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RESUMO 
 

 
Este trabalho relaciona o cuidado transpessoal em enfermagem defendida por 
Jean Watson nas práticas interdisciplinares de cuidados paliativos. Tem como 
objetivo identificar os fatores cuidado transpessoal em um paciente de cuidado 
paliativo. Estudo de caso, abordagem qualitativa com um paciente em cuidados 
paliativos com histórico de câncer, a mais ou menos 19 anos, em tratamento 
tradicional e um ano tratamento complementares, o estudo realizado no período 
entre janeiro e abril de 2019.  A coleta de dados ocorreu no hospital e em quatro 
encontros de visitas domiciliares, que foram gravadas respeitando a 
individualidade a condição clínica do paciente naquele dia (dor mínima, estado 
sono, consciência, estado emocional do paciente). Os dados foram analisados 
seguindo categoria temática de Minayo e emergiram as seguintes categorias: 1) 
Categoria temática: o enfrentamento da doença utilizando o tratamento 
convencional desde seu diagnóstico; 2) Categoria temática: o enfrentamento e 
dedicação do familiar, a união da família e seu apoio para continuar lutando e 
manter uma qualidade de vida, minimizando sofrimento a cada dia; 3) Categoria 
temática: o enfrentamento da doença, e acreditar que está vivo e um bem 
superior fortalece ainda mais o processo de luta; 4) Categoria temática: o 
enfrentamento, e a difícil decisão de parar com tratamento com a quimioterapia 
e radioterapia e virar paliativo buscando tratamentos alternativos; 5) Categoria 
temática: o enfrentamento da dor durante o cuidado paliativo, buscando outras 
formas de aliviar dor, com a prática de terapias complementares alternativas; 6) 

Categoria temática: o enfrentamento das dificuldades em alguns hospitais do 
meio oeste catarinense ao realizar tratamento, falta de empatia por parte dos 
profissionais de saúde e o sofrimento; 7) categoria temática: energia positiva 
existe, e acreditar que ela existe ajuda nesse momento; 8) Categoria temática: o 
enfrentamento do processo de morrer; 9) categoria temática: A esperança, 
desejos e projetos de vida como fortalecimento para enfrentamento da doença; 
10) categoria temática: relembrar o que aconteceu ajudou e contar a luta, que 
teve por tudo que passou, com a finalidade de refletir nas perguntas. Os 
resultados mostram que conhecimentos da teoria Jean Watson e relações 
transpessoais comprovam ser eficaz no cuidado ao paciente paliativo. 
 
  
Palavras-Chave: Cuidado Paliativo. Cuidado Transpessoal. Enfermagem. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 
 
 

 
This work relates the transpersonal care in nursing defended by Jean Watson in 
the interdisciplinary practices of palliative care. It aims to identify the 
transpersonal care factors in a palliative care patient. Case study, qualitative 
approach with a patient in palliative care with a history of cancer, more or less 19 
years, in traditional treatment and one year complementary treatment, the study 
conducted in the period between January and April 2019. Data collection 
occurred in the hospital and in four meetings of home visits, which were recorded 
respecting the individuality of the patient's clinical condition on that day (minimal 
pain, sleep state, consciousness, emotional state of the patient). The data were 
analyzed according to the Minayo thematic category and the following categories 
emerged: 1) Thematic category: the confrontation of the disease using 
conventional treatment since its diagnosis; 2) Thematic category: the 
confrontation and dedication of the family, the union of the family and their 
support to continue fighting and maintain a quality of life, minimizing suffering 
every day; 3) Thematic category: confronting the disease, and believing that it is 
alive and a higher good, further strengthens the process of struggle; 4) Thematic 
category: the confrontation, and the difficult decision to stop treatment with 
chemotherapy and radiotherapy and become palliative seeking alternative 
treatments; 5) Thematic category: coping with pain during palliative care, seeking 
other ways to relieve pain, with the practice of alternative complementary 
therapies; 6) Thematic category: coping with the difficulties in some hospitals in 
the Midwest of Santa Catarina when receiving treatment, lack of empathy on the 
part of health professionals and suffering; 7) thematic category: positive energy 
exists, and believe that there is help at that time; 8) Thematic category: coping 
with the dying process; 9) Thematic category: Hope, desires and life projects as 
a strengthening to cope with the disease; 10) thematic category: remember what 
happened helped and tell the fight, had for everything that happened, for the 
purpose of reflecting on the questions. The results show that knowledge of the 
Jean Watson theory and transpersonal relationships prove to be effective in 
palliative care. 
 
  
Keywords: Palliative Care. Transpersonal Care. Nursing. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Segundo a definição da Organização Mundial da Saúde Brasil (OMS), cuidado 

paliativo é uma abordagem que promove a qualidade de vida de pacientes e familiares 

que estejam lidando com uma doença ameaçadora à vida, através de prevenção e 

alívio do sofrimento, ao identificar e tratar precocemente a dor e outros problemas 

físicos, psicossociais e espirituais (MIRANDA, 2017). 

          O Sistema Único de Saúde já oferece cuidados paliativos, no entanto, não havia 

nenhuma normativa definida para reconhecimento e organização para a oferta deste 

tratamento. Após, a implantação da resolução é possível definir diretrizes aprimorando 

a oferta dessa abordagem, já que esses cuidados devem ser oferecidos o mais cedo 

possível, juntamente com o início do tratamento da doença, promovendo o alívio da 

dor (com uso de analgésicos) e de outros sintomas físicos, do sofrimento psicossocial 

com apoio psicológico, incluindo atenção apropriada para familiares e cuidadores a 

lidar com a doença do paciente e o luto (OMS, 2018). 

         O trabalho em equipe que seja multiprofissional visam oferecer ao paciente no 

processo de morte e para sua família, um cuidado envolvendo os aspectos físicos, 

emocionais, sociais, espirituais e culturais com a finalidade de alcançar uma melhor 

qualidade de vida pelo paciente em face da sua condição de terminalidade (SILVA, 

AMARAL E MAAGUTTI et al, 2013). 

 

“De todas as experiências da vida, a morte impõe os desafios adaptativos 
mais dolorosos para a família [...] “(WASH E MCGOLDRICK 1998, p. 21) 

 

“Cuidar do sofrimento humano no momento mais frágil de sua vida, a dor que 

não trata através de analgésicos.” (ARANTES, 2016) 

 

[..]em Eclesiastes, escrito no séc. III a.C.: “Tudo tem seu tempo, o momento 
oportuno para todo propósito debaixo do sol. Tempo de nascer, tempo de 
morrer” (Ecl 3, 1 e 2) [..] (MORTIZ, 2011.p19). 

 

A Enfermagem tem buscado se firmar como ciência, uma vez que, para 

embasar a assistência e fortalecer a profissão, vale-se de teorias para fundamentar a 

prática e sistematizar o cuidado. Neste contexto, as reflexões sobre os preceitos 

teóricos de Enfermagem configuram um importante aspecto para o desenvolvimento 
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da profissão e delimitação de seu campo de atuação (SAVIETO, RIBEIRO LEÃO, 

2016). 

