, o que a gente já sabia 

sobre a doença dele. Que é grave, que tem um risco, mas ela 

explicou tu – do (falou pausadamente de forma mais enfática) 

o que tá acontecendo e os procedimentos pra gente né.[...] 

Que nem eles tão fazendo tudo o possível, mas ele corre um 

grave risco por causa que a doença dele não tem cura né, o 

pulmão dele já não tem como: “Ah vamo faze uma cirurgia, 

uma transfusão”, já não tem mais o caso. Mas daí ela passou 

pra gente tudo o que tá acontecendo, o risco que ele pode ter, 

tudo o que pode acontecer.” 

 

“[...] Mas pra mim... totalmente sem chão né... Meu pai né... 

jamais eu penso em perder ele, eu não quero perder ele, a 

gente não aceita né. A gente sabe que ninguém vai durar pra 

sempre, mas ninguém está preparado né pro que vai 

A participante demonstra 

vivenciar um momento de 

conflito entre sentimentos 

positivos e negativos, destacando 

a importância das explicações 

médicas sobre o quadro clínico e 

as possibilidades de tratamento ao 

seu ente querido e expressando 

também sentimentos de 

desespero, medo e solidão.       
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acontecer né. Pra mim sem chão, porque, eu só tenho ele né. 

Que nem eu falei pra doutora, eu não tenho mais a minha mãe 

[...]” 

Questão 2. Unidade de significado 
Unidade de significado 

transformado 

E agora depois 

da reunião, o 

que você 

imagina/espera 

pros próximos 

dias? 

 

“É pra ele fazer uma cirurgia amanhã, pra colocar a traqueo, 

mas eles vão ver por causa do rim [...] Mas eu espero levar 

ele pra casa, que nem eu falei, independente se... eu sei que 

ele não vai voltar a ser aquele senhor que ele andava sozinho, 

que fazia o alimento dele ali, mas... se ele voltando pra casa 

eu vou cuidar dele até os últimos dias da vida dele né. Eu 

espero que vou levar ele pra casa e vou sim, a gente tem muita 

fé né, primeiramente a nossa fé que a gente tem, eu sei que ele 

não vai sair da UTI hoje, ele pode ficar meses, dias, tem gente 

que fica até 1 ano numa UTI né, mas sempre a gente espera 

uma melhora, um dia que ele venceu hoje né e amanhã mais 

um dia que ele vai tá vencendo”. 

A participante relata o desejo de 

manter a função de cuidadora de 

seu familiar e também o desejo 

que ele retorne para casa. Este 

desejo é embasado na fé e na 

esperança, como mecanismo de 

enfrentamento diante da ideia de 

que o idoso luta diariamente com 

a morte.   

Questão 3. Unidade de significado 
Unidade de significado 

transformado 

[...] Você acha 

que isso foi 

positivo pra 

vocês que é 

positivo que 

outras famílias 

passem por essa 

reunião? Ou 

você achou que 

foi muito difícil 

o momento da 

reunião?  

 

 

 

“É difícil a gente ouvir né, é difícil a gente ouvir, claro né, 

é.... a parte boa como diz as dúvidas que a gente tinha ela 

esclareceu a nós. Nós não temos que falar que tamo com 

dúvida, sempre que a gente vê algo a gente pergunta 

mesmo[...] Sobre outras famílias, é... eu não queria que outras 

famílias passassem por isso, não queria, por que é difícil e daí 

geralmente a gente vê muitas famílias passando por isso né, 

no caso do pulmão né – enfisema pulmonar. Mas...” 

“[...] Ruim nas palavras que você ouve né, porque daí você 

ouve verdades. Mas... Ela é boa sim, ela explica, ela deixou a 

gente, ela tranquilizou a gente, ela e o rapaz que estava com 

ela o (citou o nome do psicólogo). Mas.... É difícil... é difícil... 

é difícil que daí você já tá... tá difícil pra você. Daí você chega 

em casa e desaba né. Você fica meu Deus, que que vai 

acontecer hoje ou amanhã, você tá naquele desespero, já tá 

naquele desespero né... Mas...” 

Sentimentos conflituosos são 

demonstrados  no relato da 

participante, ao destacar  a 

importância da comunicação com 

os profissionais de saúde  e os 

sentimentos negativos que 

surgem após a reunião.   

 

QUADRO 4. DISCRIMINAÇÃO DAS UNIDADES DE SIGNIFICADO - P 4 

Questão 1. Unidade de significado 
Unidade de significado 

transformado 

Queria que você me 

contasse um pouquinho 

“Foi difícil né... Muito (alterou o tom de voz, 

ficando com a voz trêmula como se fosse 

Mesmo considerando a possibilidade 

da gravidade do quadro clínico da 
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de como foi a reunião, 

como você se sentiu, como 

foi pra vocês? 

chorar). Mas... Fazer o que. Na verdade o que a 

doutora falou a gente já... tinha uma noção do 

que ia acontecer né. Que ela falou sobre o 

estado dela né que é grave. Não é muito bom, 

mas ela esclareceu bem, a gente até saiu mais 

aliviada né”. (suspirou, relaxou os ombros antes 

tensos e retomou o tom de voz inicial) 

familiar, a participante relata ter sido 

difícil ouvir esta confirmação durante 

a reunião, expressando sentimento de 

tristeza e emoção. Ao relatar sobre os 

sentimentos após a reunião 

demonstra, com o corpo, estar 

aliviada, atribuindo este sentimento 

aos esclarecimentos e a comunicação 

efetiva entre a família e os 

profissionais de saúde. 

Questão 2. Unidade de significado 
Unidade de significado 

transformado 

E a partir da reunião o 

que vocês conversaram 

que pudesse fazer agora 

[...] teve alguma outra 

coisa que vocês gostariam 

de fazer para ela? 

 

 

 

 

E agora tem alguma outra 

coisa que vocês esperam? 

Por exemplo trazer ela 

pra enfermaria, tem plano 

de sair da UTI,  qual é o 

desejo de vocês? 

“Não. Só meu irmão pediu pra o chimarrão né, 

porque ela gosta muito do chimarrão e o café. 

Daí hoje a doutora mandou trazer o chimarrão. 

Eu acredito que ela não vai conseguir tomar 

pelo estado que ela ta, mas a gente trouxe. E o 

café ainda tem que vê, mas só isso que a gente 

pediu única coisa. Ela já recebe a pastora da 

igreja dela [...] E as visitas estendidas já 

aconteciam mesmo antes da reunião.” 

 

“Nosso desejo é que ela fique bem. A única 

coisa. Ir pra enfermaria eu acho que agora não 

é o momento, não é o momento, eu acho que ela 

não tá.... A gente viu que aqui o atendimento 

assim, é muito excelente né. Melhor estar ali, e 

também pela situação dela né.” 

A participante conta sobre os desejos 

solicitados pelo irmão, como coisas 

simples do dia a dia sem considerar 

importante proporcionar tais práticas 

diárias à paciente dentro do ambiente 

hospitalar. Em relação ao desejo da 

familia como um todo, relata ser a 

prioridade de conforto à paciente, 

valorizando apenas aspectos clínicos.  

Questão 3. Unidade de significado 
Unidade de significado 

transformado 

A partir dessa reunião 

você acha que foi 

importante, você acha que 

outras famílias também 

precisam passar por essa 

reunião? 

“Muito importante. Precisa porque a doutora 

esclarece bem as situações né ela deixou bem 

esclarecido, bem importante.”[...] “E pelo fato 

também de que a gente conheceu a doutora né, 

a gente não tinha visto ela ali, e a gente viu que 

ela é bem humana (deu ênfase na entonação de 

voz) assim, parece bem acolhedora, bem 

preocupada, isso também já deu... um 

conforto.” 

A comunicação entre os profissionais 

de saúde e a família é vista como 

relevante pela participante. A 

possibilidade de conhecer a médica 

responsável pela equipe 

multiprofissinal transmite conforto 

aos familiares.  
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QUADRO 5. DISCRIMINAÇÃO DAS UNIDADES DE SIGNIFICADO - P 5 

Questão 1. Unidade de significado 
Unidade de significado 

transformado 

Como foi o momento da 

reunião da pra você?  

 

 

Vocês vieram sabendo 

sobre o que ia ser a 

reunião? 

 

 

 

E nesse momento da 

conversa qual foi o 

sentimento que você teve 

durante toda a fala da 

médica. Mesmo que você 

já soubesse o que você 

sentiu? 

 

 

“Ah eu digo assim, acho que nós estávamos 

meio preparados, preparado sabe, era uma 

coisa que você não queria ouvir mas você 

sabia que você ia ouvir aquilo ali, mas você 

não queria.” 

 

“Sabendo, sabendo já [...] tinha um panfleto 

do lado ali e eu acho que eu peguei o panfleto 

certo (sorriu) [...] Então eu já sabia o que que 

seria a conversa. Até falei pro meu 

concunhado a situação é essa aí (representou 

como se estivesse com o panfleto nas mãos).” 

 

“Ah acho que tanto eu como meu concunhado 

porque nós éramos tratados como filhos. Acho 

que “de missão cumprida” porque também né, 

você ajuda até um certo ponto, porque chega a 

um certo ponto que você fica com as mãos 

atadas e não pode seguir a diante [...] Então 

acho que de missão cumprida as próprias 

filhas também estão assim meio, claro que não 

foi um choque, mas escutaram o que já sabiam 

que iam escutar aquilo que não queriam 

escutar.” 

O participante relata sentimentos 

positivos em relação ao momento da 

reunião. Refere que estava preparado 

para receber as informações, pois o 

acesso ao conteúdo informativo 

proporcionou conhecimento e 

esclarecimento, o que gerou 

sentimento de tranquilidade e de 

missão cumprida em relação aos 

cuidados prestados e durante a reunião.  

Questão 2. Unidade de significado 
Unidade de significado 

transformado 

E durante a reunião vocês 

fizeram algum pedido 

especial, algo que vocês 

gostariam pra ela? Sobre 

ela vir de alta para a 

enfermaria, foi uma 

decisão de vocês ou foi 

uma decisão da médica? 

 

 

E ela teve alguma visita 

religiosa ou algum desejo 

dela que vocês pediram? 

“A médica que deu, eles comentaram que 

provavelmente ela teria uma alta, que seria 

feita uma avaliação para ela vir de alta para a 

enfermaria se fosse possível. [...] eles já 

avisaram que tinha disponível um quarto pra 

ela e que ela viria de alta pra enfermaria. [...] 

Só que nós não viemos preparados pra ficar 

com ela. Nós viemos na verdade pra uma 

reunião.” 

“Não eu já... eu já fiz, eu já trouxe o padre 

aqui, quando ela tava na UTI, mesmo antes da 

reunião. Eu não pude entrar porque era fora 

do horário de visita, mas o padre entrou e fez 

Apesar do participante expressar 

sentimentos de surpresa e, ao mesmo 

tempo, transtorno com a alta da 

paciente para a  unidade de internação, 

o mesmo não demonstra indignação ou 

recusa com a situação vivenciada. 

Como sentimento positivo, o 

participante relata sensação de missão 

cumprida em relação aos ritus 

religiosos já realizados mesmo antes 

da reunião.     
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todo o procedimento que precisava né, então 

essa parte já missão cumprida.” 

Questão 3. Unidade de significado 
Unidade de significado 

transformado 

Você já passou pela 

experiência da reunião, e 

agora pensando em outras 

famílias que vivenciaram 

essa situação e precisam 

passar por essa reunião, 

qual a sua opinião? 

 

E isso você acha que a 

médica foi? 

 

 

 

 

 

 

Então você acha 

importante outras 

famílias passarem pela 

reunião? 

 

“Eu vejo assim, eu acho que a pessoa tem que 

ser realista sobre a situação. Não adianta ficar 

falando vai melhorar vai melhorar se não vai, 

ficar só alimentando esperança que não 

existe.” 

 

“Sim, sim, ela foi realista, não adianta ficar 

alimentando esperança, claro que não foi 

assim brusco, não teve aquele impacto de dizer 

“vai acontecer”. Mas ela foi aos poucos 

explicando o quadro, ela pegou uma planilha e 

mostrou assim como se fosse um degrau, e ela 

explicou que desse último degrau ela não vai 

mais voltar pro primeiro degrau. Ela explicou 

muito bem. Ela falou no muito, muito ela vai 

manter isso aqui.” 

 

“Sim, por exemplo, nas visitas quando vinha 

só minha cunhada e concunhado, eles 

passavam pra gente o que o médico falou e às 

vezes desencontrava as informações. [...] 

Então era diferente, muito desencontro de 

informações. Igual hoje eu já passei 

informações pra minha esposa [...] Mas eu 

acho que o fono hoje explicou pra mim, 

amanhã se for meu concunhado o fono tem que 

explicar pra ele porque eu não vou saber 

explicar. [...] Então na reunião fala com todo 

mundo de uma vez só e cada um entende e tira 

suas dúvidas. Só se eu puder fazer uma crítica 

construtiva seria o espaço da salinha da 

reunião, muito pequeno, muito calor não tinha 

janela e todo mundo lá dentro ouvindo aquelas 

coisas tem gente que deve até passar mal lá. 

Mas com a gente não aconteceu, é só pra 

tentar ajudar, uma crítica construtiva.” 

O participante expõe a sua opinião 

sobre a importância das informações 

sobre o quadro clínico, mesmo que tais 

informações sejam sobre a finitude da 

vida. Relata como positiva a 

comunicação progressiva, clara, 

didática e completa, valorizando a 

reunião como oportunidade de todos os 

familiares ouvirem e esclarecerem 

dúvidas sobre o quadro clínico da 

familiar. 

Ao final, o participante demonstra 

desejo de contribuir com sua visão 

sobre o momento da reunião, 

destacando o espaço físico como um 

ambiente pequeno e com pouca 

ventilação, sugerindo à equipe que 

repensem sobre o local da reunião, a 

fim de proporcionar maior conforto 

aos familiares que vivenciam este 

momento.  
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Através dos relatos dos participantes é possível compreender que a experiência 

vivenciada pelos familiares de idosos no processo de hospitalização em UTI, a reunião para 

definição da abordagem de CP e a iminência da finitude, trazem ao familiar situações singulares 

que manifestam sentimentos conflitantes de medo, tristeza, tranquilidade, sensação de dever 

cumprido, entre outros, além de gerar impactos emocionais ao vivenciar e elaborar tais 

sentimentos. Esta experiência também proporcionou a reflexão e a autonomia dos participantes 

em analisar, escolher e suportar todas as situações, decisões e notícias fornecidas pela equipe de 

profissionais da UTI. Por meio destas vivências, a elaboração e a ressignificação do processo de 

morte e morrer são construídas individualmente e, a partir de então, socialmente, ao serem 

repassadas para a sociedade através da experiência de vida de cada participante. A visão social 

da hospitalização, dos agravos de saúde e do processo de morte e morrer é impactada através de 

cada experiência vivida que será recontada aos amigos, transmitida através das histórias 

familiares e até mesmo utilizada como referência para outras situações vivenciadas. 

A seguir estão apresentados trechos dos relatos dos participantes, os quais deram origem 

aos temas e subtemas, conforme apresentado na Figura 1(ver p. 51 ). 

 

4.3 Sentimentos positivos 

 

4.3.1 Sensação de dever cumprido / missão cumprida” 

Durante as falas de alguns participantes foi evidenciada a sensação de dever cumprido / 

missão cumprida em relação ao tempo, afeto e cuidado dedicados por eles ao seu familiar idoso.  

A relação dos limites terapêuticos e os limites individuais de cada cuidador trouxeram 

aos participantes a possibilidade de entrega espiritual de seus entes queridos assim como a 

sensação de cumprimento do seu papel de cuidador.  