          A partir do século XIX, com a revolução industrial, ocorreram grandes avanços 

tecnológicos acarretando no advento de novas terapêuticas, como a formulação de 

drogas potentes e de amplo espectro as quais auxiliou no tratamento e prevenção de 

enfermidades ditas incuráveis, como também, para o prolongamento da vida. 

Entretanto, mesmo diante de tal arsenal tecnológico na saúde, ainda existe e 

possivelmente existirão por muitos séculos as doenças fora de possibilidade de cura 

(SILVA, AMARAL E MALAGUTTI et.al, 2013). 

          A Enfermagem de cuidado paliativo juntamente com uma equipe 

multiprofissional devem desenvolver um trabalho na sua prática cotidiana baseando-

se em modelos conceituais e nas ferramentas atualmente disponíveis (sistemas de 

classificação para diagnóstico, intervenções e resultado de enfermagem), aliado a um 

exercício de cuidado humanístico e sensível a pessoa, família e comunidade (SILVA, 

AMARAL E MALAGUTTI et. al, 2013). 

         Além disso, a Enfermagem de cuidado paliativo também deve partir de uma 

perspectiva familiar. Partir do conceito de morte, um processo natural da vida que 

envolve a pessoa que está no processo de terminalidade e os sobreviventes, trabalhar 

esse conceito, ajuda na continuidade desse ciclo de vida. Atingir o equilíbrio neste 

processo é a tarefa mais difícil que uma família deve enfrentar (WASH E 

MCGOLDRICK, 1998). 

         Como Técnica de Enfermagem em um hospital do Meio Oeste Catarinense, 

observei a necessidade de aprofundar os conhecimentos e sistematizar o cuidado 

humanizado a pacientes paliativos, cada vez mais frequente em minha unidade de 

trabalho.  Ao estudar as teorias de Enfermagem durante a graduação aprimorei a ideia 

da teoria de Jean Watson e, notei que a assistência da equipe de Enfermagem poderia 

melhorar tendo um cuidado paliativo fundamentado em uma teoria de enfermagem 

que atenda às necessidades de cuidado humanizado aos pacientes e familiares.   Um 

instrumento com formas inovadoras baseada na Teoria Transpessoal de Jean Watson 

poderiam contribuir para cuidados mais efetivos, eficientes, mas ao mesmo tempo 

evitando o cuidado mecanicista e holístico. 

        O objetivo deste estudo foi realizar o cuidado de Enfermagem baseado nos 

fatores de cuidado transpessoal da teorista Jean Watson em um paciente. Como 



13 

 

 

 

objetivos específicos: aprofundar os conhecimentos da teoria de Jean Watson; 

aprofundar os conhecimentos sobre o cuidado paliativo e os conhecimentos de 

práticas complementares; e relacionar a Teoria de Jean Watson em Cuidados 

paliativos. 

        Acredita-se que esse estudo poderá promover melhorias na assistência de 

Enfermagem, ao demonstrar que é de suma importância a qualificação profissional 

por meio de educação continuada para a equipe que atua diretamente com o paciente 

em sua terminalidade, a fim de entender melhor o conceito de morte, uma certeza 

todos vão passar por situações de perdas na vida, e contar com profissionais que 

possam dar suporte e acompanhamento emocional melhora a maneira de aceita-la 

como algo natural, é para que serve o cuidado paliativo. Até mesmo estender esses 

cuidados aos pacientes e familiares em domicílio. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 
 
2.1 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

2.1.1 História do cuidado paliativo e conceito  
 

 É necessário um pequeno mergulho na história para entender o porquê do 

termo “cuidado paliativo”, o relato mais antigo é do Hospício do Porto de Roma, século 

V, onde Fabíola, discípula de São Jerônimo, cuidava de viajantes oriundos da Ásia, 

África e do Leste espécies de abrigos destinados ao conforto e a cuidados peregrinos 

e viajantes (MACIEL, 2008). 

 

          No século XVII surgiram várias instituições de caridade na Europa que 

construíram abrigos destinados aos órfãos, pobres e doentes, prática que se propagou 

por organizações religiosas católicas e protestantes em diversos pontos do continente 

europeu. No século XIX essas instituições começaram a ter características de 

hospitais, mas a assistência prestada era essencialmente leigo e voltado para o 

cuidado espiritual e para a tentativa de controle da dor (MACIEL, 2008; MATSUMOTO, 

2009) citado em (SANTOS, 2013). 
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Em Londres, que a enfermeira e assistente social inglesa Cicely Saunders foi 

trabalhar. Inconformada com o sofrimento humano, estudou medicina, formou-se aos 

40 anos de idade e dedicou-se ao estudo do alívio da dor nos doentes terminais 

(MACIEL, 2008). 

 

        Em Río e Palma (2007), citado por Lima (2018) o movimento moderno dos 

Hospices se deu com a fundação do St. Christopher Hospice em Londres, em 1967. 

Os resultados obtidos nessas instituições mostraram que um bom controle dos 

sintomas, uma adequada comunicação e o acompanhamento emocional, social e 

espiritual podem melhorar significativamente a qualidade de vida dos doentes 

terminais e suas famílias. 

 

         Maciel (2008), cita que em 1982 o comitê de Câncer da Organização Mundial 

de Saúde – OMS definiu políticas que visassem ao alívio da dor e aos cuidados do 

tipo Hospice para doentes com câncer e que fossem recomendados a todos os países. 

Este termo já havia sido usado outros países com a finalidades de proporcionar um  

cuidado ativo e total para pacientes cuja doença não é responsiva a tratamento de 

cura. Controle da dor, de outros sintomas e de problemas psicossociais e espirituais 

são primordiais. 

 

         Silva, Araujo, Firmino (2008) argumentam, e citado por Santos (2013) em que 

o cuidado é inerente a todas as teorias de enfermagem e significa para PolastrinI, 

Yamashita, Kurashima (2011) citado por Santos (2013) assistir o indivíduo sadio ou 

enfermo na realização das atividades que contribuam para a saúde, sua recuperação 

ou uma morte pacífica. 

 

         A palavra ‘paliativo’ em Maciel (2008) provém do latim pallium, que significa 

coberta ou manto citado em Filtaroni (2016).  Como sua origem demonstra, os 

cuidados paliativos têm como princípio minimizar os sintomas decorrentes de uma 

enfermidade que ameaça a vida e possibilitar que o doente tenha uma melhor 

qualidade de vida.  
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       O Brasil ainda não possui uma Política Nacional de cuidados paliativos e, além 

disso, não existe a padronização do atendimento e dos serviços. As instituições 

independentemente de sua natureza administrativa, que prestam esse tipo de cuidado 

o fazem através de iniciativas individuais (HERMES; LAMARCA, 2013; BRITTO et al., 

2015). 

 

       Ainda há poucos serviços de cuidados paliativos e, talvez por isso, têm sido 

confundidas de forma equivocada com a prática da eutanásia aceleração do processo 

natural da morte por meios artificiais e da distanásia prolongamento da vida por meios 

artificiais e procedimentos invasivos (RADIS, 2016). 

 

      Citado por Baliza et al., 2015 em Silveira (2016), algumas instituições já têm o 

Serviço de Cuidados Paliativos implantados, no entanto, atuando de forma ainda 

anônimas.  

 

2.2 CONCEITO DE MORTE 

 

       O tema morte é explorado de várias formas em nossa sociedade, muitas vezes 

exposta de forma poética através da arte: na música, no teatro, na pintura, na dança, 

telenovelas, filmes, sempre marcando sua aparição no cenário da vida, supostamente 

real. Romantizar a morte talvez alivie os atributos que são associados com dor, 

ruptura, interrupção, desconhecimento e tristeza, tão presentes em sua manifestação 

(GIANINI, 2012). 

      

      Recentemente, foi divulgado um relatório pela Economist Intelligence Unit 

(EIU) que apresenta um ranking da qualidade da morte em diversos países do mundo. 

De um total de 80 países, o Brasil ocupa o 42º lugar, o que aponta para a necessidade 

de se repensar a atenção que se destina à nossa condição existencial de seres finitos 

(O GLOBO, 2015). 

 

     O anúncio de uma doença terminal é uma crise não só para a pessoa que recebeu 

o diagnóstico, mas para toda a família. O adoecimento impõe mudanças de papéis, 

atitudes e comportamentos de todos os membros. As reações apresentadas por cada 
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membro familiar ao confrontar a crise variam de acordo com a estrutura emocional, 

idade, gênero, repertório individual, experiências vividas, avaliação do problema, 

recursos disponíveis. Com a evolução da doença, os familiares experimentam 

diferentes estágios de adaptação. As reações apresentadas são descritas por Kubler-

Ross, em sua pesquisa “Sobre a Morte e o Morrer” (2000), na qual relata depoimentos 

de pessoas que vivenciavam a iminência da morte (GIANINI, 2012). 

 

      O processo de terminalidade implica na reflexão de como se dará o fim da vida. 

Definir questões sobre a morte e o morrer são pontos que podem constar do 

Testamento Vital, que garante que a vontade do paciente seja cumprida pela equipe 

médica (RADIS, 2016). 

 

      O problema maior nessas condições não está no fenômeno da morte, mas no 

sofrimento que a pessoa vivencia até a chegada da morte, seja ela resultante de um 

câncer avançado ou quaisquer outras doenças não transmissíveis e degenerativas. 

Essa é a principal razão pelo qual o cuidado à pessoa em processo de terminalidade 

tornou-se, juntamente com a prevenção, detecção precoce e tratamento curativo, uma 

alta prioridade para a organização mundial da saúde (OMS) (SILVA, AMARAL E 

MALAGUTTI et.al, 2013). 

 

       O sofrimento e a proximidade da morte fazem-nos reavaliar a vida, enfocando 

nossas mentes em seus valores essenciais: valeu a pena? Qual foi o meu saldo? 

Estou deixando saudades? O que realizei deu sentido à minha vida e à de outros? 

Para onde irei depois da morte? Qual legado estou deixando? (MACIEL, 2009). 

 

       Em resposta à pergunta “Estou morrendo?”, a enfermeira pode estabelecer o 

contato ocular e seguir com uma declaração reconhecendo os temores do paciente 

(“Isto deve ser muito difícil para você”) e uma pergunta ou frase aberta (“Fale-me mais 

sobre o que você pensa”). Então, a enfermeira precisa ouvir atentamente, fazer 

perguntas adicionais para esclarecimento e fornecer a tranquilização apenas quando 

ela é realista. Nesse exemplo, a enfermeira pode determinar rapidamente que a 

pergunta do paciente emana de uma necessidade de informações específicas sobre 

o diagnóstico e prognóstico a partir do médico, sobre a fisiologia da fase terminal a 
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partir da enfermeira ou, talvez, sobre as implicações financeiras para a família a partir 

da assistente social. O capelão também pode ser chamado para conversar com o 

paciente sobre preocupações existenciais (BRUNNER et. al, 2017). 

 

         O indivíduo luta, cerradamente com a morte; não a vê como parte natural do 

processo evolutivo, porém ela não é negada, pois isso é impossível, mas tentam 

dominá-la. Talvez por isso o comportamento de afastamento em relação a pessoa 

doente ou morta é a forma possível de continuar vivendo. A morte surge como um 

"desaparecimento" (GUIMARÃES, FALCÃO E ORLANDO et.al 2009). 

 

Franco e Antônio (2005) citado por Gianini (2012) refletem sobre as 

preocupações do paciente terminal ao reconhecerem que dificilmente terão uma 

“morte natural”, e quais objetivos devem ser considerados quando pensamos em 

promover o bem-estar físico, mental, espiritual e social desses pacientes. 

 

A dificuldade de compreender o limite entre o curável e o tratável é fruto de 

nossa angústia frente ao processo de finitude (SILVA, 2017). 

 

O conhecimento e as tecnologias disponíveis para os profissionais de saúde 

transformaram o processo de fase terminal em qualquer coisa, menos em paz. Os 

pacientes e os médicas podem visualizar a morte como o que acontece quando a 

medicina fracassa (BRUNNER et.al, 2017). 

 

A pessoa doente passou a ficar restrita ao leito do hospital, local em que a 

morte deve ser combatida a qualquer custo, mesmo submetendo o paciente a 

procedimentos invasivos, dolorosos e que não favorecem a qualidade de vida e o bem-

estar do paciente (GIANINI, 2012). 

 

2.3 CUIDADOS AO PACIENTE PALIATIVO 

 

O paciente não está consciente sobre seu real estado de saúde, nem ao seu 

estado terminal, no entanto os demais da família, e profissionais de saúde já tem um 

bom entendimento. O segredo pode gerar uma fase de negação para o paciente e ser 
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interpretada como uma conspiração da família e os profissionais de saúde, guardar o 

paciente e julga- lo não ser capaz de lidar com a revelação plena sobre seu estado; a 

aceitação dos outros em relação ao paciente contribui para sua “futura biografia” 

enquanto não lhe derem motivo para ficar com suspeita (BRUNNER et. al 2017).   

 

O ponto de partida para o trabalho tem como base uma escuta ativa e empática, 

atitude essa que deve fazer parte do cotidiano de todos os profissionais envolvidos na 

tarefa e que permite que se conheçam mais profundamente as expectativas, os 

anseios, os medos e as preocupações do paciente e de sua família (SAVIETO, 

RIBEIRO LEÃO, 2016). 

 

Cuidado paliativo não baseia-se em protocolos, mas sim em princípios, não se 

fala mais em terminalidade, mas em doença que a ameaça a vida. Indica-se o cuidado 

desde o diagnóstico, desta forma afastando a ideia de que “não se tem mais nada a 

se fazer” (MACIEL, 2008). 

 

De acordo com Castro, et al. (2016) uso de protocolos assistenciais na atenção 

aos pacientes sob as condições finais de vida é de suma importância, uma vez que 

torna a assistência de enfermagem sistematizada modo a assegurar uma assistência 

mais humana e de qualidade. 

 

Para tratar da pessoa com cuidados paliativos e dar suporte a sua família, o 

profissional enfermeiro precisa reconhecer os seus valores e percepção acerca da 

morte. A falta desse conhecimento pode implicar numa grande dificuldade do 

profissional em lidar com esse processo e internalizar os princípios filosóficos do 

cuidado paliativo (SILVA, AMARAL E MALAGUTTI et.al, 2013). 