 

“mas de consciência essas coisas eu to tranquila 

mesmo [...] tudo o que eu podia fazer por ela eu fiz e o que 

eu posso fazer ainda eu to fazendo [...] já não tem mais o 

que fazer, eles tão dando um conforto pra ela não ta 

sofrendo os últimos dias, as últimas horas dela”. (P1 ver 

p.36)  
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“que a parte da medicina o que era pra ser feito, 

eles fizeram[...] eu entendi de uma forma boa. Não vejo um 

desespero, não tem que entrar em desespero[...] Mas é isso 

aí né...”(P2 ver p.36 e 37) 

 

“Acho que de missão cumprida, porque também né, 

você ajuda até um certo ponto, porque chega a um certo 

ponto que você fica de mãos atadas e não pode seguir a 

diante.”(P5 ver p.40 ) 

 

4.3.2 Acolhimento  

A vivência de familiares em ambientes hospitalares muitas vezes acontece de forma 

negativa, seja pelo ambiente distante do cotidiano das pessoas, seja pela situação vivenciada ou, 

até mesmo, pelas relações entre profissionais e familiares. Nos relatos dos participantes, o 

acolhimento da equipe de profissionais foi um diferencial na vivência de morte e morrer em 

ambiente hospitalar. Todos os participantes destacaram a importância deste acolhimento 

demonstrando sentimentos positivos diante da situação de finitude de seus familiares idosos.   

 

“Eles deram todo apoio, o suporte necessário [...] 

Eles  expricaram tudo [...] acho que se perdesse ela sem 

uma expricação ia ser bem mais pior[...] Ela (a psicóloga) 

veio falar comigo e ela nem é daqui [...]” (P1 ver p. 36) 

 

“[...] excelente, isso eu tiro chapéu pra toda essa 

turma ai, porque eles são muito bons mesmo [...] Ela (a 

médica) deu uma boa segurança [...] eu tiro minhas 

dúvidas, eles  esclareceram tudo [...] Você pega e escuta a 

família pra ver o que agrada ele, o porquê agrada ele [...]” 

(P2 ver p.37) 

 

“Ela (a médica) explica, ela deixou a gente, ela 

tranquilizou a gente, ela e o rapaz, o (citou o nome do 

psicólogo) que estava com ela.” (P3 ver p.39) 

 

“Não é muito bom, mas ela esclareceu bem, a gente 

até saiu mais aliviada né [...] A gente viu que aqui (na 

UTI) o atendimento assim, é excelente né [...] A gente 
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conheceu a doutora né, a gente não tinha visto ela ali, e a 

gente viu que ela é bem humana assim, parece que bem 

acolhedora, bem preocupada, isso também já deu... um 

conforto” (P4 ver p.39 e 40) 

 

“Claro que não foi assim brusco, não teve aquele 

impacto de dizer vai acontecer. Mas ela foi aos poucos 

explicando o quadro [...]. Ela explicou muito bem.” (P5 

ver p.41) 

 

4.3.3 Respeito às decisões 

Outro sentimento positivo demonstrado é a possibilidade de participação nas decisões 

envolvidas neste momento de finitude. A escuta dos profissionais aos desejos dos familiares e a 

possibilidade de concretização destes desejos é exposto pelos participantes como um sentimento 

positivo nesta vivência.     

“eles me deram uma opção [...] eu optei por ela 

vim pro quarto, porque ela não tava querendo ficar sozinha 

na UTI. [...] Eu pedi pra vim o pastor aqui [...]” (P1 ver p. 

36) 

 

“[...] ela (a médica) falou: pode comunicar os 

familiares, e eu falei pra ela: eu acho que não é certo, no 

meu ponto de vista não é certo [...]nós temos uma cachorra, 

ele é um grude dessa cachorra, a equipe vai fazer um jeito 

de levar ele lá pra fora, pra ela poder ter o contato com 

ele”(P2 ver p.37) 

 

“Só meu irmão pediu pra o chimarrão né, porque 

ela gosta muito do chimarrão e o café. [...] Eu acredito que 

ela não vai conseguir tomar pelo estado que ela tá, mas a 

gente trouxe [...] Nosso desejo é que ela fique bem. A única 

coisa. Ir pra enfermaria eu acho que agora não é o 

momento [...]” (P4 ver p.40 ) 

 

4.4 Sentimentos negativos 

Através dos relatos de alguns dos participantes, muitos sentimentos negativos emergiram 

durante a reunião, sendo “difícil” a palavra utilizada por eles para expressar o momento. Os 
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participantes associam esta dificuldade de ouvir as informações com os sentimentos que 

vivenciaram, sentimentos de  medo, angústia e tristeza.   

“a gente se sente muito, nossa... foi horrível” (P1 

ver p.35) 

 

“então é... difícil” (P2 ver p. 37) 

 

“Mas pra mim... totalmente sem chão [...] É difícil 

a gente ouvir...” (P3 ver p. 38) 

 

“Foi difícil né... Muito. Mas...” (P4 ver p. 39) 

  

4.4.1 Expectativa  

A vivência da reunião impactou alguns participantes com sentimentos de ansiedade, 

conforme os relatos a seguir:   

“eu tenho medo, porque a gente nunca sabe... tudo 

pode acontecer num piscar de olhos”. [...] a qualquer 

momento pode acontecer...” (P1 ver p. 36) 

 

“a gente espera o pior [...]” (P2 ver p.37) 

 

“A gente sabe que ninguém vai durar pra sempre, 

mas ninguém está preparado né pro que vai acontecer [...] 

Você fica meu Deus, que que vai acontecer hoje ou 

amanhã, você tá naquele desespero, já tá naquele 

desespero né...” (P3 ver p.38) 

 

Os participantes mantiveram veladas as palavras “morte e morrer” utilizando outras 

formas de expressão para contextualizar o processo de morrer de seu ente querido. Na fala de P1 

“a qualquer momento ela pode partir”, na fala de P2: “a gente espera o pior” e P3: “ninguém 

esta preparado pro que vai acontecer”, a vivência deste processo de morte e morrer fica 

subentendida em seus relatos sem a utilização  das palavras “morte e morrer”.   

 

4.4.2 Controle 
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O participante 5 relata dificuldade em lidar com a falta de controle da situação vivenciada 

na transferência da familiar para a unidade de internação.    

“Só que nós não viemos preparados pra ficar com 

ela. Nós viemos na verdade pra uma reunião.”(P5 ver 

p.41) 

 

Segundo o relato do participante, não ter o controle sobre a situação gerou um transtorno 

na dinâmica familiar, uma vez que as demais situações vivenciadas foram descritas por ele como 

situações esperadas,  seja através das informações obtidas por materiais informativos, seja 

através da vivência do adoecimento e da fragilidade da familiar idosa.   

 

4.5 Mecanismos de enfrentamento da vivência da morte 

 

4.5.1 Espiritualidade 

Nos trechos a seguir observa-se que cada participante busca suas crenças e ritos 

religiosos durante estas vivências.  

“[...] eu peço a Deus conforto [...] Deus sabe o que 

faz né[...] ela queria tomar a santa ceia [...] essa parte com 

Deus a gente tá buscando bastante [...] agora até eu me 

conformei mais de tanto que eu pedi pra Deus.”(P1 ver p. 

36) 

 

“[...]eu sou meio espírita, já entendo um pouco [...] 

Se tivesse alguma coisa pra melhorar a situação dele, 

então teria que ser uma força maior [...] A gente sempre 

espera uma chance né, que ele tenha uma chance, 

independente da medicina né [...] ah espiritualidade ajuda 

bastante, se as pessoas lessem mais sobre isso [...]” (P2 

ver p. 37) 

 

“Eu já trouxe o padre aqui quando ela tava na UTI, 

mesmo antes da reunião [...] o padre entrou e fez todo o 

procedimento que precisava né, então essa parte já missão 

cumprida.” (P5 ver p.41) 

 

4.5.2 Esperança 
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A esperança é demonstrada como outro mecanismo de enfrentamento à vivência da 

terminalidade. Para os participantes P2 e P3 manter a esperança de uma melhora clínica de seu 

ente querido não exclui o processo de terminalidade, mas os auxilia durante esta vivência. 

“a gente sempre espera uma chance né, que ele 

tenha uma chance, independente da medicina né” (P2 ver 

p. 37) 

 

“Eu espero levar ele pra casa, que nem eu falei 

independente se... [...] a gente espera uma melhora, um dia 

que ele venceu hoje né e amanhã mais um dia que ele vai tá 

vecendo” (P3 ver p.39) 

 

4.6 Comunicação 

 

4.6.1 Educação em saúde 

O participante 5 conta que o panfleto informativo disponibilizada no hall de entrada da 

UTI serviu para ele como uma forma de acesso ao conhecimento uma vez que através das 

informações ali dispostas ele pode se preparar e compreender melhor o contexto da situação 

vivenciada.    

“Tinha um panfleto do lado ali e eu acho que 

peguei o panfleto certo (sorriu) [...] Então eu já sabia o 

que que seria a reunião.” (P5 ver p. 41; ver anexo) 

 

4.6.2 Acesso às informações sobre o quadro clínico 

Através dos relatos dos participantes se destacam a relevância do processo de 

comunicação entre familiares e profissionais, assim como a informação sobre o quadro clínico e 

prognóstico, mesmo sendo informações técnicas, ao serem repassadas aos familiares auxiliam de 

maneira positiva na construção de um novo olhar social para o processo de morte e morrer.  

Para a participante 1, as explicações fornecidas na reunião familiar possibilitaram a ela 

sentimento de conforto diante do quadro irreversível de finitude.  

“eu espero o melhor pra ela [...] eles iam manter 

ela da melhor maneira possível pra ela não sentir dor, pra 

ela tentar, pra tentar fazer com que ela vivesse mais 
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confortável possível [...] pra ela não ta sofrendo os últimos 

dias as últimas horas dela [...].” (P1 ver p.36) 

 

Para o participante 2 o conhecimento adquirido em relação a abordagem dos CP torna-se 

importante para a sociedade em geral, ou seja, todo e qualquer pessoa que vier a passar pela 

vivencia de morte e morrer de um familiar idoso.  

“Eu acho que é superinteressante [...] a pessoa ta 

ali ta na mão do médico, o médico tem que resolver o 

problema e pronto acabou, né, mas não é assim, então 

esses cuidados essa reunião é importante. [...] Os cuidados 

paliativos [...] isso faz bem pra pessoa no final” (P2 ver 

p.38) 

 

A participante 3 dá ênfase através da entonação de voz e da fala pausada, afirmando que 

ela recebeu todas as explicações que desejava e assim vivenciava o sentimento de tranquilidade 

mesmo diante de notícias difíceis. 

“Ela (a médica) explicou tu-do o que tá 

acontecendo e os procedimentos pra gente [...] a parte boa 

como diz, as dúvidas que a gente tinha ela esclareceu a 

nós. Nós não temos que falar que tamo com dúvida [...] 

Ruim nas palavras que você ouve né, porque daí você ouve 

verdades.” (P3 ver p.38) 

 

O participante 5 relata que a exposição da real condição clínica da idosa, traz aos 

familiares a possibilidade de enfrentamento a situação vivenciada.   

“[...] Tem que ser realista. Não adiante ficar 

falando que vai melhorar, vai melhorar se não vai, ficar só 

alimentando esperança que não existe [...] Então na 

reunião fala com todo mundo de uma vez só e cada um 

entende e tira suas dúvidas.” (P5 ver p.42) 

 

4.6.3 Contribuições 

Os participantes 2 e 5 desejaram contribuir sugerindo novas formas de abordagem a partir 

do que vivenciaram considerando contribuir com outras famílias que passarão passar por estas 

situações.    
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“[...] então esses cuidados essa reunião é 

importante, eu acho que é importante não só no final igual 

foi feito, tipo, preparar pro final, né, no meio tempo que 

você tá ali, todo dia você chega com dúvida, dúvida, 

dúvida [...] então se tivesse outras reuniões com mais 

tempo também, é interessante, muito interessante”. (P2 ver 

p.38) 

 

“Só se eu puder fazer uma crítica construtiva seria 

o espaço da salinha da reunião, muito pequeno, muito 

calor não tinha janela e todo mundo lá dentro ouvindo 

aquelas coisas tem gente que deve até passar mal lá.” (P5 

ver p.42) 

 

Após a transformação em expressões psicológicas das unidades de significado a Figura 1 

apresenta a Determinação da Estrutura Geral dos Significados Psicológicos.  

FIGURA 1. SÍNTESE DAS UNIDADES DE SIGNIFICADOS
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5. DISCUSSÃO  

Com o aumento da prática dos CP houve também um aumento das pesquisas que buscam 

compreender o processo de morte e de morrer na sociedade atual, sendo que uma das bases 

fundamentais desta abordagem é a prestação do cuidado voltado à unidade – a pessoa doente e a 

sua família. Segundo a OMS (2015), os familiares necessitam de cuidados, pois vivenciam um 

impacto socioemocional durante o acompanhamento de seu familiar em terminalidade. Portanto, 

a participação de familiares no processo de tomada de decisões dentro da abordagem paliativa 

permite o surgimento de demandas diversas. Considerar a visão dos familiares sobre o processo 

de cuidado torna-se relevante assim como considerar a visão da pessoa doente, entendendo que 

os cuidados prestados somente terão êxito se houver apoio à unidade.  

Nesta pesquisa os familiares tornam-se os protagonistas, expondo suas vivências sobre a 

tomada de decisão pela abordagem dos CP, uma vez que os idosos já não podem exercer sua 

autonomia devido a sua condição clínica. De acordo com o relato de todos os participantes, ao 

serem convidados para a reunião familiar, já sabiam que seria abordado a iminência da 

terminalidade de seu familiar idoso.  Consideraram a reunião como um marco real diante de 

suspeitas e hipóteses elaboradas por eles de antemão, já que o objetivo principal da reunião é 

justamente esclarecer a condição clínica e o processo de terminalidade dos idosos e, 

consecutivamente, apresentar a abordagem de cuidado baseada nos CP. Silva e Arrais (2016) 

afirmam que a realidade de idosos em situação de terminalidade que já apresentaram frequentes 

internações hospitalares, sendo que a cada nova internação a permanência ocorre em períodos 

mais longos que as anteriores, favorecem ações profissionais que trabalhem aspectos de perdas e 

lutos de maneira antecipada.  

 Durante a reunião familiar é possível esclarecer dúvidas, discutir e acolher sentimentos 

buscando reduzir as angústias psicossociais presentes e para Silva (2017), é fundamental 

identificar o que a família sabe sobre o prognóstico do paciente e se existem dúvidas a serem 

esclarecidas.  

Nesta pesquisa o momento da reunião familiar foi permeado por sentimentos conflituosos 

e intensos para os participantes. Sentimentos que podem ser considerados como positivos e 
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negativos, emergiram durante a fala dos profissionais e, mesmo após a reunião, a vivência da 

terminalidade foi determinada pela forma como a equipe conduziu os cuidados prestados durante 

todo o processo de morte e morrer.  

É fundamental que os profissionais envolvidos nos cuidados de idosos em terminalidade 

valorizem os “rituais de despedida”, entendendo a sua contribuição para a prevenção de lutos 

complicados. Estes rituais, quando necessários, são momentos de definição de questões 

pendentes nas relações familiares e de reaproximação, tendo como intenção, proporcionar a 

percepção e o diálogo sobre a iminência da morte, assim como possibilitar à família uma 

despedida ainda com vida. Estas vivências podem fazer a diferença na aceitação da morte e na 

elaboração do luto pós-óbito, devendo ser dada a real importância para os desejos dos familiares 

com relação à realização de ações e ritos que contribuam com este processo de morte e morrer de 

um ente querido (SILVA E ARRAIS, 2016).   