 

A comunicação entre pacientes e familiares com a equipe de saúde sobre o 

final da vida é pobre, e metade dos pacientes morre com dor moderada ou severa, 

sem nenhuma prescrição analgésica (MACIEL, 2008). 

 

Cuidado paliativo é a abordagem que promove a qualidade de vida de 
pacientes e seus familiares diante da doença que ameaça a continuidade da 
vida, através da prevenção e alivio do sofrimento, requer a identificação 
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precoce, avaliação e tratamento impecável da dor e outros problemas de 
natureza físico, psicossocial e espiritual (OMS, 2002. p.16). 

 
 O foco para Maciel (2008) citado em Silva (2014) da atenção não é a doença a 

ser curada/controlada, mas o doente, entendido como um ser biográfico, ativo, com 

direito à informação e à autonomia plena para as decisões a respeito de seu 

tratamento. A prática adequada preconiza atenção individualizada ao doente e à sua 

família, busca da excelência no controle de todos os sintomas e prevenção do 

sofrimento.  

 

Os profissionais nesta área têm influência significativa e duradoura sobre a 

maneira pela qual os pacientes vivem até eles morrerem, a maneira pela qual a morte 

acontece, e as memórias desse cuidado ficam marcadas na história dessas famílias. 

A enfermagem tem uma longa história de cuidado holístico, centrado na pessoa e na 

família. Na realidade, a definição de Enfermagem ressalta o compromisso da 

enfermeira com o diagnóstico e tratamento das respostas humanas à doença 

(BRUNNER et. al 2017).  

 

O ato de cuidar é uma atividade eminentemente humana que visa promover o 

bem-estar do ser fragilizado. O cuidado é parte integrante da vida; sem ele, o ser 

humano não conseguiria sobreviver. É uma relação de afetividade que se configura 

numa atitude de responsabilidade, atenção, preocupação e envolvimento com o 

cuidador e o ser cuidado (MACIEL, 2008).  

 

O que não significa banalizar a morte e nem deixar de preservar a vida. Porém, 

a compreensão do processo de morrer permite ao paliativista ajudar o paciente a 

compreender sua doença, a discutir claramente o processo da sua finitude e a tomar 

decisões importantes para viver melhor o tempo que lhe resta (MACIEL, 2008). 

 

Conforme Shimizu (2007) alguns profissionais de saúde adotam estratégias e 

mecanismos de defesa individuais e coletivos, tais como negação, repressão, 

racionalização, naturalização e criação de rotinas. Esses recursos ajudam os 

trabalhadores a minimizarem o grau de sofrimento diante da morte dos pacientes que 

são cuidados citados em Gianini (2012). 
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Kovács (2008), citado Gianini (2012) em seu projeto “Educação para a Morte”, 

tem como enfoque principal a necessidade de formação para os profissionais de 

saúde e educação. Ao falar sobre as mortes ocorridas em hospitais, reporta a visão 

de erro e fracasso, que mobiliza o comportamento de silêncio diante do tema.  

 

Quando se fala em doença ativa, progressiva e ameaçadora à continuidade da 

vida significa que os Cuidados Paliativos podem e devem ser indicados na vigência 

de doenças crônicas em diferentes fases de evolução, trata-se da possibilidade de a 

morte por evolução natural de um processo de adoecer, que pode se arrastar por 

anos. Só não é possível aplicar os princípios dos Cuidados Paliativos quando há morte 

súbita por doença, acidente ou violência (LYNN, 2005 apud MACIEL, 2008).  

 

Considerando a possibilidade de trabalho em rede assistencial, é fundamental 

que cada consulta, visita ou internação resulte em um plano de cuidados ao paciente 

e família. Qualquer que seja a fase da doença, é fundamental ter clareza do problema, 

das necessidades, da evolução em que se encontra e a possibilidade de antever e 

prevenir novas crises. O plano de cuidados deve ser claro o bastante para que o 

tratamento proposto possa ser continuado por toda a rede assistencial, inclusive em 

unidades de emergência e hospitais gerais onde o paciente poderá ser atendido por 

outras equipes (CARVALHO et. al, 2012). 

 

O processo de informação ao paciente com qualquer enfermidade severa ou 

incapacitante é extremamente complexo e se compõe de uma multiplicidade de 

fatores, destacando-se, a informação oferecida pelo médico, a informação retida pelo 

paciente, o conhecimento que ele tenha da enfermidade, o desejo que ele tenha de 

ter a informação e a satisfação com a informação recebida (MACIEL, 2008). 

 

Demais profissionais de saúde realizam a avaliação e buscam as noções dos 

membros da família sobre o que causou uma doença a respeito do que pode 

influenciar seu curso e suas consequências. Crenças que invocam culpa ou vergonha 

bloqueiam o processo normalizador (WASH E MCGOLDRICK et. al, 1998). 
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Worden (1998) ideias em Gianini (2012) encontros regulares da equipe em que 

os participantes sejam estimulados a falar sobre problemas que surgem no cuidado 

de pacientes terminais e suas famílias e seus próprios sentimentos, podendo ajudar a 

prevenir um estresse excessivo e facilitar os sentimentos associados com luto e perda. 

 

O paciente suspeita o que os outros sabem e tenta descobrir detalhes sobre 

sua condição. A consciência suspeitada pode ser deflagrada por inconsistências na 

comunicação e comportamento da família e do médico, por discrepâncias entre os 

relatos dos médicos sobre a gravidade da doença do paciente, ou por um declínio na 

condição do paciente ou outros indícios ambientais (BRUNNER et. al 2017). 

 

[...]Em Cuidados Paliativos é fundamental os profissionais se lembrarem que 
os pacientes têm direito de que sejamos honestos com eles e de saber o que 
querem saber[...] (MACIEL, 2008. p.37). 
 
 

O paciente, a família e os profissionais de saúde estão cientes de que o 

paciente está em fase terminal, mas todos fingem acreditar no contrário (BRUNNER 

et. al 2017). 

 

A raiva é a fase na qual surgem sentimentos de ira, revolta e ressentimento: 
“porquê eu?”. Torna-se mais difícil lidar com o paciente, pois a raiva se 
propaga em todas as direções, projetando-se no ambiente, muitas vezes, 
sem “razão plausível” (SUSAKI, SILVA, POSSARI 2006.p.146). 
 
 

Uma tarefa universal de todas as famílias, independentemente da diversidade 

cultural, é elaborar as perdas. Em grande parte, a comunidade cultural ajuda as 

famílias a fazerem isso por meio de rituais nos quais os amigos e a família se reúnem 

(WASH E MCGOLDRICK et. al, 1998). 

 
Já na barganha o doente faz promessas por um prolongamento da vida ou 
alguns dias sem dor ou males físicos. As barganhas são feitas com Deus, na 
maioria das vezes e, psicologicamente, podem estar associadas a uma culpa 
recôndita (SUSAKI, SILVA, POSSARI 2006.p.146). 

 

 A vida ritual de uma família pode funcionar como uma lente poderosa com a 

qual examinar e compreender a maneira dela lidar com suas perdas anteriores e 

rituais (WASH E MCGOLDRICK et. al, 1998) 
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A depressão pode evidenciar seu alheamento ou estoicismo, com um 
sentimento de grande perda. As dificuldades do tratamento e hospitalização 
prolongados aumentam a tristeza que, aliada a outros sentimentos, 
ocasionam a depressão (SUSAKI, SILVA, POSSARI 2006.p.146). 
 
 

Esta vida inclui todos os rituais diários, tais como as refeições; como 

aniversários; as férias e datas próprias de comemoração datas nacionais e religiosas, 

ciclo da vida tais como os casamentos, o nascimento de uma criança, ritos de 

passagem. Estes rituais, que ocorrem na vida de todas as famílias, também abrem o 

caminho para os lutos (WASH E MCGOLDRICK et. al, 1998). 

 

A aceitação é aquela em que o paciente passa a aceitar a sua situação e seu 
destino. É o período em que a família pode precisar de ajuda, compreensão 
e apoio, à medida que o paciente encontra uma certa paz e o círculo de 
interesse diminui. No entanto, há pacientes que mantém o conflito com a 
morte, sem atingir esse estágio (SUSAKI, SILVA, POSSARI 2006.p.146). 
 

 
Dos seis fatores que afetam a reação e ajustamento familiar é morte e a doença 

grave, o único que a família ou o terapeuta da família consegue modificar é a fraqueza 

do sistema. Não há nenhuma maneira pela qual os parentes possam modificar o 

momento ou a natureza da morte, ou a posição da família da pessoa que está 

morrendo ou morreu. Consequentemente a maior parte das intervenções antes, no 

momento ou depois da morte tem o objetivo de tornar mais francos os sistemas 

emocionais da família (CARTER E MCGOLDRIK, 1995). 

 

Elizabeth Kübler-Ross (2006) foi a pioneira em descrever as atitudes e reações 

emocionais suscitadas pela aproximação da morte em pacientes terminais, reações 

humanas que não dependem de um aprendizado só cultural.  

 

O conhecimento a respeito dos princípios dos cuidados de fase terminal e das 

respostas próprias dos pacientes e das famílias à doença são essenciais para apoiar 

seus valores e metas em particular. Existe uma oportunidade para colocar juntas a 

pesquisa, a educação e a prática para modificar a cultura da fase terminal, gerando 

melhorias muito necessárias para o cuidado que é relevante para todos os ambientes 

de prática, grupos etários, bases culturais e doenças (BRUNNER et. al 2017). 
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A consciência do prognóstico pelo paciente e pela família é um fator primordial 

na aceitação e planejamento para a morte. Mesmo os pacientes e as famílias que 

receberam informações claras e honestas podem não aceitar plenamente a situação 

(BRUNNER et. al 2017). 

 

As enfermeiras são responsáveis por ensinar os pacientes a respeito de suas 

doenças e por apoiá-los quando eles se adaptam à vida com a doença. As enfermeiras 

podem ajudar os pacientes e as famílias com a revisão da vida, explicitação dos 

valores, tomada de decisão no tratamento e a síntese sobre o término de vida. A única 

maneira para fazer isso de modo efetivo é tentar apreciar e compreender a doença a 

partir da perspectiva do paciente (BRUNNER et. al 2017). 

 

Segundo as ideias de Brunner et. al (2017) negação pode transformar-se em 

uma barreira para o cuidado quando os pacientes ou famílias se recusam a 

reconhecer um diagnóstico ou a ouvir sobre as opções de tratamento. As enfermeiras 

devem aceitar os pacientes, a despeito do grau em que eles estão em negação sobre 

suas doenças, e trabalhar com outros profissionais de saúde para apresentar a 

mesma mensagem.  

 

 O cuidar é visto como ideal moral da enfermagem, e consistindo em um esforço 

transpessoal de humano para humano, para proteger, aumentar e preservar a 

humanidade, ajudando a pessoa a encontrar significado na doença, no sofrimento, na 

dor na existência, ajudando o outro a ganhar autoconhecimento, controle e auto 

restabelecimento, para possibilitar o restabelecimento do sentido de harmonia interior, 

mesmo diante das circunstâncias externas. Isso explica o papel do enfermeiro 

enquanto compartícipe num processo em que o ideal do cuidar é a intersubjetividade 

(SILVA, AMARAL E MALAGUTTI et. al, 2013). 

 

Nada supera a força da vivência individual de cada doente e cada familiar 
interagindo com aquele profissional específico e naquele contexto particular 
(MACIEL, 2008, p. 12). 
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2.4 ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO CUIDADO PALIATIVO 

 

Fornecer o cuidado para os pacientes que estão próximos da morte e estar 

presente no momento da morte pode ser uma das experiências mais 

recompensadoras que uma enfermeira pode ter. Os pacientes e famílias temem 

compreensivelmente o desconhecido, e a proximidade da morte pode gerar novas 

preocupações ou fazer com que reapareçam os temores ou problemas prévios 

(BRUNNER et. al 2017). 

 

Segundo Brunner et.al (2017) Os familiares que sempre tiveram dificuldade de 

se comunicar ou que fazem parte de famílias em que existem antigos ressentimentos 

e feridas podem experimentar maior dificuldade à medida que seus entes queridos se 

aproximam da morte. No entanto, o momento do término da vida também pode 

proporcionar oportunidades para resolver antigas desavenças e aprender novas 

maneiras de existir como uma família.  

 

É cruel, e não raro, que pacientes em fase terminal perguntem aos profissionais 

de saúde para voltar ao convívio de seus entes queridos e ao conforto de suas casas, 

devido ao sofrimento sintomas do progresso da doença e sentem-se mais seguros no 

aconchego do lar, e ameniza os sintomas (BARBOSA, 2012). 

 
“A terminalidade pode prolongar por anos, em semanas ou anos, poderá chegar 

na semana que vem. Esse conceito não é tempo e sim uma condição clínica que 

advém de uma doença grave, incurável, sem possibilidade de controle, e diante da 

qual, a medicina cruza os braços. Isso pode ser vivenciado em horas, dias, semanas, 

meses ou anos. Se a doença avança devagarzinho, pode levar anos; se vai depressa, 

a pessoa parte em uma semana ou em poucos dias”. (ARANTES, 2016) 

 

Promover o alívio da dor e de outros sintomas estressantes, para o doente, com 

a finalidade de confortar e aliviar a angústia e seu sofrimento. Reafirma a vida e vê a 

morte como um processo natural da vida é fundamental para quem deseja trabalhar 

com Cuidados Paliativos saber o sentido da terminalidade da vida (MACIEL, 2008). 

 



25 

 

 

 

Dor é definida como uma experiência sensorial e emocional desagradável 

associada ao dano tecidual, o motivo mais comum para a procura por cuidados 

acontece quando muitos distúrbios, diagnósticos e tratamentos, ela incapacita e 

angustia mais pessoas que qualquer doença isoladamente, as consequências 

fisiológicas e psicológicas, pode ser dores aguda e crônica o registro da avaliação da 

dor é atualmente tão importante quanto o registro (BRUNNER et. al 2017). 

 

É uma das preocupações mais presentes no dia-a-dia do enfermeiro que 

trabalha com esse tipo de paciente, principalmente, nas unidades de cuidados 

paliativos. (SILVA, AMARAL E MALAGUTTI et. al, 2013). 