 

5.1 Sentimentos positivos 

Sentimentos como sensação de dever cumprido/missão cumprida, acolhimento fornecido 

pelos profissionais e o respeito às decisões foram considerados sentimentos positivos na vivência 

dos familiares. Segundo vários estudiosos, o sentimento de dever cumprido/missão cumprida é 

frequentemente observado em pesquisas com familiares cuidadores de pessoas com doenças 

crônicas avançadas. Este sentimento vivenciado pelos familiares tem relação com sentimentos de 

satisfação pessoal, posição de respeito na estrutura familiar, como uma forma de adaptação 

otimista para enfrentar a rotina dos cuidados e, também, como demonstração de proteção e amor 

ao ente querido (REIS e VIEIRA, 2014; MARQUES e MENDES, 2017; ABREU, 2018; ATES 

et. al., 2018; MUÑOZ, 2018;). 

Corroborando com a presente pesquisa, Carvalho e Martins (2014) também obtiveram 

como resultado a partir dos relatos de cuidadores de idosos em terminalidade, sentimentos 

positivos e, dentre estes, a “sensação de dever cumprido” também foi relatada.  Segundo Lisboa, 

Crepaldi e Catarina (2003), a sensação de “missão cumprida” traz conforto e a ideia de 

compartilhamento de um momento de difícil enfrentamento vivenciado pela pessoa doente, 

assim como a prestação dos cuidados e a presença intermitente ao lado do doente, torna-se uma 

forma de despedida, podendo ser entendida como uma maneira de fechamento da relação para 

que, aos poucos, se permita a partida do ente querido.   
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Em contrapartida, pesquisas como as de Andreata e Barreto (2015) e Marques e Mendes 

(2017), o ato de cuidar de um familiar idoso com doença avançada pode ser considerado pelo 

familiar cuidador um “dever”, imposto a ele socialmente, seja na associação do gênero feminino 

à função de cuidar, ou mesmo como um “pagamento de uma dívida” de cuidado fornecido pelos 

idosos em algum momento de suas vidas. No entanto, a sensação de dever cumprido nestas 

circunstâncias, também é compreendida como um sentimento positivo, pois está relacionada a 

sentimentos como consciência tranquila, ausência de remorso e cumprimento deste papel social.   

Segundo Lopes (2015), em pesquisa com enfermeiros sobre o ambiente hospitalar e a 

prestação de cuidados, dos relatos dos participantes também emergiu a “sensação de dever 

cumprido”, no entanto, é importante observar que para profissionais especializados no cuidado 

aos doentes, este sentimento é vivenciado na possibilidade de ter fornecido melhora de sintomas 

e/ou por terem atendido as exigências impostas a eles, diferentemente dos familiares cuidadores 

em que o cuidado tem objetivo social e emocional. A decisão de cuidar profissionalmente é uma 

escolha, portanto, o sentimento de dever cumprido é visto como positivo por estar associado ao 

resultado de um bom trabalho executado.  

Seja profissionalmente ou afetivamente, o ato de cuidar de uma pessoa idosa em fim de 

vida desperta sentimentos positivos aos cuidadores, sendo estes sentimentos fundamentais na 

elaboração do luto pós-óbito do doente.   

Um segundo sentimento positivo vivenciado durante a reunião familiar é o sentimento de 

respeito às decisões relacionadas ao plano de cuidados fornecidos ao familiar idoso. Silva et. al. 

(2018) ressaltam que através da reunião familiar é possível reduzir as dúvidas dos familiares e, a 

partir de então, possibilitar escolhas diante do plano de cuidados proposto, respeitando a 

autonomia da família. Diante do tema da morte iminente, a subjetividade de cada pessoa fica 

aflorada e, consequentemente, suas decisões serão embasadas em seus valores pessoais, 

familiares e culturais, exigindo dos profissionais envolvidos seriedade, ética e respeito na escuta 

e execução das decisões tomadas pelos familiares (SANTANA & TOLOVI, 2017). 

O sentimento de respeito às decisões familiares nesta pesquisa relacionou-se à 

concretização de desejos como: presença constante junto ao idoso, possibilidade de escolha sobre 

a transferência para unidade de internação, escolha de não comunicar os demais familiares, 

desejo de ofertar refeições e alimentos específicos e a possibilidade de receber a visita do animal 

de estimação. Situações rotineiras para a família como, a possibilidade de comer e beber 
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determinados alimentos e a visita do animal de estimação, são ações ainda pouco realizadas em 

ambiente de terapia intensiva, devido à complexidade do ambiente hospitalar. Pacientes idosos 

em UTI frequentemente estão em uso de via alternativa de alimentação por quadros de disfagia e, 

portanto, restritos de alimentação por via oral, o que levanta a hipótese de que a visita de um 

animal de estimação pode gerar conflitos quanto ao risco de infecções e contaminação.  Para 

Milhomem, Calefi e Marodin (2018), a visita de animais a pacientes em CP traz melhorias físicas 

e emocionais, alegrando o ambiente e fortalecendo o processo de enfrentamento da morte e o 

morrer, porém, destaca ser fundamental seguir as normas e critérios de segurança para a entrada 

de cães em ambientes hospitalares.  

Algumas pesquisas com profissionais de saúde envolvidos na prática dos CP apontam 

desafios para o sistema de saúde como um todo, uma vez que a concretização das ações e 

intervenções que respeitem a autonomia e a dignidade dos doentes e familiares ainda encontram 

desafios para serem executadas (VELENTE e TEIXEIRA, 2009; FONTOURA, 2013; 

CARVALHO, 2014; COSTA et. al., 2016; FURTADO et. al., 2018; JÚNIOR et. al., 2019; 

LIMA, NOGUEIRA e WERNECK-LEITE, 2019;). 

Júnior et.al. (2019) trazem alguns apontamentos relevantes de enfermeiros assistenciais 

que atuam com a abordagem paliativa a idosos hospitalizados, sobre as dificuldades na rotina de 

cuidados como: o espaço físico mal planejado e a falta de recursos humanos e materiais, a 

inexistência de um protocolo operacional padrão institucional e a falta de profissionais 

capacitados para o cuidado devido a necessidade de um envolvimento maior da equipe 

multiprofissional nos CP ao paciente idoso. 

Na tentativa de responder às dificuldades encontradas na prática da assistência paliativa, 

algumas pesquisas sugerem as seguintes medidas: criação de leitos diferenciados, elaboração de 

protocolos e diretrizes institucionais que respaldem a atuação, educação permanente aos 

profissionais, espaço para troca de experiência entre os profissionais, comissões de profissionais 

especializados na temática, entre outras (VELENTE e TEIXEIRA, 2009; FONTOURA, 2013; 

CARVALHO, 2014; COSTA et. al., 2016; FURTADO et. al., 2018; JÚNIOR et. al., 2019; 

LIMA, NOGUEIRA e WERNECK-LEITE, 2019). 

Os participantes desta pesquisa são familiares e não profissionais de saúde, portanto, os 

relatos que emergiram durante a entrevista foram sobre as conquistas vivenciadas e através 

destas conquistas floresceu o sentimento de respeito às suas decisões. No entanto, acredita-se que 
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assim como nos trabalhos citados com profissionais, muitos desafios também estiveram 

presentes na dinâmica do ambiente hospitalar envolvido, sugerindo que as conquistas dos 

profissionais que driblam as dificuldades diárias estão na valorização e no reconhecimento das 

famílias, pois este reconhecimento diz sobre a efetividade da assistência fornecida.   

No relato de P2, a presença dos demais familiares não era bem-vinda neste momento de 

agravamento da condição de saúde do familiar idoso (ver p.37) - “[...] ela (a médica) falou: pode 

comunicar os familiares, e eu falei pra ela: eu acho que não é certo, no meu ponto de vista não é 

certo [...]”. O participante considera que a ausência dos demais familiares durante os anos de 

adoecimento crônico não justifica a presença deles neste momento de terminalidade. Para P2, 

uma experiência positiva para o idoso seria a possibilidade de o idoso ter contato com o seu 

animal de estimação, pois esta seria uma experiência motivadora e de intensa felicidade para o 

idoso devido ao forte vínculo entre eles.  

No relato de P4, a possibilidade de fornecer conforto à idosa hospitalizada surgiu através 

de um pedido de seu irmão durante a reunião familiar (ver p.40) – “Só meu irmão pediu pra o 

chimarrão né, porque ela gosta muito do chimarrão e o café”. A possibilidade de ingerir essas 

bebidas tão cotidianas e prazerosas para a idosa foi considerada pela família como uma medida 

que proporcionaria bem-estar, prazer, além de boas lembranças de sua rotina diária em casa. 

Vale destacar que a idosa não estava se alimentando por via oral, ou seja, estava em uso de via 

alternativa de alimentação devido à dificuldade de deglutição.  

Reis (2014) descreve que, em situações em que existe um impacto do adoecimento na 

alimentação, famílias podem sentir a perda de algo importante na rotina diária. Para a família, o 

ato de conseguir alimentar o seu ente querido promove sensações de conforto, alegria e, 

sobretudo, de vitória contra a morte. A escolha pelo tipo de alimentação expressa à cultura de 

cada indivíduo e, em situação de doença avançada, o ato de alimentar alguém assume um 

imperativo social, onde existe o simbolismo de um ato de carinho e de pertencimento a uma 

comunidade. Para cada família, as refeições possuem significados e códigos que regem estes 

momentos, as refeições são permeadas por regras, ordem e estrutura do dia, como também 

sabores, partilhas e afetos. Em CP, a alimentação poderá desempenhar um papel motivacional na 

luta contra a doença ou poderá estar associada à sensação de bem-estar, satisfação, prazer, 

alegria ou esperança.  
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Segundo Komuro (2018), em situações de terminalidade é fundamental estabelecer um 

plano de cuidados individualizado a cada paciente, priorizando sempre a alimentação via oral em 

fim de vida – chamada de alimentação de conforto, uma vez que, interromper a alimentação pode 

gerar conflitos éticos, pois a nutrição está associada à vida e ausência de fome. As mudanças 

alimentares ajudam os familiares a concretizar e entender a evolução da doença. Ao investigar a 

percepção da família sobre o processo de alimentação de idosos em terminalidade, Komuro 

encontrou associação entre o comprometimento da alimentação com a finitude sendo que a 

impossibilidade de alimentação via oral significa o anúncio do fim.  

Em muitos casos em que a vivência da terminalidade ocorrerá no ambiente hospitalar, 

outra preocupação frequente se refere ao local ideal o momento da finitude, sendo esta decisão 

também de suma importância para o respeito da autonomia e dignidade de cada família. A 

possibilidade de transferência do ambiente de terapia intensiva para a unidade de internação foi 

vista por P4 como uma situação geradora de desconforto tanto para a paciente quanto para os 

familiares. P4 considera que devido à condição de saúde da idosa, os equipamentos da UTI 

poderiam fornecer maior conforto e, para a família, atribui ao vínculo e a confiança na equipe, 

justificando assim, a permanência da idosa na UTI.  Opostamente a P4, a participante P1 aceitou 

a opção de transferência para um quarto na unidade de internação onde não haveria todo o 

aparato tecnológico e a presença da equipe constantemente, tendo sido considerados por P1 

aspectos fundamentais para a qualidade de vida durante o processo de morte e morrer de sua 

familiar. P1 também relata que a mudança de ambiente traria maior proximidade entre elas 

devido a possibilidade de permanecer com a familiar em todos os momentos e poder auxiliar 

ativamente nos cuidados.   

Segundo Carvalho (2014), reconhecer a personalidade de cada um é fundamental na 

interação entre os profissionais e a unidade – pessoa doente e sua família. A manutenção de 

aspectos relacionados à personalidade é tão importante para a manutenção da dignidade, assim 

como é importante o controle de sintomas quando a morte se aproxima. Para Muñoz (2018), não 

existe uma ética específica quando se trata de cuidados em terminalidade, pois considera que a 

intervenção deve ser pautada no respeito e nos princípios éticos, assim como esclarece Costa et. 

al, (2016), o fornecimento dos CP a idosos em terminalidade tem relação estreita com os 

princípios da bioética: a beneficência, a não maleficência, a autonomia e a justiça, uma vez que 
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as demandas entrelaçadas nestes cuidados exigem dos profissionais uma atenção refinada, 

sensível e humanizada.  

A assistência humanizada visa fornecer conforto e qualidade de vida para o doente e 

família, com caráter estritamente humanístico. O cuidado humanizado baseado na compaixão, 

humildade, valorização da vida aproxima-se do princípio do CP, buscando cuidar diante das 

individualidades e particularidades, respeitando os aspectos, culturais, religiosos, os valores, as 

crenças e, até mesmo, o ambiente (COSTA, ASSUNÇÃO e SALLES, 2017).  

Outro sentimento vivenciado pelos familiares durante a reunião foi o acolhimento 

fornecido pela equipe. Os relatos citaram ações que fizeram a diferença para eles no processo de 

acolhimento às suas demandas e aos sentimentos vivenciados. Vale ressaltar que todos os 

participantes teceram elogios à equipe e utilizaram expressões cotidianas como “eu tiro meu 

chapéu pra eles”, “o atendimento é assim excelente” (ver p.37), “eles deram todo o apoio o 

suporte necessário” (ver p.36), representando a importância e o reconhecimento do trabalho 

realizado pela equipe.  

Algumas ações foram descritas pelos participantes como diferenciais neste processo. 

Segundo P1 (ver p.36) - “Ela (a psicóloga) veio falar comigo e ela nem é daqui (unidade de 

internação)”, o fato da psicóloga ter ido até outro setor do hospital para dar continuidade no 

atendimento ao seu familiar foi percebido como uma prática além da obrigação, 

responsabilidade, um fazer comprometido com as pessoas envolvidas.  Para P2 a escuta do 

profissional foi o diferencial, uma vez que o participante considera importante este espaço de 

escuta e acolhimento das demandas, conforme seu relato (ver p.38) - “Você pega e escuta a 

família pra ver o que agrada ele, o porquê agrada ele”. Para P3, o acolhimento dos profissionais 

gerou sentimento de tranquilidade mesmo diante do contexto de tristeza (ver p.39) - “ela 

tranquilizou a gente”. Para P4, a personalidade dos profissionais impacta nos cuidados prestados 

ao idoso e, ao perceber características que lhe agradam, se sente mais confortada no contexto da 

morte e morrer, fazendo uso do termo “humano” para descrever uma característica da médica 

(ver p.40) - “e a gente viu que ela é bem humana assim, parece que bem acolhedora, bem 

preocupada”. Para P5, a didática nas explicações e nas informações favorece o entendimento e 

acolhe as demandas familiares de compreender conceitos muitas vezes técnicos (ver p.42) - “Mas 

ela foi aos poucos explicando o quadro”. 
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Segundo Medeiros, Silva e Sardinha (2015), o acolhimento é uma postura ética, que 

implica no compartilhamento de saberes e necessidades, levando em consideração as 

possibilidades existentes, uma vez que não se constitui como uma etapa do processo de 

atendimento ao usuário do serviço de saúde, mas sim, uma ação constante que perpassa todos os 

locais e momentos do serviço de saúde, alcançando o atendimento qualificado e humanizado ao 

usuário, embasado na escuta e no acolhimento, o que para Alves et. al., (2019), deve ser 

realizado por todos os profissionais da equipe. No entanto, destaca que o psicólogo é o 

profissional que tem a formação específica para realizar a escuta subjetiva do ser humano, 

proporcionando acolhimento através da escuta sensível, auxiliando o sujeito a continuar 

autônomo diante de sua vida, como ser único e digno. Na pesquisa de Alves et. al. (2015), os 

discursos e as práticas sobre os CP também trouxeram a importância da atuação do psicólogo 

com psicoterapia breve como um mecanismo para acolhimento tanto para o paciente como seus 

familiares.   