 

Afirmam que esta dor é uma dor que transcende ao paciente e envolve a todos 

os outros seres humanos em relação com ele, mais precisamente a família. É um 

fenômeno que desencadeia nestes a sensação de estar limitado ao leito de uma cama, 

seja ele no domicílio ou até mesmo no hospital; significa perder sua liberdade de agir 

sobre si e sua vida e os sobre os planos realizados para um futuro próximo ou distante 

e, desta forma, todos os familiares ao redor também começam a sentir as mesmas 

limitações (WATERKEMPER et.al, 2010). 

 

Os sintomas devem ser avaliados periodicamente e registrados de forma 

acessível para todos os integrantes da equipe. Algumas escalas foram criadas com 

tal objetivo e a avaliação através de uma pontuação de zero a dez é possível de ser 

utilizada para avaliar vários sintomas, sendo acessível para toda a equipe. Em casa, 

o doente pode ter a ajuda de um familiar ou cuidador (MACIEL, 2008). 

 

Entre os sintomas que devem ser observados pelos profissionais de 

enfermagem em pacientes de cuidado paliativo, são as feridas: lesões teciduais, 

deformidades ou soluções que pode comprometer na vida de uma pessoa, quando a 

integridade da sua pele é alterada e surge uma ferida, influenciando seu modo de 

viver (GIOVANINI, 2014). 

 

As lesões por pressão, ocasionadas pela imobilidade do paciente, o qual 

permanece por horas na mesma posição, podem surgir em qualquer idade, desde que 



26 

 

 

 

estejam incapazes de mover-se sozinhos em uma cama ou em uma cadeira, 

frequentemente, afetam pessoas idosas. As lesões por pressão geralmente se 

desenvolvem abaixo da cintura, e normalmente sobre partes ósseas do corpo tais 

como região lombar, calcanhar, cotovelos e quadril (NIGHTINGALE, 2010). 

 

A pressão pelo mesmo posicionamento geralmente causa dor e prurido, que 

não são percebidos por pacientes cujos sentidos estejam entorpecidos pela fraqueza 

ou pela doença, podem ser prevenidas por meticulosa atenção do cuidador. A 

inspeção diária, minuciosa da pele de um paciente acamado ou preso a uma cadeira 

pode detectar sinais precoces de úlcera por pressão, geralmente a vermelhidão ou a 

descoloração da pele (NIGHTINGALE, 2010). 

 

Fadiga é outro sintoma mais comuns presentes em fases terminais de doenças 

crônicas, ocorrendo em 60 a 90% dos pacientes, uma sensação persistente de 

cansaço relacionado com a doença, ao seu tratamento que interfere na capacidade 

funcional do indivíduo (UNATI, 2009). 

 

Delirium um dos sintomas de origem orgânica que costuma acometer pacientes 

hospitalizados, o qual a enfermagem deve ficar atenta, em particularmente idosos um 

dos sintomas acometidos em pacientes em cuidados paliativos. Trata-se de uma 

emergência médica responsável pelo aumento de morbimortalidade, com presença 

de sofrimento cerebral (MELLO, 2008).  

 

A respeito do ambiente, esse pode ser um fator que proporciona delirium, 

profissionais habilitados podem promover comunicação afim de trazer paciente para 

realidade e gerar conforto para os pacientes em fase terminal, proporcionar espaço 

para que os parentes permaneçam presentes, quando desejarem, e podem prover 

aos familiares uma oportunidade para experimentar o crescimento e a cura. Da 

mesma forma, os pacientes e os familiares podem ficar menos apreensivos com a 

proximidade da morte quando eles sabem o que esperar e como responder a isso 

(BRUNNER et. al 2017). 
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2.5 ÉTICA CUIDADO PALIATIVO 

 

A consciência da própria morte é uma importante conquista constitutiva do 
homem. O homem é determinado pela consciência objetiva de sua 
mortalidade e por uma subjetividade que busca a imortalidade (KOVÁCS, 
2008, p. 29). 

 

A dignidade humana segundo COFEN (2007) é um valor essencial na prática 

do enfermeiro e sua equipe, em especial, no cuidado à pessoa que está morrendo. O 

Código de Ética Profissional da Enfermagem traz como um dos princípios 

fundamentais da profissão, o respeito à vida, à dignidade e aos direitos humanos em 

todas as suas dimensões.  

 

Carta de praga, o acesso aos cuidados paliativos é uma obrigação legal, como 

é reconhecido pelas convenções das nações unidas, e tem direito humano pelas 

associações internacionais, baseando-se no direito ao mais alto nível de saúde física 

e mental. Leis e políticas públicas devem resguardar o direito do paciente de recusar 

tratamentos e procedimentos com vistas ao respeito à sua dignidade no processo de 

morte. Os profissionais devem levar em consideração até que ponto o paciente deseja 

se informado sobre sua situação, para tanto, atenção deve ser dada a diferenças 

culturais e religiosas. Devem assegurar que o direito à autodeterminação do paciente 

seja assegurado, sem discriminação, que precise de cuidados paliativos deve poder 

acessá-lo sem demora indevida, num contexto que, na medida do razoável, seja 

consistente com suas necessidades e preferências (ALBUQUERQUE, et al. 2018). 

 

Os direitos humanos apresentam dupla natureza, uma ética e outra Jurídica. 

Os direitos humanos são inerentes a todas as pessoas, independentemente de sua 

nacionalidade, sexo, origem, cor, religião, língua, orientação sexual ou qualquer outra 

situação pessoal. Os líderes das equipes de Enfermagem têm a função de identificar 

riscos que podem acarretar danos ou eventos adversos para o paciente, devem ser 

preparados para ofertar cuidado em saúde de qualidade a pacientes em situação de 

terminalidade da vida e a seus familiares. A abordagem dos cuidados paliativos é 

absolutamente fundamental, para assegurar os direitos humanos dos pacientes em 

tal condição; acesso à medicação e a intervenções que aliviam a dor e outros 

sintomas,   não ser submetido a tratamento desumano ou degradante, alio do 
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sofrimento cabe ao conjunto com outros profissionais de saúde, de modo que o 

paciente e seus familiares sejam apoiados em situações de terminalidade da vida a 

fim de que seu processo de morte seja, na medida do possível, propiciado conforto 

psicológico e espiritual (ALBUQUERQUE, et al. 2019). 

 

A vivência de uma enfermidade fora da possibilidade de cura em um estágio 

avançado não significa necessariamente que muitas dessas morreram num curto 

espaço de tempo. Constitui na verdade, que a pessoas tem uma doença com risco de 

vida e uma vida que pode ser descrita em termos de poucos anos ou mesmo semanas 

ou dias. Os cuidados paliativos surgem, assim, para ajudar essa pessoa a viver com 

dignidade esses últimos momentos de vida (SILVA, AMARAL E MALAGUTTI et.al, 

2013). 

 

É possível registrar no documento o não prolongamento da vida, a realização 

de procedimentos invasivos ou o uso de respiração artificial, por exemplo. “A pessoa 

também pode expressar onde deseja morrer e quem deve estar presente no momento 

de sua morte”, afirma a advogada. Luciana reforça que a vontade manifestada não 

poderá ser descumprida nem pelos parentes (RADIS, 2016). 