Em 2018, Mendes buscou conhecer a interação dos enfermeiros com os familiares dentro 

de uma abordagem de cuidado centrado na família, através da percepção das famílias dentro de 

uma unidade de cuidados intensivos. Dos resultados surgiram três temas essenciais: 1) o 

acolhimento cotidiano, 2) presença física e ser presença e 3) atenção particular e a 

particularidade da atenção. A interação entre profissional e familiar como uma condição 

facilitadora, também é relevante na presenta pesquisa, enquanto acolhimento percebido pelos 

familiares, sendo destacada a escuta ativa e a competência em simplificar e atualizar as 

informações assegurando a compreensão dos familiares, como fundamentais para a humanização 

em ambientes de cuidados intensivos.  

Zoccoli et. al. (2019) também destaca a importância dos profissionais relacionados aos 

cuidados espirituais (capelão, padres, pastores, ministros, etc), como profissionais essenciais no 

processo de acolhimento durante a vivência da terminalidade.    

 

5.2 Sentimentos negativos 

Nos relatos dos participantes foram destacados sentimentos considerados negativos por 

estarem relacionados à dificuldade em ouvir as informações e à vivência de frustração, medo, 

angústia e tristeza. Foi observado que, após a reunião, o sentimento de medo e expectativa sobre 

como aconteceria o momento da morte e de como este momento seria vivenciado gerou 
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ansiedade para os familiares, sustentado ainda pela ausência de controle sobre as situações e 

demandas que surgiam diariamente. Os relatos que se relacionam com momentos de sentimentos 

negativos são expressos com frases curtas e longas pausas, não apresentando detalhes destas 

vivências, diferentemente dos sentimentos positivos em que os participantes se expressavam com 

maior liberdade. Falar de tais sentimentos que florescem na iminência da morte ainda são 

discursos evitados em nossa cultura. Temas que remetem a tristeza e sofrimento são temas a 

serem combatidos e, muitas vezes, negligenciados, e isso pode, inconscientemente, ter influência 

sobre os relatos expressos de maneira tão sucinta e silenciosa.  

Para Gomes e Thiollent (2018), o movimento de encobrir a morte tornou-se uma 

tendência natural na sociedade, uma vez que falar sobre a morte está ligado a medos e fantasias 

da infância e tais estigmas podem gerar um sofrimento tão intenso, devido ao sentimento de 

medo e terror em relação à morte tanto quanto à dor física para o idoso em terminalidade.  

Floriani (2009) destaca que a morte contemporânea é vivenciada de maneira controlada 

em ambientes hospitalares, sendo frequente o isolamento do doente em um leito de UTI cercado 

apenas por aparelhos de alta tecnologia. Os hospitais tornaram–se poderosos dispositivos no 

controle social da morte e, tanto quanto a escondem da cena social comunitária, promovem a sua 

exposição publicamente, uma vez que o processo de morte e morrer tem sido registrado e 

arquivado permanecendo em poder da medicina para estudos e pesquisas. Todos os 

procedimentos realizados e as intervenções de cuidado não são mais privados à família, mas são 

expostos ao domínio do outro, supostamente detentor do conhecimento e da ciência.   

Diante deste cenário tão amparado na tecnologia atual e tão distante dos ritos e saberes 

populares emergiram novos olhares e propostas sobre os cuidados oferecidos no processo de 

morte e morrer, como a abordagem dos CP que promovem a vivência deste processo com maior 

qualidade e dignidade aos que morrem.  No entanto, a morte ainda é considerada uma inimiga a 

ser vencida, uma experiência geradora de sofrimento, principalmente aos familiares.    

Os relatos de P1 (ver p.35) “a gente sente muito, nossa... foi horrível” e de P3 (ver p.38  

e 39) “Mas pra mim... totalmente sem chão... É difícil a gente ouvi”; expressam os sentimentos 

vivenciados intermeados por várias pausas na fala. As participantes P2 e P4 se expressaram 

através de poucas palavras, entre segundos de silêncio. 

P2 - “Então é... difícil” (ver p.37) 

P4 - “Foi difícil né... Muito. Mas...” (ver p.39) 
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Segundo Santana e Tolovi, (2017), na cultura ocidental a morte é vislumbrada como um 

fim, entendida como a perda completa de tudo que diz respeito à vida, ou seja, uma quebra dos 

laços parentais, de amizade, etc. Portanto, falar sobre a morte torna o assunto tão horroroso que 

se evita falar dela, pois é como se fosse atraída só ao ouvir a palavra “morte”.  

Os participantes expressaram sentir medo do momento da morte, o que gera a sensação 

de expectativa sobre como ocorreria a concretização da finitude de seu ente querido. As 

participantes P1 e P3 relatam sentimentos de medo e desespero (ver p.36 e p.39) e o participante 

P2 relata vivenciar uma espera (ver p.37). Tais sentimentos são potencializados durante a 

ausência do ambiente hospitalar, sendo o momento de continuidade da rotina diária dos 

familiares permeado pela vivência constante dos sentimentos negativos que antecedem a finitude 

de seu ente querido.  

Lewis et. al. (2018) exploraram as experiências de pacientes e familiares, na tentativa de 

identificar fatores considerados importantes para o atendimento de qualidade em fim de vida. Os 

resultados também mostraram a dificuldade dos participantes em falar sobre a morte iminente de 

seu ente querido, a qual esteve presente em todos os níveis de relacionamento, seja entre 

pacientes, familiares, profissionais de saúde e na sociedade, com discussões limitadas, tardias e 

emocionalmente desafiadoras sobre o processo.  

Pesquisas realizadas em Portugal, também relacionadas aos sentimentos vivenciados 

pelos familiares cuidadores de pessoas em terminalidade, consideraram a vivência de 

sentimentos negativos como impactantes neste processo, sendo que os participantes relataram 

sentimentos e sensações como: sofrimento, impotência, choque, frustração, revolta, medo e 

tristeza (CARVALHO, 2014; FONTES, 2018). 

Em concordância com a presente pesquisa, estudos realizados no Brasil buscaram 

conhecer as experiências dos familiares cuidadores sobre a vivência da reunião familiar e da 

tomada de decisão frente ao diagnóstico de terminalidade, e o impacto da comunicação eficiente 

no momento da reunião familiar também foi primordial para o acolhimento de sentimentos 

negativos como desespero, angústia, sofrimento e medo (PACHLA et. al., 2016; SILVA et. al., 

2017; CAVALCANTE et. al., 2018).  

Relacionando toda a complexidade dessa vivência a padrões culturais em que a morte não 

é um assunto comumente discutido, importante destacar pesquisas realizadas em outros países 
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como Austrália (LEWIS et. al.; 2018) e Portugal (CARVALHO, 2014; FONTES, 2018), as quais 

também apresentam dados sobre a dificuldade em falar sobre a terminalidade e a vivência de 

sentimentos negativos, levando a uma reflexão importante diante do “tabu” que é falar sobre a 

morte em diferentes sociedades e culturas.     

Outro sentimento negativo destacado na fala dos participantes foi a necessidade de 

controle das situações envolvidas neste processo. O participante P5 relata (ver p.41) não estar 

preparado para acompanhar a familiar idosa, constantemente, no momento da transferência da 

UTI para a unidade de internação. Em todos os relatos, os participantes sempre se posicionavam 

como cientes e compreendendo as situações vivenciadas, com discurso sereno e baseado na 

vivência de sentimentos positivos. Porém, a partir do momento em que relata sobre a alta da 

familiar idosa para a unidade de internação, seu discurso é permeado por insegurança e conflito 

de sentimentos.  A falta de controle prévio sobre a situação gerou dificuldade em lidar com as 

exigências nesta nova etapa do cuidado. Isto traz à tona a necessidade de individualizar os 

cuidados e manter a efetividade da comunicação para minimizar situações de estresse aos 

familiares, priorizando o respeito às individualidades e, consequentemente, as diferentes 

maneiras de lidar com as situações envolvidas no processo de morte e morrer de um familiar 

idoso. Segundo Cavalcante et. al. (2018), é preciso que os familiares tenham liberdade de se 

comunicar com os membros da equipe sempre que necessário e, da mesma forma, a equipe 

precisa ouvir, acolher e respeitar as demandas trazidas, levando em consideração toda a angústia, 

o medo e as limitações na dinâmica familiar. 

A sobrecarga dos cuidados e a falta de preparo técnico dos familiares devem ser 

combatidos através do compartilhamento do plano de cuidados e a busca por esclarecer e apoiar 

os familiares na prestação dos cuidados, buscando minimizar situações de sobrecarga e estresse 

aos cuidadores. Coelho et. al. (2016) afirmam a importância de refletir e documentar os 

sentimentos e as experiências vividas pelos cuidadores mesmo que pareçam ser intuitivas. A 

reflexão sobre as convicções pré-estabelecidas pelos profissionais pode ser surpreendida na 

prática diária, gerando desconforto aos familiares.  

 

5.3 Mecanismos de enfrentamento 

A espiritualidade emergiu como um mecanismo de enfrentamento da vivência da morte e 

morrer dos familiares dos idosos. Os relatos demonstraram que a espiritualidade e a esperança 
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foram ferramentas motivadoras para trilhar ao lado do ente querido no caminho da terminalidade. 

Segundo Barbosa et. al. (2017), a espiritualidade proporciona resiliência ao enfrentamento de 

dificuldades psíquicas e físicas, e conforme a crença espiritual da família, o significado dado à 

doença impactará nos comportamentos de enfrentamento e de adaptação as situações de maneira 

mais fácil ou não.  

Na abordagem dos CP a espiritualidade é considerada uma dimensão vital e o sofrimento 

espiritual uma questão médica que deve ser abordada como qualquer outra. Os desafios na 

prática em CP vão desde a compreensão do doente e família sobre o conceito de espiritualidade 

que transcende a religiosidade e perpassa por questões existenciais, expressando significado e 

sentido das conexões com o momento, com os outros, com a natureza, com o que é significativo 

ou sagrado; até desafios relacionados à falta de treinamento da equipe para abordar a 

espiritualidade, aceitando diferentes valores religiosos e espirituais, não impondo conceitos 

próprios, mas respeitando e incentivando a prática do paciente (SAPORETTI e SILVADE, 

2013).  

Floriani (2009) aborda sobre a não existência de garantia de alívio do sofrimento 

humano, mesmo com abordagens adequadas para o tratamento de sintomas físicos ou psíquicos, 

como estresse e ansiedade, pois estamos lidando com uma natureza multidimensional, sejam 

sintomas físicos, emocionais, existenciais e/ou espirituais. Complementar a isso, Pessini (2009) 

afirma que a dor espiritual surge da perda de significado, sentido e esperança, considerando que 

esta busca por sentido para viver e para morrer está presente na sociedade atual. Desta forma, 

mesmo diante do tratamento das demais dores (físicas e psíquicas), os pacientes podem continuar 

a sofrer a dor espiritual.  

Cicely Saunders, precursora do conceito “Dor total”, no qual a autora inclui sintomas 

físicos, sofrimento mental, problemas sociais e dificuldades emocionais e espirituais, além das 

demandas de cuidado ao doente em situação de terminalidade, a escuta para as demais dores só é 

possível se a dor física estiver bem controlada sendo, portanto, um campo complexo de atuação 

profissional, onde o tratamento com medicamentos e procedimentos configura-se como uma 

pequena parcela do cuidado necessário aos doentes que morrem (CLARDK, 2014).  

Nos relatos dos participantes surgiram apontamentos sobre a possibilidade de realização 

dos ritos religiosos como elementos de conforto às dores espirituais e aos medos relacionados à 

morte. A presença de um líder religioso e a concretização de ritos considerados importantes em 



63 

 

suas práticas religiosas trouxe aos familiares a sensação de paz e tranquilidade, assim como de 

cumprimento de desejos dos idosos que já não podiam se expressar. De acordo com a 

religiosidade, além de participar na construção simbólica do cuidado no âmbito familiar, para o 

cuidador familiar nos momentos de angústia e de sensação de desamparo, a fé traz conforto, 

controle pessoal e autoestima, sendo considerada pelos profissionais como um instrumento 

complementar aos cuidados técnicos prestados aos idosos em terminalidade.  

Em consonância com a interpretação dos relatos da presente pesquisa, outros estudos 

também apontam a relevância da espiritualidade e do respeito às religiões e crenças individuais, 

assim como a realização de ritos religiosos, contribuindo para o processo de enfrentamento da 

morte e morrer de familiares em terminalidade. O inverso também é legítimo, ou seja, na 

ausência da atenção e respeito da equipe sobre os aspectos espirituais haverá um impacto 

negativo no processo de cuidado prestado (CARVALHO, 2014; COLIMÃO, 2014; BARBOSA 

et. al., 2017; FURTADO e LEITE, 2017; ROCHA, 2017; ABREU, 2018; CAVALCANTE et. 

al., 2018; MATOS E BORGES, 2018) 

Outro mecanismo de enfrentamento durante a vivência da terminalidade do familiar idoso 

foi a esperança, a qual não foi relatada como sendo diretamente ligada à alguma religião em 

particular, mas sim à espiritualidade e à esperança no divino, em forças superiores e, também, na 

própria capacidade do idoso lutar contra a doença avançada, conforme é possível interpretar nos 

relatos de: 

“a gente sempre espera uma chance né, que ele 

tenha uma chance, independente da medicina né”(P2 ver 

p.37) 

 

 “[...] a gente espera uma melhora, um dia que ele 

venceu hoje né e amanhã mais um dia que ele vai tá 

vencendo.” (P3 ver p.39) 

 

Matos e Borges (2018) acreditam que o apego às divindades e a esperança não devem ser 

repreendidos, pois este mecanismo de enfrentamento auxiliará os familiares na elaboração do 

luto pós-óbito do familiar idoso.  

Os resultados do estudo de Furtado (2017) com familiares cuidadores corroboram com a 

presente pesquisa, no sentido em que a noção de cura dos participantes está ligada à fé como 



64 

 

recurso de enfrentamento da doença, mesmo reconhecendo a impossibilidade de cura.  Dentro da 

mesma perspectiva, Santana e Tovoli (2017) afirmam que mesmo aqueles que aceitam a finitude 

de seu ente querido, não perdem a esperança, seja no âmbito espiritual ou científico, desta 

maneira, é esta esperança que os sustenta no sofrimento existencial tanto quanto o tratamento 

clínico realizado.  

Dentro da abordagem dos CP, a “cura espiritual e emocional” pode ocorrer mesmo 

quando a cura física ou a recuperação não serão possíveis, o que reforça a importância da 

dimensão espiritual e o atendimento adequado das demandas de cada doente e de seus familiares, 

sendo, portanto, fundamental a presença do capelão e de assistentes espirituais na equipe atuante 

em CP (AITKEN, 2013). 

 

5.4 Comunicação  

A proposta da Reunião Familiar é esclarecer dúvidas, informar sobre a condição clínica 

do doente e planejar a abordagem de cuidados. Os participantes desta pesquisa, juntamente com 

os demais familiares, optaram pela abordagem dos CP por acreditarem na prioridade de conforto 

e qualidade de vida no processo de morte e morrer como sendo a melhor maneira de vivenciar a 

terminalidade de seus idosos internados.   

A comunicação é considerada um pilar dos CP e pode ser entendida como sinônimo de 

informação, é a maneira de se expressar com palavras, posturas e atitudes as mensagens que 

visam atenção, cuidado e a diminuição dos sintomas decorrentes das vivências no processo de 

morte e morrer (COSTA, ASSUNÇÃO e SALLES, 2017).  

Muitos momentos são vividos pelos familiares durante todo o processo de hospitalização 

dos idosos, como os períodos de visitas, o recebimento de informações diárias, as conversas 

informais com os demais familiares e amigos, a reunião familiar para definição dos cuidados e a 

participação direta dos familiares nos cuidados prestados aos idosos. Todos esses momentos são 

permeados por muitos sentimentos que precisam ser acolhidos pelos profissionais através da 

escuta ativa, da comunicação efetiva e da constante educação em saúde.    