 

2.6 EQUIPE MULTIPROFISSIONAL E INTERDISCIPLINAR 

 

Um dos acontecimentos dos dias atuais é a rápida proliferação do 

conhecimento que ligeiramente se transforma e agrupa-se em áreas isoladas (SILVA, 

AMARAL E MALAGUTTI et.at, 2013).  

 

 A colaboração interdisciplinar é necessária para produzir os resultados 

desejados junto aos pacientes e famílias. A colaboração interdisciplinar, que é distinta 

da prática multidisciplinar, baseia-se na comunicação e cooperação entre as diversas 

disciplinas, com cada membro da equipe contribuindo para um único plano de 

tratamento integrado que aborde as necessidades do paciente e da família. O cuidado 

multidisciplinar refere-se à participação dos médicos com conjuntos variados de bases 

e habilidades, mas sem a coordenação e a integração (WATERKEMPER et.al, 2010). 
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Oferecer Cuidados Paliativos em enfermagem é vivenciar e compartilhar 

momentos de amor e compaixão, aprendendo com os pacientes que é possível morrer 

com dignidade e graça; é proporcionar a certeza de não estarem sozinhos no 

momento da morte; é oferecer cuidado holístico, atenção humanística, associados ao 

agressivo controle de dor e de outros sintomas; é ensinar ao doente que uma morte 

tranquila e digna é seu direito; é contribuir para que a sociedade perceba que é 

possível desassociar a morte e o morrer do medo e da dor (MACIEL, 2008). 

  

Decepciona-se demais profissionais de saúde, sobretudo aquele que valoriza 

excessivamente a busca da impossível cura, subestimando as atitudes de cuidar e 

confortar e orientando-se pela equivocada prerrogativa de que os pacientes 

submetidos a seus cuidados devem obedecê-lo sem impor quaisquer 

questionamentos sobre propostas diagnósticas ou terapêuticas, para o que basta sua 

competência profissional (MORTIZ, 2011). 

 

Em  Marcucci, (2004) citado em Maciel (2008) Cuidados Paliativos, o 

fisioterapeuta, a partir de uma avaliação,  vai estabelecer um programa de tratamento 

adequado com utilização de recursos, técnicas e exercícios, objetivando, através da 

abordagem multiprofissional e interdisciplinar, alívio do sofrimento, alívio de dor e 

outros sintomas estressantes, oferecer suporte para que os pacientes vivam o mais 

ativamente possível, com qualidade de vida, dignidade e conforto, além de oferecer 

suporte para ajudar os familiares na assistência propriamente dita ao enfermo, no 

enfrentamento da doença e no luto. 

 

Do ponto de vista da teoria psicanalítica, a doença e todo o contexto que a 

envolve é interpretada pelo doente com entendimento que teve, isto é, de seu sistema 

de afetos e crenças (conscientes e inconscientes). Considerando isso, o psicanalista 

oferece a sua escuta clínica aos que desejam falar, buscando por esse meio favorecer 

a elaboração das vivências associadas ao adoecimento. Do ponto de vista do 

paciente, isso pode contribuir para a reorganização de uma autoimagem vilipendiada 

pela doença e pelo tratamento (CARVALHO et. al, 2012). 

 



30 

 

 

 

A atuação do assistente social em equipes de atenção paliativa pode ser 

resumida em conhecer paciente, família e cuidadores nos aspectos socioeconômicos, 

visando ao oferecimento de informações e orientações legais, burocráticas e de 

direitos, imprescindíveis para o bom andamento do cuidado ao paciente e para a 

garantia de morte digna. Cabe também a esse profissional avaliar a rede de suporte 

social dos envolvidos para junto a eles acioná-la em situações apropriadas; conhecer 

e estabelecer uma rede interinstitucional, no intuito de garantir atendimento preciso 

ao paciente, além de constituir-se como interlocutor entre paciente/família e equipe 

nas questões relacionadas com aspectos culturais e sociais que envolvem o cuidado 

de forma geral. Soma-se a isso a importância da escuta e da acolhida no momento 

tão especial, que é o do enfrentamento de uma doença incurável e em fase final de 

vida (MOTTA, 2009). 

 

Ao fonoaudiólogo cabe avaliar a qualidade do processo de deglutição de 

alimentos, líquidos, secreções orais, saliva e medicações desde o seu controle oral 

até o nível faríngeo, tendo sua atuação limitada nos casos de alterações esofágicas 

(MACIEL, 2008).  

 

O nutricionista, dentro de uma unidade de Cuidados Paliativos, deve conhecer 

o prognóstico da doença e a expectativa de vida do indivíduo, quais os sintomas 

apresentados, o grau de reversibilidade da desnutrição e, dentro desses aspectos, 

junto com paciente, familiar e equipe, discutir qual terapia nutricional é mais indicada, 

avaliando os riscos e benefícios (MOTTA, 2009). 

 

Terapia Ocupacional é um campo de conhecimento e de intervenção em saúde, 

em educação e na esfera social, que reúne tecnologias orientadas para a 

emancipação e autonomia de pessoas que, por diversas razões ligadas a 

problemáticas específicas (físicas, mentais, sensoriais, sociais), apresentam – 

temporária ou definitivamente algumas limitações funcionais e/ou dificuldades na 

inserção e participação na vida social (CARVALO et. al, 2012) 

 

As novas técnicas médicas e farmacológicas trouxeram um avanço na cura das 

doenças e, consequentemente, no prolongamento da vida e no processo de morte 
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das pessoas com doenças graves. Nessa tentativa de driblar a morte a qualquer custo, 

utiliza-se toda tecnologia disponível, procedimentos invasivos, levando mais em conta 

a doença do que o doente. Essas mudanças provocam a necessidade de desenvolver 

novas formas de cuidar dos doentes; porém, não houve aprimoramento na formação, 

para que o profissional seja capaz de conviver com pessoas que passam por 

mudanças profundas em suas vidas, além de dores físicas e psíquicas (GIANINI, 

2012). 

 

Para o cuidado integral do paciente e sua família, tanto um como o outro são 

necessários: o atendimento espiritual individual e diário trará ao enfermo e seus 

cuidadores: ouvidos atentos, condições para reflexões profundas sobre questões 

existenciais; confrontos e desafios quanto a propósito de vida, perdão, acerto de 

contas, vida eterna, qualidade e utilidade de vida (MOTTA, 2009). 

 

2.7 CUIDADO DOMICILIAR 

 

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

aumento da expectativa de vida. No Brasil, 11,8% da população é idosa, 

contabilizando um total de 23 milhões de pessoas. A expectativa de vida aumentou 

para 74 anos, com diferenças entre mulheres (77,7 anos) e homens (70,6 anos). Uma 

vida longeva corrobora o aumento da incidência de doenças crônicas. De acordo com 

a Organização Mundial da Saúde (OMS), estima-se que cerca de 36 milhões de 

mortes globais ocorrerão por doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), com 

destaque para quatro grupos: doenças cardiovasculares, respiratórias crônicas, 

diabetes e câncer, sendo este último, na sua fase final, o tema de nossa reflexão (O 

GLOBO, 2015). 