O participante P5 conta (ver p.41) que considerou importante ter acesso à informação 

sobre a abordagem dos CP através de um panfleto de fácil leitura e linguagem acessível, uma vez 

que através do conteúdo disposto no panfleto se estabeleceu uma ponte para o momento de 

discussão durante a reunião familiar. Isso reflete a importância de inverter o atual panorama dos 
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CP implementando medidas concretas que além de melhorias nos cuidados oferecidos a unidade, 

tragam também educação sobre o tema a sociedade em geral (MATSUMOTO, 2012). 

Outras pesquisas afirmaram que a reunião familiar é um momento de educação em saúde, 

pois abre espaço para esclarecimento de dúvidas e para a reflexão dos familiares sobre a temática 

da morte e morrer, considerando que através da educação sobre a temática é que os familiares 

poderão compreender, aceitar e colaborar durante o processo de cuidados (SILVA et. al., 2019; 

MUÑOZ, 2018; ROCHA, 2017).  

O Ministério da Saúde defende que para haver uma expansão dos CP no Brasil é 

necessária a disseminação do tema na sociedade em geral. O Programa Nacional de Cuidados 

Paliativos, na Portaria N° 19/GM/2002 (BRASIL, 2002), em seu Art. 1°, apresenta como uma 

das responsabilidades do programa, promover a educação de profissionais de saúde e da 

comunidade, articulando e promovendo iniciativas destinadas a incrementar a cultura assistencial 

da dor, a educação continuada de profissionais de saúde e educação comunitária para a 

assistência em CP, conferindo crédito à educação, como uma das formas mais eficientes para 

produzir a cultura necessária para a difusão do conceito de CP e de todas as características 

inerentes.  

O acesso às informações sobre o quadro clínico do familiar também foi considerado pelos 

participantes desta pesquisa como fundamental. Mesmo diante dos sentimentos negativos que 

emergiam durante as falas dos profissionais, os participantes relataram ser importante 

compreender os limites terapeuticos diante da doença avançada e quais as possibilidades de 

proporcionar cuidado, conforto e qualidade de vida aos idosos em terminalidade.  

Novamente a comunicação surge como ferramenta primordial dentro da abordagem dos 

CP e, segundo Silva (2017), dentre a equipe dos CP deve haver um profissional considerado o 

“gestor de caso” que estará diretamente ligado à situação, devendo ser o elo de comunicação com 

a família, com a ressalva de que as informações podem e devem ser repassadas por todos os 

profisionais envolvidos, sempre que necessário.  

Segundo Zoccoli et al. (2019), a comunicação de más notícias é uma tarefa complexa 

pois requer outras habilidades para além do componente verbal, hailidades em responder as 

reações emocionais dos familiares, lidar com o estresse criado pelas expectativas do diagnóstico 

e ainda gerenciar os dilemas de como dar esperança quando o prognóstico é desfavorável. Outros 

autores afirmam que a falta de informação e a utilização de termos similares que não 
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contemplam a totalidade da filosofia dos CP, além da falta de percepção em relação ao 

entendimento dos familiares sobre as informações transmitidas, parece impedir o cuidador de 

esclarecer dúvidas, medos e receios, podendo favorecer um processo de luto complicado 

(FERREIRA, PEREIRA e MARTINS, 2016; FURTADO, 2017; CAVALCANTE et. al., 2018; 

MATOS e BORGES, 2018).  

Neves et. al. (2018), realizaram uma revisão integrativa de literatura, com objetivo de  

analisar a produção científica relacionada às evidências acerca da satisfação de familiares de 

pacientes de UTI e os instrumentos utilizados para sua avaliação, mostrou que a insatisfação era 

relacionada à ausência de informações suficientes às demandas dos familiares.  A comunicação 

em CP, na maioria das vezes, inclui questões de forte conteúdo emocional e Abreu e Fortes 

(2014) afirmam ser este momento um processo desafiador para todos os envolvidos, podendo 

favorecer a omissão de informações e atitudes paternalistas perante o paciente.  

O estudo com mulheres que cuidam de seus familiares realizado por Ferreira Pereira e 

Martins (2016), trouxe à tona uma comunicação desmembrada em dois subtemas – a informação 

do diagnóstico e a conspiração do silêncio. Todas as participantes da pesquisa afirmaram que as 

informações recebidas foram suficientes em relação ao diagnóstico, no entanto, frequentemente 

indícios de conspiração do silêncio foram observados. Os autores consideram que a informação 

aumenta a capacidade de aceitar a doença e proporcionar sentimento de segurança e controle da 

situação, entretanto, a conspiração do silêncio é percebida como uma intenção das cuidadoras em 

proteger o doente quando consideram não ter condição de suportar a verdade.   

Segundo Costa, Assunção e Salles (2017), o profissional de saúde pode se apropriar de 

diversas técnicas para criar um relacionamento interpessoal positivo, tais como: promover a 

empatia e um ambiente de interação; repetir a informação sempre que necessário; certificar-se de 

que a comunicação foi compreendida; saber ouvir; usar tom de voz adequado, ser sincero e 

transparente; disponibilizar tempo e colocar-se à disposição; manter um discurso consistente e 

usar linguagem informal.  

Diante de um relacionamento interpessoal bem-sucedido, entre a equipe de CP e os 

familiares cuidadores, é possível proporcionar a participação ativa dos usuários dos serviços de 

saúde na construção e na dinâmica diária dos cuidados em terminalidade, tendo como objetivo a 

efetivação de um dos princípios da PNH sobre o protagonismo, a corresponsabilidade e a 

autonomia dos sujeitos e dos coletivos (Ministério da Saúde, 2010). 
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 Nesta pesquisa dois participantes sugeriram ações para melhoria da prática dos CP. 

Conforme os relatos de P2 e de P5, respectivamente: 

“[...] então se tivesse outras reuniões com mais 

tempo também, é interessante, muito interessante”. (P2 ver 

p.38) 

      

“Só se eu puder fazer uma crítica construtiva seria 

o espaço da salinha da reunião, muito pequeno, muito 

calor não tinha janela [...].”(P5 ver p.42) 

 

Os apontamentos de Zoccoli et. al. (2019) corroboram com as contribuições trazidas por 

estes participantes quando afirma que fornecer informações em partes pequenas e suportáveis aos 

familiares, evita iatrogenia de palavras e favorece o entendimento, pelo fato de os familiares não 

conseguirem manter a atenção por tempo prolongado.  

Com relação aos espaços destinados a reunião familiar, o relato do participante trz 

correlação com uma das diretrizes da PNH, a valorização da ambiência. O conceito de ambiência 

divide-se em três eixos: a confortabilidade, o espaço que possibilita a produção de subjetividades 

e o espaço usado como ferramenta facilitadora do processo de trabalho, sendo que a  

confortabilidade, diz respeito à utilização de componentes que modificam e qualificam os 

espaços, criando ambiências acolhedoras e propiciando contribuições significativas no processo 

de produção de saúde (BRASIL, 2013). No entanto, assim como no ambiente de coleta desta 

pesquisa, as limitações vivenciadas pelos familiares e profissionais de saúde é frequente em 

relação aos espaços disponíveis dentro das unidades hospitalares para abordagens como a 

reunião familiar. Neste sentido, Silva (2018) afirma que a comunicação de más notícias aos 

familiares demanda de espaços físicos adequados para tal momento. A partir deste conceito, a 

autora procurou avaliar a presença e as características de ambientes apropriados para a comunicação 

de más notícias em hospitais escola do estado de São Paulo. Concluiu que a maior parte dos setores 

visitados não havia sequer salas improvisadas que poderiam ser utilizadas para tais comunicações e 

convida à reflexão crítica sobre a forma como os hospitais organizam seu espaço, o que inspira os 

valores e metas pretendidos no ambiente hospitalar. Assim sendo, torna-se imperativo a necessidade 

de maior visibilidade, educação e promoção de diálogos sobre a filosofia do CP para os profissionais 

envolvidos, gestores de serviços de saúde e sociedade em geral.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A abordagem dos CP tem sido cada vez mais necessária e urgente nos serviços de saúde que 

prestam cuidados a idosos em situação de terminalidade. No Brasil, esta abordagem em ambiente de 

UTI ainda é considerada recente, porém em constante ascensão tanto na prática hospitalar como entre 

as pesquisas científicas. A busca por proporcionar um processo de morte e morrer com dignidade, 

autonomia e respeito aos doentes e familiares tem impactado a visão social sobre o processo de 

terminalidade.  

Esta pesquisa propiciou a observação da vivência da família no processo de tomada de 

decisão em CP, o quanto esta vivência suscita sentimentos, promove reflexões e constrói 

coletivamente uma nova perspectiva de cuidado no fim da vida, ultrapassando assim, a decisão de 

inserir ou não o familiar idoso em determinada abordagem de cuidado.    

Para os familiares participantes, o momento da Reunião Familiar foi de suma importância 

durante a vivência da terminalidade, pois aproxima e estabelece um vínculo de confiança entre os 

familiares e os profissionais de saúde. A Reunião Familiar também foi considerada como ferramenta 

de educação em saúde, pois informa, esclarece e proporciona mecanismos para que os familiares 

exerçam sua autonomia, sejam respeitados e possam contribuir participando ativamente na tomada de 

decisão e no processo de cuidado.  

A vivência de sentimentos positivos e negativos; o desenvolvimento de mecanismos de 

enfrentamento e o processo de comunicação entre profissionais e familiares favorece o 

enfrentamento das diversas situações vividas durante a vivência da terminalidade em terapia 

intensiva, contribuindo para a elaboração do luto pós-óbito do ente querido. 

A comunicação obteve destaque nos relatos dos familiares participantes, como sendo uma 

ferramenta fundamental dentro da abordagem dos CP, dando possibilidade de esclarecer dúvidas e 

receber informações sobre aspectos clínicos relacionados ao prognóstico do familiar idoso, o que  

auxiliou na tomada de decisão pela abordagem de CP. Os mecanismos de enfrentamento 

predominantes foram relacionados à espiritualidade e à esperança, já que contribuem tornando a 

vivência da terminalidade mais leve e serena.  

Mediante o exposto, considera-se que a abordagem dos CP a idosos hospitalizados em UTI e 

em situação de terminalidade torna-se positiva quando há atuação interdisciplinar da equipe de 

profissionais, quando a família é acolhida e a comunicação ocorre de maneira efetiva alcançando, 
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assim, o objetivo dos CP na tentativa de proporcionar dignidade aos idosos e familiares durante a 

vivência do processo de terminalidade.  

Cabe ressaltar que a abordagem dos CP, ainda em processo de expansão no Brasil,  lida com 

desafios constantemente vivenciados nos serviços de saúde com relação à necessidade de políticas 

públicas; formação e educação permanente sobre a temática; condições de trabalho para execução de 

cuidados humanizados que respeitem a individualidade dos doentes e familiares; espaços para o 

diálogo e a educação da população sobre a morte e o morrer na sociedade atual; e pesquisas 

científicas que fundamentem a prática e contribuam com as vivências dos personagens envolvidos na 

filosofia dos CP. 

Existem muitos desafios na prática dos CP no Brasil e as pesquisas científicas constituem 

uma das possibilidades de contribuição para reflexões e melhorias nesta atuação. A vivência dos 

familiares no processo de terminalidade de idosos hospitalizados requer momentos como a Reunião 

Familiar para aproximar, conhecer, esclarecer e construir os cuidados a partir das demandas 

específicas de cada doente e família. A vivência da terminalidade traz consigo diversos sentimentos e 

reflexões aos familiares, sendo necessário que haja confiança, respeito e informação para que os 

familiares possam construir mecanismos de enfrentamento e vivenciem de forma digna o processo de 

morte e morrer de seu ente querido. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – Roteiro de entrevistas 

 

Dados de identificação 

Data: ___/____/____ 

Pseudônimo: 

Grau de parentesco: 

Idade:  

Sexo: 

 

Questões norteadoras  

1 - O que significou para você a reunião para definição sobre CP?  

2 - A partir desta reunião, o que você espera vivenciar neste processo de CP? 

3 - Esta vivência poderá trazer modificações na qualidade da sua vida? 
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APÊNDICE B –  Entrevistas com os participantes 

 

Entrevista realizada com P1 – respotas as questões norteadoras 

 

Como está sendo pra você vivenciar esse tempo com ela internada, receber esse 

diagnóstico. Como você está? 

“Ah é difícil né, que nem assim, agora até eu me conformei mais de tanto que eu pedi pra 

Deus né, mais assim eu procuro não pensar assim muito, coisa ruim, eu procuro mais ficar 

assim junto com ela, passar o melhor de mim pra ela né, e às vezes quando me dá aquelas 

tristezas né eu saio chorar em outro lugar, pra não chorar perto dela né, então assim pra mim é 

difícil né, mas Deus sabe o que faz né.” 

 

Descrição do contexto: A participante inicia o relato e começa a chorar, tenta limpar as 

lágrimas com as mãos, porém sem sucesso. Mesmo com lágrimas no rosto a participante 

permaneceu relatando a sua vivência. Ao final dessa fala, respirou fundo, como se recuperasse as 

forças para continuar. 

 

Quando você teve a conversa lá na UTI, como é que foi, o que os médicos te falaram, 

como você se sentiu? 

“Ah eu senti assim, por mais que tinha, eu esperava já mais ou menos um diagnóstico 

difícil né, mas assim na hora que vai falar a gente se sente muito, nossa... foi horrível né”... 

(nesse trecho a voz da participante ficou tremula, e os olhos cheios de lágrimas)  

“Mas daí eu sai daqui fui conversando com meu filho tava junto né, a gente foi 

conversando e foi se consolando um no outro, daí tipo assim, não que a gente não sinta... Lógico 

pro meu filho ta sendo muito difícil porque ele é agarrado cá vó né. Mas daí assim a gente 

procura passar só as coisas boas pra ela, às coisas ruins não né.”  

 

E esse seu filho tem vindo visitar ela também? 

“Ele trabalha, o médico falou que vai ver se consegue pra ele um horário, porque o 

horário que ele começa, nesse horário ele não consegue, que ele trabalha a noite daí esse 
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horário ele ta indo pro serviço daí não consegue tá vindo, ele (o médico) falou que vai conseguir 

um horário pra ele”.  

 

A reunião na UTI foi pra te falar do diagnóstico dela e da gravidade do diagnóstico? 

Eles falaram pra você sobre os cuidados paliativos, usaram essa palavra? Você se lembra 

de terem falado sobre isso?  

“Não”. (demonstrou estar em dúvida se houve menção ao termo cuidado paliativo).  

“Falaram da gravidade do diagnóstico”. 

 

Como foi a reunião? Como a equipe te falou?  

“A equipe assim, eles acolheram né, a reunião foi difícil pelo diagnóstico, mas eles 

deram todo apoio, o suporte necessário né, e tipo assim expricaram né que iam manter ela da 

melhor maneira possível pra ela não sentir dor, pra ela tentar, pra tentar fazer com que ela 

vivesse mais confortável possível né. Então eles deram sim suporte pra gente né. A psicóloga 

veio ontem aqui e ela nem é daqui, ela acabou vindo aqui conversar comigo. Mas assim por 

parte da equipe foi muito bem atendido”. 

 

Descrição do contexto: A participante demonstrou estar grata ao falar da equipe de 

profissionais da UTI. Foi possível observar tranquilidade na voz e nas expressões faciais da 

participante enquanto falava da equipe.  

 

No momento da reunião na UTI em que falaram sobre fornecer conforto pra sua 

mãe.  Você concordou, achou que isso era importante, você queria que fosse feito alguma 

coisa diferente? 

“Pra mim eu achei importante, porque já não tem mais o que fazer mesmo né, então pelo 

menos eles tão dando um conforto pra ela não ta sofrendo os últimos dias as últimas horas dela 

né. Então pra mim foi bom”. 

“Concordei, porque até eles me deram uma opção dela ficar na UTI ou vim pro quarto, 

só que daí eu optei por ela vim pro quarto, porque ela não tava querendo ficar sozinha na UTI, 

então quando a gente ia lá, ela queria que a gente posasse né, daí eu conversei com a médica, 

porque no quarto a gente pode ta ali né, e sempre quando eu não vinha na UTI que só entra 
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dois, daí as vezes eu não vinha, daí ela já brigava ca minha irmã, queria que passasse um 

whatsapp pra mim, pra mim pode vim né. Então no quarto agora ficou melhor, porque daí eu 

fico junto com ela direto”.  

 

Agora me conta depois da reunião o que você acha que ainda vem pela frente com a 

sua mãe?  

“Ah eu não sei né, eu tenho às vezes... eu tenho medo, porque a gente nunca sabe né, que 

nem, tudo pode né acontecer num piscar de olho, que nem o médico já expricou pra mim né, eu 

posso estar aqui e a qualquer momento pode acontecer alguma coisa, a qualquer momento ela 

pode partir né, então assim tem hora que eu tenho medo, mas tem hora que eu peço a Deus 

conforto e procuro só passar o melhor pra ela”.  

 

Descrição do contexto: Novamente a voz da participante ficou tremula e as lágrimas 

escorreram pelo rosto, elas as limpou com as mãos e segui o discurso.  

 

E sua mãe é religiosa, vocês seguem alguma religião? 

“Eu não, a minha mãe é evangélica. Que nem ontem eu pedi pra vim o pastor aqui, que 

ela queria tomar a santa ceia, ele veio, só que não deu pra dar a santa ceia pra ela né (devido a 

sonda nasoenteral), mas daí ele falou que fez uma oração pra ela, então essa parte com Deus a 

gente tá buscando bastante”.    

 

Você acredita que a reunião na UTI foi importante ou você preferia não ter feito a 

reunião e consequentemente não ter ouvido sobre o quadro clínico da mãe. Como está 

sendo pra você?  

“Ah reunião foi importante porque é uma coisa assim que a gente tá sabendo né, tipo 

assim acho que se perdesse ela sem uma expricação ia ser bem mais pior né. Então pelo menos 

a gente teve essa reunião teve o diagnóstico o médico expricou tudo o que ele podia expricar né, 

então pra mim foi importante sim, acho que se não tivesse essa expricação, eu querer buscar 

essa expricação em algum lugar né, então pra mim foi importante”.  
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Descrição do contexto: Iniciou com a voz tremula e com lagrimas nos olhos, mas a 

medida que foi falando retomou a voz clara e as lagrimas não escorreram dos olhos. 

 

E se porventura chegar a hora da sua mãe partir você tá tranquila por que você 

conseguiu ouvir na reunião saber o que ta acontecendo.  

“É eu to tranquila, eu sempre falo isso, choro, sinto porque vai fazer falta é minha mãe, 

mas de consciência essas coisas eu to tranquila mesmo, porque tudo o que eu podia fazer por ela 

eu fiz e o que eu posso fazer ainda eu to fazendo”.  

 

Descrição do contexto: P1 contou que cuidou do pai, também idoso, e que ele faleceu no 

hospital, mas não foi feito uma reunião com a família e P1 se sentiu muito mal e assustada com a 

morte do pai, pois havia visitado ele no horário do almoço e logo em seguida no período da tarde 

a equipe ligou para solicitar que ela voltasse ao hospital e então ela recebeu a notícia do 

falecimento. Disse que foi uma terrível surpresa e que ela não imaginava e não estava preparada, 

pois havia estado com o pai há poucas horas e o médico não havia dito sobre a gravidade. E 

voltou a reforçar a importância da reunião para a família e as informações sobre o quadro da 

idosa 
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Entrevista realizada com P2 – respotas as questões norteadoras 

 

Essa reunião como foi? Como você entendeu o que você sentiu? 

“Como eu entendi, o que que eu senti. Oh... é.... eu entendo assim, é... que a parte da 

medicina o que era pra ser feito, eles fizeram, né. Então se tivesse alguma coisa pra melhorar a 

situação dele, então teria que ser uma força maior, né. A questão da equipe, do hospital, 

enfermeiros, médicos - excelente, isso eu tiro chapéu pra toda essa turma ai, porque eles são 

muito bons mesmo! E o que ela me passou (a médica), ela só me passou o que eu já sabia, que 

tava acontecendo, né. Então eu aceitei, eu aceito de uma forma... por ser um pouco espírita né, 

eu entendo um pouco mais assim sabe, a situação, então eu entendi de uma forma boa. Não vejo 

um desespero, não tem que entrar em desespero, que nem ela (médica) falou “pode comunicar 

os familiares”, eu falei pra ela “eu acho que não é certo, no meu ponto de vista não é certo, 

você vai preocupar uma pessoa, você vai deixar uma pessoa ansiosa, você vai fazer isso”. Eu 

falei pra ela “se quando ele era vivo não vinham visitar, porque que eu vou passar pros 

familiares depois né, na situação que tá agora” então não vão visitar também”.  

 

Você tem irmãos? 

“Tenho, meus irmãos vieram visitar... Somos em 4 filhos homens, algumas pessoas 

vieram visitar já, o amigo veio mais, mais vezes que os parentes visitar (risos)”.  

 

Descrição do contexto: Apontou para o amigo que estava no outro banco e deu risada 

durante a fala. 

“Mas em si é isso aí, ela (médica) deu uma boa segurança, é (pausa na fala)... Essa 

parte de fala pra família, sempre é difícil né, você chegar e fala o que tá acontecendo, eles são 

muito diretos nisso né.” 

 

E pra você ouvir sobre isso, como foi? 

“Pra ouvi assim eu não vou dizer que foi bom, mas também não foi ruim, porque a gente 

sempre espera uma chance né, que ele tenha uma chance, independente da medicina né. Foi o 

que eu comentei com ela (a médica), falei: será que não dá pra tirar ele daqui, fazer uma 
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cirurgia, tirar esse pulso, tirar esse coágulo né, então essa que era a ideia né, mas não sei se o 

organismo dele ajuda com a situação Mas é isso aí .” 

 

O que você espera pros próximos dias, com o seu pai. O que você acha que vai 

acontecer daqui pra frente? 

“O que vai acontecer ela já falou né, então a gente espera o pior, mas...” 

 

E o que seria o pior? 

“O pior é você ta enterrando seu pai né, mas assim na cabeça ainda vem aquela 

esperança, você sabe que isso vai acontecer, mas você tem a esperança que não aconteça, né. 

Porque você vem um dia, você vem outro dia, você olha pra ele, você vê ele se movimento, pouco 

assim, mexendo a boca ou piscando, então eu acredito que ele esteja escutando ainda, porque 

ele está aqui ainda né... então é.. (pausa na fala), difícil.” 

 

Você falou pra mim que é “meio” espírita, isso? Qual é a religião de vocês? 

“É por que assim... A religião da família é católica, mas com o tempo eu aprendi, que 

Deus é um só, independente da religião, na católica, na evangélica, se é espírita, se é umbanda, 

Deus é um só pra todos, então assim a questão de espírita é que eu estudei um pouco, por isso.” 

 

E você acredita que isso te ajudou a ficar mais confortável nesse momento? 

“Ajuda, isso ajuda bastante, bastante, ah espiritualidade ajuda bastante, se as pessoas 

lessem mais sobre isso, mesmo sendo católico, evangélico independente mas lendo sobre a 

questão espírita isso ajuda bastante.” 

 

Falando da reunião, você acha que é importante pra outras pessoas que passarem 

pela mesma situação que você, que tenham essa reunião? Você acha que isso é uma coisa 

importante pra nossa sociedade, você ouviu falar a palavra Cuidados Paliativos durante a 

reunião?  

“Sim , sim sim claro! O que eu acho? Eu acho que é super interessante, porque o que 

acontece, o povo, vou ser bem sincero, o povo é ignorante, tá, o povo em si, independente da 

pessoa é ignorante, a pessoa ta ali ta na mão do médico o médico tem que resolver o problema e 
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pronto acabou, né, mas não é assim, então esses cuidados essa reunião é importante, eu acho 

que é importante não só no final igual foi feito, tipo, preparar pro final, né, no meio tempo que 

você tá ali, todo dia você chega com dúvida, dúvida, dúvida, então tem pessoas que reagem da 

forma como eu reagi, de uma forma boa, eu sou espontâneo eu vou lá converso com o médico e 

tal, eu já vou pedindo informação, agora a pessoa normal (fez sinal com a mão de “tanto faz”), 

eu tava vendo outras pessoas, elas não perguntam, elas se fecham ali e ficam só ouvindo o 

médico “é assim é assim” (pausa e fez gesto com a mão “sequencia”) não resolve, então se 

tivesse outras reuniões com mais tempo também, é interessante, muito interessante. Os cuidados 

paliativos também pelo que faz bem, isso faz bem pra pessoa, no final faz bem né.” 

 

O que você gostaria que fosse feito pelo seu pai, nesse fim de vida? 

“Nesse final? Ah eu já falei né vocês devem estar sabendo né” 

 

Não! 

“Não! Não sabe?(risos) Então tem uma coisa que eu falei pro médico ali, que você vai 

acabar dando risada da situação, né, você para de rir também (falando pro amigo), falei pro 

médico bem assim: Em vez de vocês tarem colocando soro na veia, cês dão uma dose de vodka 

direto na veia dele, pra ele sentir o saborsinho, pra ele, né, então é isso aí, porque a vida inteira 

bebeu e um alcoólatra você sabe, você pegar e tirar a bebida, ele vai morrer por falta da bebida, 

se você souber dosar a bebida, ele vai continuar vivendo com uma quantidade menor, né, mas a 

situação ali, um golinho ia fazer bem.  

 

Você acha que isso faria bem pro seu pai? 

“Ah sim, eu acho que... já que você tá gravando eu vou trazer escondido ainda amanhã, 

vou molhar com gaze na boca dele, os gazes ali, vou da uns pinguinhos ali oh.” (fez sinal com as 

mãos para representar como faria) 

 

Descrição do contexto: falou em tom de brincadeira, sorrindo e direcionando a fala para 

o gravador. E após continuou falando de forma natural. 
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“Mas nós (equipe e família) estamos... Acho que vai dar certo, de trazer, nós temos uma 

cachorra chamada Laila, ele é um grude dessa cachorra, então assim... então acho que nós 

vamos conseguir trazer, a equipe vai fazer um jeito de levar ele lá pra fora, pra ela poder ter o 

contato com ele, então acho que é mais essa parte aí. Agora se vocês pudessem fazer, trazer o 

meu pai a vida de volta, seria o mais importante né.  

O conforto os cuidados, como vai ser, isso foi conversado, acho que o paciente em si, 

merece mesmo. Você pegá e escutar a família pra ver o que agrada ele, o porque agrada ele, e 

pegar e ter uma sala pra esse tipo de coisa acontecer, ah você pega o paciente em fase terminal 

leva naquela sala deixa a família, se a família quiser chacoalhar, quiser dar beijo e abraço o 

que quiser fazer ali, quer levar o cachorro, quer dar a bebida, quer fazer um churrasco, quer ter 

aquele tempo pra eles, é tudo de bom, tiver aquele tempo pra ele, pra pessoa que ta nessa 

situação.” 

 

E você acha que é legal ter um espaço para as famílias diferente de como é agora? 

“Porque assim, as vezes a família fica meio refutada com muitas pessoas em volta, nessa 

situação em fase terminal, então eu acho que deveria estar num lugar separado com a família. E 

questão de visita, duas pessoas né, daí as vezes você quer entrar com a tua mãe e com a tua 

filha, né, e você tem que deixar um lá fora, pra poder... então isso é muito ruim também, então se 

tivesse um setor separado com os cuidados, pra família, que é o que não tem hoje, isso acho que 

somaria bastante no geral.” 
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Entrevista realizada com P3 – respotas as questões norteadoras 

 

Queria que você me contasse brevemente a sua história e como está sendo vivenciar 

os cuidados com o seu pai internado na UTI? 

“Meu pai é viúvo, minha mãe faleceu já há 10 anos. Eu sou a única filha deles, sou filha 

adotiva, mas sou filha dele, tenho registro tudo. E ele mora comigo já há uns 3 anos. Ele quis 

sempre morar sozinho porque queria ser independente, “Ah eu não quero atrapalhar, não quero 

incomodar”. Mas, ele sempre teve a doença dele, mas no momento ele só fazia uso da bombinha 

e inalação, mas com o tempo ele... daí eu insisti muito e ele veio morar comigo né, até pelos 

cuidados e pela idade dele né. Daí ele passou ano passado ele ficou internado e daí que ele 

começou a usar o oxigênio há um ano e meio.” 

 

E aqui no hospital ele tá respirando pelo aparelho, ele tá intubado. Ele já tinha 

precisado disso alguma vez? 

“Isso por aparelho. Ele entrou aqui só fazendo inalação e os medicamentos, e tava com 

oxigênio dele. Daí acho que ele teve umas duas ou três crises, em dois dias daí que ele precisou, 

tentaram outros medicamentos, daí ele precisou fazer o intubamento né, pra não perder ele.” 

 

Antes em casa vocês já haviam conversado alguma vez, ou ele já tinha expressado se 

caso ele viesse a precisar desse tubo, como ele queria lidar com isso, esse processo de 

hospitalização, alguma vez chegaram a conversar sobre isso? 

 “Não. Na verdade ele sempre falou se fosse depender ele nunca queria ficar numa cama 

de hospital né. Ele não queria vim num hospital, tanto que muitas vezes ele falava “ah eu to 

bom, vamo esperar mais um dia, que eu vou ver se eu melhoro”. Ele já não queria vim em 

médico porque no caso ia ficar internado né. Ele já não é muito de ir em médico, mesmo tendo 

necessidade né. Mas nunca cheguemo a comentar no fato de chegar numa UTI, tanto que, de 

todas as vezes, é a primeira vez que ele chegou a ficar numa UTI né, ele nunca ficou das outras 

vezes na UTI.” 

 

E aí você passou na segunda-feira por uma reunião com a médica, com o psicólogo, 

isso? Eles abordaram cuidados paliativos, certo? Como é que foi pra você a reunião? 



88 

 

“Sim isso mesmo. Explicar na verdade pra gente, o que a gente já sabia sobre a doença 

dele. Que é grave, que tem um risco, mas ela explicou tudo (mudou a entonação e falou 

pausadamente de forma mais enfática e pausada) o que tá acontecendo e os procedimentos pra 

gente né. Como diz “Algo que a gente já sabia mas ela afirmou mais correto né”. Que nem eles 

tão fazendo todo o possível, mas ele corre um grave risco por causa que a doença dele não tem 

cura né, o pulmão dele já não tem como: “Ah vamo faze uma cirurgia, uma transfusão”, já não 

tem mais o caso. Mas daí ela passou pra gente tudo o que tá acontecendo, o risco que ele pode 

ter, tudo o que pode acontecer.” 

 

E como você se sentiu? Como foi pra você essa reunião? 

“Não... a reunião foi boa pra ela explicar né, tipo nóis já... ela tirou muitas dúvidas, que 

mais ou menos a gente pensava daí ela explicou certinho. Mas pra mim... totalmente sem chão 

né... Meu pai né... jamais eu penso em perder ele, eu não quero perder ele, a gente não aceita 

né. A gente sabe que ninguém vai durar pra sempre, mas ninguém está preparado né pro que vai 

acontecer né. Pra mim sem chão, porque, eu só tenho ele né. Que nem eu falei pra doutora, eu 

não tenho mais a minha mãe...  ele é meu pai adotivo, mas eu sou registrada, eu sou filha dele, 

ele me criou desde os dois dias né. Mas pra mim eu... é sem chão... a gente nunca está 

preparada né. Se alguém falar “Ah eu to preparada porque eu vou vir a óbito. Vou não sei o 

que...” Ninguém tá né... Todo mundo... a gente vai um dia vim a falecer mas a gente não quer 

né, esperar esse momento né... 

 

E depois da reunião como é que foi? Vocês foram pra casa e conversaram sobre a 

reunião? 

“Ah a gente sempre conversa a respeito né. A gente não quer... que ele sofra né. É que 

nem a gente sempre fala, aqui a gente vê que ele ta tendo um bom atendimento pelos médicos, 

um bom cuidado, a gente sempre chega ele tá limpinho... Nossa ele tá tão cheiroso, mais que a 

gente as vezes a gente fala né ele tá limpinho, a gente vê o medicamento, nunca a gente chego 

ele ta com o medicamento, qualquer coisa a gente chega a gente vê - Ah acabou alguma coisa, 

tá um sangue ali, eles já vem ali. Porque devido há muitos dias que ele tá, tem uns 

machucadinhos que causa na pele, esses dias até falei pra um enfermeiro ele veio e já colocou 
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um... um gaze e falou que já ia trocar. Mas... é difícil, é difícil... a gente conversa sobre isso né, 

a gente sempre tá falando.” 

 

E agora depois da reunião, o que você imagina pros próximos dias? Você comentou 

que já diminuiu a medicação que hoje ele já tá acordando um pouquinho. O que você 

espera pros próximos dias? 

“É pra ele fazer uma cirurgia amanhã, pra colocar a traqueo, mas eles vão ver por 

causa do rim, o rim dele tinha dado uma alteração. Daí precisa melhorar pra fazer. Mas eu 

espero levar ele pra casa, que nem eu falei, independente se... eu sei que ele não vai voltar a ser 

aquele senhor que ele andava sozinho, que fazia o alimento dele ali, mas... se ele voltando pra 

casa eu vou cuidar dele até os últimos dias da vida dele né. Eu espero que vou levar ele pra casa 

e vou sim, a gente tem muita fé né, primeiramente a nossa fé que a gente tem, eu sei que ele não 

vai sair da UTI hoje, ele pode ficar meses, dias, tem gente que fica até 1 ano numa UTI né, mas 

sempre a gente espera uma melhora, um dia que ele venceu hoje né e amanhã mais um dia que 

ele vai tá vencendo”. 

 

Como você falou que a doença dele não tem cura e que na reunião a doutora 

explicou certinho, você acha que isso foi positivo pra vocês que é positivo que outras 

famílias passem por essa reunião? Ou você achou que foi muito difícil o momento da 

reunião?  

“É difícil a gente ouvir né, é difícil a gente ouvir, claro né, é.... a parte boa como diz as 

dúvidas que a gente tinha ela esclareceu a nós. Nós não temos que falar que tamo com dúvida, 

sempre que a gente vê algo a gente pergunta mesmo - Ah pra que que é esse medicamento? Que 

que aconteceu? Se apitou ali a gente já chama pra perguntar. A gente pergunta mesmo né. Sobre 

outras famílias, é... eu não queria que outras famílias passassem por isso, não queria, por que é 

difícil e daí geralmente a gente vê muitas famílias passando por isso né, no caso do pulmão né – 

enfisema pulmonar. Mas...” 

 

É difícil lidar com a situação, mas é importante saber as informações é isso? 

“Foi boa, foi boa pelas explicações que ela passou pra gente né. Ruim nas palavras que 

você ouve né, porque daí você ouve verdades. Mas... Ela é boa sim, ela explica, ela deixou a 
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gente, ela tranquilizou a gente, ela e o rapaz que estava com ela o (citou o nome do psicólogo). 

Mas.... É difícil... é difícil... é difícil que daí você já tá... tá difícil pra você. Daí você chega em 

casa e desaba né. Você fica meu Deus, que que vai acontecer hoje ou amanhã, você tá naquele 

desespero, já tá naquele desespero né... Mas...” 

 

 L pra gente terminar, como você que não é filha, mas tá junto vivenciando 

tudo isso, como foi a reunião pra você? Você acha que é importante pra outras famílias?  

 “E ele veio morar com nóis, a gente tava há uns dois anos... E não é a primeira 

internação que eu vejo dele, é a primeira internação de UTI de mais urgência, mas já não é a 

primeira internação dele então a gente sabe que a saúde no caso dele é delicado, que a saúde 

dele no momento é bem delicada, a gente sabe que corre o risco de hoje estar tudo estabilizado e 

acontecer alguma coisa. Mas em questão da reunião, é as mesmas palavras, ela é boa por que 

você tira todas as suas dúvidas, eles explicam bem de uma forma calma. A realidade é que tem 

que colocar a verdade na mesa né. É um lado positivo de saber, mas por outro lado a gente não 

quer saber.” 

 

São informações difíceis de ouvir. 

“São vários momentos, na realidade eu falei com ela são vários momentos que a gente já 

teve aí em 10 dias, porque a gente chegou ele se internou.  

P3: Ele chegou andando.  

L: A gente jamais pensou que ele talvez fosse pra uma UTI e ficar intubado, talvez se 

fosse pra fazer um tratamento, mas não um intubamento.  

P3: Ele tá há 10 dias 

L: Ele veio, ele ficou na emergência, ficou um dia e meio na emergência, foi pra 

enfermaria, eu vim quando deixei ela aqui aí eu entrei na visita junto com ela das 5h as 6h e daí 

eu fui embora eu deixei ela pra posar com o pai dela.  Daí 10 e pouco, meia noite mais ou 

menos, perto da meia noite né, ela já ligou que ele teve umas crises, umas crises muito forte 

atrás da outra e naquele dia mesmo... 

P3: Eles tentaram de várias formas 

L: Tentaram de tudo, de várias formas antes de chegar a sedar ele pra colocar o 

intubamento, porque eles mesmo falou que o tubo de ventilação quando se coloca, pra tirar o 
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tubo do paciente é muito difícil, porque o paciente aceita. Então por isso que eu falo que foram 

vários momentos, porque já teve dias de a gente chegar ele tá totalmente, totalmente sedado, 

não mexer nada e teve dias que talvez, teve dias que ele mexeu o ombro, mexer uma mão. 

P3: Mesmo que ele tá sedado a gente conversa com ele, a gente chama, conta sobre os 

netos sobre a casa dele, porque ele quer saber né. Eu conto tudinho pra ele mesmo ele não me 

respondendo e ali a gente vê o coração dele, a gente vê a alteração no coração dele (referindo 

aos batimentos cardíacos no monitor) 

L: Que nem no dia que foi cortado o cabelo dele... Porque quando ele tava no quarto eles 

queriam cortar o cabelo dele, mas ele não deixou cortar.  

P3: Tava grande o cabelo, só que ele gosta de cortar na barbearia.  

L: É aquelas manias de deixar o cabelo cheio. Vou cortar na barbearia que eu tenho o 

barbeiro. Lá na enfermaria a moça falou pra ele pra cortar e ele não deixou falou que só ia 

cortar quando fosse pra casa. Daí no dia que cortaram aqui, eles pediram pra nós e a gente 

autorizou, cortaram porque a gente autorizou a gente falou pra ele (se referindo ao paciente) e 

tudo. Então teve vários momentos da gente chegar e ele tá com o olho um pouco aberto, teve 

dias que a gente teve notícia que talvez não passaria daquela noite e teve dias que chegou... 

P3: Daí a gente saiu daqui meio em choque 

L: E teve dias que ele tava mais estabilizado. Então são vários momentos né. E agora é 

aquilo né... A gente só tem a agradecer, porque foi aquilo que eu falei na reunião, ele já sofreu 

bastante, muito, muito mesmo. E hoje a gente não tem o que reclamar.  

P3: Os médicos, a enfermaria, a gente não tem o que reclamar. Se pudesse teria vindo 

com ele antes, porque eles atendem muito bem eles cuidam muito bem, eles passam pra gente 

tudo. 

L: Você nunca chega ali e ele tá sujo, ou tem o lençol sujo ou tem uma mancha no lençol, 

nada nada, nada, ele é muito bem cuidado, medicado, as vezes a gente chega e até brinca fala 

assim : -Ah rapaz você tá mais cheiroso que nóis. Ele sempre tá muito cheiroso.  

P3: Na primeira semana que eu cheguei a moça falou - ah o vozinho, e daí eu falei - olha 

pai você ganhou bastante netos aqui, eu falei isso pra ele. 

L: A gente não tem do que reclamar. Porque é aquilo que eu falei ele já sofreu bastante 

em outros internamentos.  
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E esses cuidados trazem qual sentimento pra vocês?  

P3: A gente vê que ta sendo bem cuidado, porque se eu chegasse aqui e vê ele - nossa 

não foi trocado hoje, já tá dois três dias, sangrou ali, mas não, aqui não tem isso. 

L: Em uma das internação dele acho que foi a última que ele tava no UPA, a gente 

chegou já tinha acabado o medicamento dele e tava quase metade da bolsa de sangue.  

P3: Tinha acabado o soro e tava quase cheio, tava enchendo coletando tudo de novo. 

L: Imagina no caso da idade dele, a gente retirar sangue é uma coisa, mas pra ele... 

P3: Sem necessidade né, daí eu falei pra ele - Nossa pai o senhor tá tirando sangue? E 

ele falou - Não já acabou aqui. 

L: Na idade dele de 79 anos com o estado de saúde que tem, uma bolsa de sangue pra ele 

faz toda a diferença. E daí ela chegou e falou nossa e a gente perguntar e ele (se referindo ao 

profissional da UPA) falar - Não é só jogar fora que ele mesmo repõe. 

P3: Mas aqui não, aqui a gente não tem do que reclamar, só tem que agradecer. 

 

E o sentimento que vocês tinham, por exemplo, quando acham que ele não tava 

sendo bem atendido.  

L: O sentimento oh é de raiva, de ódio vontade de tirar ele de lá. 

P3: Tipo assim é um ser humano né e você tratando mal. 

L: Eles tratam como de qualquer maneira. 

L: Aqui a gente não se preocupa com nada, porque vê que tratam bem. 
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Entrevista realizada com P4 – respotas as questões norteadoras 

 

Gostaria que você me contasse um pouquinho de sua mãe e o que houve que ela 

precisou ser internada. 

“Ela era uma mãe assim muito, tipo... não porque ela tá nesse estado, mas ela sempre foi 

uma pessoa tranquila, não gostava de incomodar ninguém, uma mãe excelente. Ela internou dia 

23 na UPA do Boqueirão, aí ela ficou até dia 27, dia 27 foi transferida pra cá. Ela foi internada 

por PNM.”  

 

Por PNM entendi e ontem foi feita uma reunião com vocês os filhos? 

“Foi ontem de manhã, meio dia.” 

 

Queria que você me contasse um pouquinho de como foi a reunião, como você se 

sentiu, como foi pra vocês? 

“Foi difícil né... Muito (alterou o tom de voz, ficando com a voz trêmula como se fosse 

chorar). Mas... Fazer o que. Na verdade o que a doutora falou a gente já... tinha uma noção do 

que ia acontecer né. Que ela falou sobre o estado dela né que é grave. Não é muito bom, mas ela 

esclareceu bem, a gente até saiu mais aliviada né”. (suspirou, relaxou os ombros antes tensos e 

retomou o tom de voz inicial) 

 

Descrição do contexto: Desde a abordagem inicial a participante no box da paciente, 

observei o semblante da participante sempre fechado, rígido. Percebi que ela procurava deixar 

tudo muito organizado e durante a entrevista ela me olhava diretamente nos olhos, com um olhar 

forte e fixo em mim. Os momentos em que percebia emoções na participante eram percebidos 

pela mudança do tom de voz ou expressão corporal, porém seu semblante sempre permanecia 

firme sem demonstrar expressões faciais. O que me pareceu caracterizar um mulher forte e ao 

mesmo tempo com dificuldade em expressar os sentimentos que surgiam durante a fala, como se 

tentasse contê-los. Não ouve pausas na fala ou desvio de olhar, mesmo emocionada ela 

continuava seu relato e mentinha o olhar fixo.  A participante também parecia dar importancia às 

datas e horarios, pois durante seu relato deu enfase nesses aspectos.   
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   Na reunião a doutora abordou sobre Cuidados Paliativos? Vocês 

conseguiram compreender, como foi esse momento? 

  “Sim, aham, falou sim, foi tranquilo.” 

 

E como você se sentiu durante a reunião? 

“Ah é muito ruim né (sorriu, no entanto um riso que demonstrava nervosismo e não 

alegria) É muito difícil mas... Dá uma tristeza (nesse momento lágrimas escorrem pelo rosto, 

porém ela mantém o relato sem pausas) Única coisa, um momento de tristeza.” 

 

Descrição do contexto: Permaneci por alguns segundos em silêncio procurando respeitar 

as lágrimas que escorriam pelo rosto e procurando deixar um espaço para a participante, porém 

ela não limpou as lágrimas e permaneceu me olhando. Retomei a entrevista.  

E a partir da reunião o que vocês conversaram que pudesse fazer agora, vocês estão 

com a visita estendida e teve alguma outra coisa que vocês gostariam de fazer para ela?  

“Não. Só meu irmão pediu pra o chimarrão né, porque ela gosta muito do chimarrão e o 

café. Daí hoje a doutora mandou trazer o chimarrão. Eu acredito que ela não vai conseguir 

tomar pelo estado que ela ta, mas a gente trouxe. E o café ainda tem que vê, mas só isso que a 

gente pediu única coisa. Ela já recebe a pastora da igreja dela, eu sou católica, mas ela 

participa da igreja evangélica, aí tem a pastora deles que sempre vem ali (se referindo a UTI) e 

fala com ela. E as visitas estendidas já aconteciam mesmo antes da reunião.” 

  

E hoje você esta aqui com ela visitando por um tempo maior e como é que você tá 

estando com ela, como é que ta sendo este momento pra você?  

 “Triste... (novamente a voz fica trêmula) Nós vamos revesar, eu moro longe né então eu 

não fico aqui, eu fico até amanhã e depois vêm outras pessoas.” 

 

Na reunião vocês decidiram por essa abordagem do Cuidado Paliativo?  

“ A gente pensou... A decisão lógico é dos médicos, mas a gente quer o que é melhor pra 

ela, e nesse momento é o melhor pra ela. Porque também ficar sofrendo a gente não quer né... 

Ela já não tinha uma vida 100%, ela já sofria bastante. Pelo DPOC e agora é uma situação bem 

maior... A gente quer o melhor pra ela. É isso que a gente quer.” 
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E agora tem alguma outra coisa que vocês esperam? Por exemplo trazer ela pra 

enfermaria, tem plano de sair da UTI,  qual é o desejo de vocês? 

“Nosso desejo é que ela fique bem. A única coisa. Ir pra enfermaria eu acho que agora 

não é o momento, não é o momento, eu acho que ela não tá.... A gente viu que aqui o 

atendimento assim, é muito excelente né. Melhor estar ali, e também pela situação dela né.” 

 

 Pela gravidade? 

A situação dela, pela gravidade que ela tá não tem condições de ir pro quarto. 

 

  A partir dessa reunião você acha que foi importante, você acha que outras 

famílias também precisam passar por essa reunião. 

“Muito importante. Precisa porque a doutora esclarece bem as situações né ela deixou 

bem esclarecido, bem importante.” 

 

O principal que você achou foi esclarecer as dúvidas que vocês tinham isso, isso é o 

que você achou mais importante?

“E pelo fato também de que a gente conheceu a doutora né, a gente não tinha visto ela 

ali, e a gente viu que ela é bem humana (deu ênfase na entonação de voz) assim, parece bem 

acolhedora, bem preocupada, isso também já deu... um conforto.” 

 

 Normalmente vocês encontravam os plantonistas? 

“Sim.” 

 

E vocês também estão tendo acompanhamento do serviço de psicologia? 

“Não. Eu não, pra mim não, acho que não tem necessidade, agora não sei os outros 

meus irmãos.”  
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Entrevista realizada com P5 – respotas as questões norteadoras 

 

Como foi o momento da reunião pra você? 

“Ah eu digo assim, acho que nós estávamos meio preparados, preparado sabe, era uma 

coisa que você não queria ouvir mas você sabia que você ia ouvir aquilo ali, mas você não 

queria.” 

 

Vocês vieram sabendo sobre o que ia ser a reunião? 

“Sabendo, sabendo já.... Porque é... até mesmo na quarta feira nós estivemos aqui, 

minha esposa tava lá junto daí pelo que o médico falou aquele dia, acho que minha esposa ficou 

impressionada pelo o que ele comentou e ficou assim (representou com o corpo como se 

estivesse tendo tontura) e falou “Ah deixa eu sair” daí eu peguei e acompanhei ela, levei ali na 

salinha (se referindo ao hall de entrada na UTI) ali, ela pediu um copo de água, eu peguei copo 

de água pra ela, enquanto eu pegava o copo de água tinha um panfleto do lado ali e eu acho que 

eu peguei o panfleto certo (sorriu) onde dizia... explicava o que acontece, o que não acontece, o 

que que pode acontecer, que nós temos que estar preparados, todo aquele processo. Então eu já 

sabia o que que seria a conversa. Até falei pro meu concunhado a situação é essa aí 

(representou como se estivesse com o panfleto nas mãos).” 

 

E nesse momento da conversa qual foi o sentimento que você teve durante toda a 

fala da médica. Mesmo que você já soubesse o que você sentiu? 

“Ah acho que tanto eu como meu concunhado porque nós éramos tratados como filhos. 

Acho que “de missão cumprida” porque também né, você ajuda até um certo ponto, porque 

chega a um certo ponto que você fica com as mãos atadas e não pode seguir a diante, como a 

própria médica falou: Não depende de nós vai depende exclusivamente dela. Então acho que de 

missão cumprida as próprias filhas também estão assim meio, claro que não foi um choque, mas 

escutaram o que já sabiam que iam escutar aquilo que não queriam escutar.” 

 

Quem participou da reunião? 

“As duas filhas, eu e meu concunhado que estiveram participando da reunião. E o que 

eles falaram, foi que nós não queremos que a mãe sofra, sofra... Porque o quanto ela já não 
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sofreu e vem sofrendo sendo intubada, aquele processo todo, e recebendo injeção e cateter e 

tudo aquilo. Muito sofrimento, então nós não queremos que ela sofra mais do que já sofreu.” 

 

E vocês quatro conversaram depois da reunião, sobre como foi aquele momento da 

reunião? 

“Não... no momento da reunião elas choraram, acho que é natural... Mas depois da 

reunião não ficaram falando nada, elas estão cientes do sofrimento da mãe e também o nosso 

como família né... Quando ela chegou em casa ela (esposa) viu uma foto da mãe sorrindo e falou 

“Será que nunca mais vou ver minha mãe sorrindo”, eu sempre converso com ela “olha não 

adianta tapar o sol com a peneira”, existe um problema nós temos que enfrentar esse problema, 

ninguém é eterno. Ela já viveu uma vida bem, e claro eu queria que ela saísse bem daqui, mas 

não depende de nós, depende exclusivamente dela e ninguém tem “varinha de condão”, então 

nós temos que enfrentar esse problema.” 

 

E durante a reunião vocês fizeram algum pedido especial, algo que vocês gostariam 

pra ela? Sobre ela vir de alta para a enfermaria, foi uma decisão de vocês ou foi uma 

decisão da médica? 

“A médica que deu, eles comentaram que provavelmente ela teria uma alta, que seria 

feita uma avaliação para ela vir de alta para a enfermaria se fosse possível. Aí quando nós 

estávamos saindo, depois da reunião eles deixaram a gente fazer uma visita pra ela, de dois em 

dois e aí eles já avisaram que tinha disponível um quarto pra ela e que ela viria de alta pra 

enfermaria. Aí ficamos aguardando uma meia hora uns 40 minutos e acompanhamos ela na alta. 

Só que nós não viemos preparados pra ficar com ela. Nós viemos na verdade pra uma reunião.” 

   

E no fim a alta gerou um “transtorno” pra vocês?  

“Nossa, é... tanto é que a enfermeira do posto perguntou: “Mas não vai ficar ninguém 

com ela?”  e eu falei “ Não, porque nós não viemos preparados, meu cunhado tinha que 

trabalhar hoje ainda” Eu to de folga hoje mas amanhã tenho que trabalhar. Minha cunhada 

tinha que trabalhar. Cada um tem seus compromissos. Minha esposa tem as coisas os 

compromissos de casa e tem o compromisso do cuidado com a minha cunhada especial. Então 

nós ainda não conseguimos nos organizar, ainda não conseguimos “colocar os pingos nos is”, 
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nós não conseguimos ainda, mas nós estamos tentando se acertar, tanto é, que eu cheguei aqui 

umas 11 horas mais ou menos e vou ficar até as 6 horas da tarde e minha esposa vem pra posar 

e depois ainda não sei. Mas nós nos acertamos. Não sei se há necessidade de ficar a noite, mas 

ela (apontou para o posto de enfermagem) falou que tem que ficar 24 horas por dia, porque ela 

pode tentar se mexer arrancar alguma coisa. Então a gente tá assim entrando em outro mundo.”  

 

E ela teve alguma visita religiosa ou algum desejo dela que vocês pediram? 

“Não eu já... eu já fiz, eu já trouxe o padre aqui, quando ela tava na UTI, mesmo antes 

da reunião. Eu não pude entrar porque era fora do horário de visita, mas o padre entrou e fez 

todo o procedimento que precisava né, então essa parte já missão cumprida. A gente faz o que a 

gente pode. Agora que estamos tendo algumas dificuldades, isso sim, mas é só se organizar. E se 

ela for pra casa, outro problema, como é que nós vamos lidar com esse problema é outra 

situação complicada, porque a gente nunca espera.” 

 

Por ter uma pessoa que é especial em casa? 

“Sim, aí é um outro problema pela pessoa especial... Mas nós vamos ter que modificar 

tudo, é uma outra situação complicada, mas é se organizar e ver como é que vamos fazer isso.” 

  

Você já está falando que tem toda uma organização em casa pra poder recebê-la. A 

médica falou se tem plano de alta?  

“Segundo ela falou, tudo vai depender de agora de como ela ficar, ela falou que 

dependendo ela pegue uma alta na semana que vem. Que nem hoje já foi à médica e o fono, ele 

deu uma gelatina, não, não, era um pudim pra ela e ela engoliu bem, comeu bem, era coisa que 

ela queria, o doce é tudo pra ela. Aí ele deu água, a água já não foi bem, ela se afogou, esse ela 

se afogou. Daí ele deu o pozinho pra deixar um pouquinho mais consistente a água, o 

espessante, pra ela poder engolir . E mesmo assim ele vai ficar avaliando ela uns dois dias aí. 

Pra ver o que que vai ser feito. E se ela ganhar alta daí já vem um outro porém... o que precisa, 

o que tem que fazer, que tipo de instrumento... Nós vamos ter que aprender assim, digamos 

assim, na marra a cuidar de um doente em casa na situação igual a dela.”   
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Você já passou pela experiência da reunião, e agora pensando em outras famílias 

que vivenciaram essa situação e precisam passar por essa reunião, qual a sua opinião? 

“Eu vejo assim, eu acho que a pessoa tem que ser realista sobre a situação. Não adianta 

ficar falando vai melhorar vai melhorar, se não vai, ficar só alimentando esperança que não 

existe.” 

 

 E isso você acha que a médica foi? 

“Sim, sim, ela foi realista, não adianta ficar alimentando esperança, claro que não foi 

assim brusco, não teve aquele impacto de dizer “vai acontecer”. Mas ela foi aos poucos 

explicando o quadro, ela pegou uma planilha e mostrou assim como se fosse um degrau, e ela 

explicou que desse último degrau ela não vai mais voltar pro primeiro degrau. Ela explicou 

muito bem. Ela falou no muito muito ela vai manter isso aqui.” 

 

Muito diferente do que ela era antes? 

“Muito diferente do que ela era antes, ela não vai mais ter aquela vida que ela tinha 

antes de entrar aqui. Mas por outro lado, ela veio pra enfermaria e parece que deu um up nela, 

ela ta conversando, tá cantando, ela sempre foi de cantar, ela ta lá cantando, cantando em 

alemão como sempre ela canta, batendo assim (representou as palmas) no ritmo das músicas. 

Então poxa vida, será que deu uma guinada, uma melhora assim tão rapidamente? Ela tá ali ela 

fala resmunga, mas você não consegue entender o que ela tá falando. Às vezes ela fala e eu 

entendi - o sol, mas não sei o que ela tá falando. Dá até medo de balançar a cabeça e ela estar 

perguntando, por exemplo, se não vai mais sair daqui e a gente balançando a cabeça que sim. 

Então eu procuro sempre dizer que ela tá tomando remédio. Porque não quero dar esperança 

errada pra ela, mas não quero dizer o quanto tá ruim. Porque se disser tchau ela quer levantar 

parece que ela quer ir junto, então tem que esperar o melhor momento pra sair, uma hora que 

ela tiver dormindo. Pelo menos é que o eu to pensando.”  

 

Então você acha importante outras famílias passarem pela reunião? 

“Sim, por exemplo, nas visitas quando vinha só minha cunhada e concunhado, eles 

passavam pra gente o que o médico falou e as vezes desencontrava as informações. Às vezes eles 

falavam que ela não acordava e não abria o olho, no outro dia a gente vinha e ela tava 
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acordada. Então era diferente, muito desencontro de informações. Igual hoje eu já passei 

informações pra minha esposa - Oh ela já comeu pudim e tomou água! Mas eu acho que o fono 

hoje explicou pra mim, amanhã se for meu concunhado o fono tem que explicar pra ele porque 

eu não vou saber explicar. Então igual na UPA, meu sobrinho que entrou daí o médico explicou 

tudo pra ele e no final perguntou e os outros familiares tem mais gente? Daí meu sobrinho falou 

tem sim estão ali fora, daí ele foi lá e falou tudo novamente. Então na reunião fala com todo 

mundo de uma vez só e cada um entende e tira suas dúvidas. Só se eu puder fazer uma crítica 

construtiva seria o espaço da salinha da reunião, muito pequeno, muito calor não tinha janela e 

todo mundo lá dentro ouvindo aquelas coisas tem gente que deve até passar mal lá. Mas com a 

gente não aconteceu, é só pra tentar ajudar, uma crítica construtiva.” 
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ANEXO 

ANEXO 1 – Folheto informativo elaborado pela comissão de Cuidados Paliativos do 

Hospital do Idoso Zilda Arns 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE – UNICENTRO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO – PROPESP 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA – COMEP 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

                      

 
Prezado(a) Colaborador(a),  

 

      Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa intitulada “A vivência da família na 

abordagem paliativa para idosos em Unidade de Terapia Intensiva: um estudo fenomenológico”, sob a 

responsabilidade da pesquisadora Ana Lídia Emerick Rosa, que irá investigar a experiência vivida pelos 

familiares no processo de tomada de decisão em cuidados paliativos para idosos em unidade de terapia 

intensiva.  

Este estudo justifica-se pela relevância do tema “o processo de tomada de decisão em Cuidados 

Paliativos por familiares de idosos em Unidade de Terapia Intensiva” dentro da proposta de humanização 

da Saúde, além de proporcionar uma reflexão sobre o fenômeno em questão e suas implicações para a 

sociedade atual.  

  O presente projeto de pesquisa foi aprovado pelo COMEP/UNICENTRO. 

 

DADOS DO PARECER DE APROVAÇÃO  
emitido Pelo Comitê de Ética em Pesquisa, COMEP-UNICENTRO 

Número do parecer:  2.305.260                                         Data da relatoria: 29/09/2017 

 
1. PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA: Ao participar desta pesquisa você deverá participar de 

uma entrevista, onde constam três perguntas sobre o tema da pesquisa. A entrevista deverá ser gravada 

para posterior transcrição e análise pela pesquisadora. Lembramos que a sua participação é voluntária, 

você tem a liberdade de não querer participar, e pode desistir, em qualquer momento, mesmo após ter 

iniciado a entrevista, sem nenhum prejuízo para você. 

  

2. RISCOS E DESCONFORTOS: Durante sua participação na entrevista, você poderá se sentir 

constrangido em responder alguma questão, desencadeando em certo desconforto na continuidade da 

entrevista. Este é considerado um risco mínimo que será reduzido pela possibilidade de encerrar sua 

participação no estudo a qualquer momento sem nenhum prejuízo para você, ou até mesmo poderá ser 

encaminhado para assistência integral, imediata e gratuita.  A pesquisadora indicará o atendimento de um 

profissional especializado da rede pública de saúde, podendo ser realizado nas Unidades Básicas de Saúde 

de Curitiba, no Ambulatório do Luto no Hospital do Idoso Zilda Arns e no Grupo de Luto realizado na 
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Universidade Federal do Paraná, de acordo com a sua disponibilidade. Estes serviços possuem fluxo de 

atendimento com livre demanda o que facilita o acesso rápido e integral.  

 

3. BENEFÍCIOS: Os benefícios deste estudo deverão proporcionar um entendimento sobre a 

vivência dos familiares na tomada de decisão em Cuidados Paliativos para o idoso, propiciando reflexões 

que possam gerar mais subsídios para um cuidado mais humanizado desta população em Unidade de 

Terapia Intensiva. 

Os benefícios esperados com o estudo são: identificação mantida em sigilo; confidencialidade e 

utilização das informações obtidas exclusivamente para realização do estudo, assim como, acesso ao 

resultado do estudo após sua conclusão. 

 

4. CONFIDENCIALIDADE: Todas as informações que o(a) Sr.(a) nos fornecer serão utilizadas 

somente para esta pesquisa. Sua identificação será mantida em sigilo; a confidencialidade e a utilização 

das informações obtidas serão exclusivamente para realização do estudo, assim como, acesso ao resultado 

do estudo após sua conclusão. Suas respostas ficarão em segredo e o                                                                                                                                                                                                                                                                                         

seu nome não aparecerá em nenhum das gravações, nem quando os resultados forem apresentados.  

      
5. ESCLARECIMENTOS: Se tiver alguma dúvida a respeito da pesquisa e/ou dos métodos 

utilizados na mesma, pode procurar a qualquer momento o pesquisador responsável.  

 

Nome do pesquisador responsável: Ana Lídia Emerick Rosa 

Endereço: R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, n°1100 ap.701 – Mossunguê, Curitiba -PR 

Telefone para contato: (41) 997137849 

Horário de atendimento: 08h as 18h  

        
6. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS: Caso o(a) Sr.(a) aceite participar da pesquisa, não 

receberá nenhuma compensação financeira.   

       
7. CONCORDÂNCIA NA PARTICIPAÇÃO: Se o(a) Sr.(a) estiver de acordo em participar 

deverá preencher e assinar o Termo de Consentimento Pós-esclarecido que se segue, em duas vias, sendo 

que uma via ficará com você.     

   

===============================================================

=== 

 

 

CONSENTIMENTO PÓS INFORMADO 
 

 

       Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, o 

Sr.(a)_______________________________________________________, portador(a) da cédula 

de identidade__________________________, declara que, após leitura minuciosa do TCLE, 

teve oportunidade de fazer perguntas, esclarecer dúvidas que foram devidamente explicadas pela 

pesquisadora, ciente dos serviços e procedimentos aos quais será submetido e, não restando 
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quaisquer dúvidas a respeito do lido e explicado, firma seu CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO em participar voluntariamente desta pesquisa.  

E, por estar de acordo, assina o presente termo. 

 

Curitiba, _______ de _________________________ de 2019. 

 

 

 

______________________________ 

Assinatura do participante / Ou Representante legal 

    

 

_______________________________ 

Assinatura do Pesquisador 