  

Para Lima-Costa, (2003) citado em Mendes e Vasconcellos (2015) em 2025, 

estima-se que, dos dez países do mundo com o maior número de idosos, cinco serão 

países em desenvolvimento, entre eles, o Brasil. 

 

[...]Julieta Carriconde Fripp, diretora do HE-UFPel. Especialista em clínica 
médica e medicina intensiva. Segundo ela, o cuidado paliativo não busca a 
cura, mas protege a vida humana enquanto ela existe[...] (RADIS, 2016 p.11).  
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Segundo o IBGE (2009), o aumento da expectativa de vida, o envelhecimento 

e a mudança do comportamento da densidade demográfica do Brasil projetam 

estimativas de que o grupo etário de 60 anos ou mais, duplicará em termos absolutos 

no período de 2000 a 2020, ao passar de 13,9 para 28,3 milhões, elevando-se, em 

2050, para 64 milhões (MENDES E VASCONCELLOS, 2015). 

  

Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) de 2011, 60% de 

todas as mortes ocorridas no mundo são em decorrência de doenças crônicas, e 

estima-se que em 2020 chegará a 80% a carga de doença dos países em 

desenvolvimento provenientes de problemas crônicos (FILTARONI, 2016). 

 

2.8 TEORIA DE ENFERMAGEM  

 

Jean Watson é autora de várias obras publicadas internacionalmente, foi reitora 

da School of Nuersing na University of Colorado, onde atualmente é professora 

emérita de enfermagem e fundou e dirigiu o center for Human Caring at the Healther 

Sciences Center, em Denver (SILVA AMARAL E MALAGUTTI et. al, 2013). 

 

A enfermagem, para Watson, é um conceito filosófico que sugere ternura e tem 

vários significados para as pessoas, como um conceito dinâmico e em transformação 

(SILVA AMARAL E MALAGTTI et. al, 2013). 

 

Os trabalhos de Watson sustentam-se na ciência do cuidado como sagrada 

tendo como marco a sua obra, nursing human Science and human care: A theory of 

nursing (SILVA AMARAL E MALAGUTTI et. al, 2013). 

 

A literatura mostra que, em especial a Teoria do cuidado Humano de Watson, 

quando aplicada, é capaz de contribuir para a autonomia dos envolvidos, bem como 

favorecer um cuidado ético e humano. Por outro lado, foram levantados pontos que 

podem dificultar sua implantação, como a ausência de um processo de enfermagem 

formalizado, dificuldades institucionais, políticas e sociais e mesmo a ausência deste 

conteúdo no ensino profissional (SAVIETO, RIBEIRO LEÃO, 2016).  
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Margaret Jean Watson desenvolveu a Teoria do Cuidado Humano, que 

considera o cuidado efetivo por meio do relacionamento transpessoal, destaca-se a 

real vontade em se preocupar com o sofrimento alheio, representando um processo 

consciente, que visa ao aprimoramento das relações interpessoais por meio da 

consolidação do vínculo afetivo e das habilidades de se comunicar (SAVIETO, 

RIBEIRO LEÃO, 2016). 

 

A grande contribuição da teoria de Watson centra-se na sua visão da pessoa 

como um corpo / sujeito e na enfermagem como a arte e a ciência do cuidar que atua 

na busca por uma harmonia entre mente e corpo, aliado a incorporação da dimensão 

espiritual, tão negligenciada na prática cotidiana dos profissionais da saúde. Nas 

bases filosóficas dos cuidados paliativos, o cuidado como foco na direção espiritual é 

de valor imprescindível para o paciente em processo de terminalidade (SILVA, 

AMARAL E MALAGUTTI et. al, 2013). 

 

Adota como princípio da sua teoria uma visão do homem como um ser 

complexo, uma pessoa de valor – corpo – sujeito. O homem é mais do que apenas a 

soma das suas partes – corpo – sujeito. Enfoca as relações humanas interagindo com 

o ambiente, numa relação dual entre o ser humano (enfermeiro/equipe) e ser-cuidado 

(pessoa/família), uma relação que tende a afetar a saúde e o resultado do cuidado a 

pessoa (WASH E MCGOLDRICK et. al, 1998). 

 

O Watson Caring Science Institute foi criado pela própria autora para 

divulgação dos princípios da teoria e auxílio na implantação e manutenção dos 

pressupostos nos serviços de saúde, além de oferecer treinamentos profissionais, 

promover pesquisas e eventos científicos e formar doutores em cuidado que 

considerem a dimensão sagrada humana (SAVIETO, RIBEIRO LEÃO, 2016). 

 
[...] bases teóricas fundamentam-se nos estudos de Florence Nightingale e 
Martha Rogers. Em suas pesquisas Whatson busca unir distintos paradigmas 
na procura por modelos transformadores para o século XXI. [...] (SILVA, 
AMARAL E MALAGUTTI et. al, 2013 p. 10). 

 

Percebe-se que esses pressupostos consideram uma visão humanística do ser 

humano, seja ele profissional ou paciente, de maneira que ambos possam ter 
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respeitados seus princípios, fortalecida sua autonomia e sejam participantes de uma 

estrutura de cuidado mais sensível e acolhedora (SAVIETO, RIBEIRO LEÃO, 2016). 

 

Eu me importo pelo fato de você ser você, me importo até o último momento 
da sua vida, e faremos tudo que estiver ao seu alcance, não somente para 
ajudar você a morrer em paz, mas também para você viver até o dia da sua 
morte (SAVIETO, RIBEIRO LEÃO, 2016 p.201). 
 
 

A estrutura da ciência do cuidado está construída sobre os 10 seguintes fatores 

de cuidados conforme a teoria de Watson (1979) apud George (2000, p.241): 

 

1. A formação de um sistema de valores humanísticos-altruísta 
2. A estimulação da fé-esperança 
3. O cultivo da sensibilidade apara si mesmo e para os outros 
4. O desenvolvimento de relacionamento de ajuda-confiança 
5. A promoção e a aceitação da expressão de sentimentos positivos e negativos 
6. O uso sistemático do método cientifico de solução de problemas para tomar 

decisões 
7. A promoção do ensino-aprendizagem interpessoal 
8. A provisão de um ambiente mental físico, sociocultural e espiritual 

sustentador, protetor e corretivo 
9. Auxiliar com a gratificação das necessidades humanas 
10. Aceitação das forças existenciais-fenomenológicas. 

 

A arte do cuidar transpessoal em enfermagem é defendida por Watson como 

meio de comunicação e desprendimento de sentimentos humanos, por meio da 

coparticipação dos profissionais de enfermagem. Por meio do cuidado transpessoal, 

espera-se que a pessoa consiga progredir movendo-se a uma relação sentimento de 

ser uma perfeita harmonia entre mente, corpo e alma (SILVA, AMARAL E 

MALAGUTTI et. al, 2013). 

 

A relação transpessoal acontece quando entramos no campo existencial, 

energético, um do outro, e tratar de um referencial teórico fundamentado em valores 

existenciais humanistas-altruístas, que estimulam o desenvolvimento, e o 

autoconhecimento e autocontrole do ser cuidado, e sua família (FONSECA, 

LACERDA, MAFTUM, 2004). 

 

Watson argumenta fortemente a favor da necessidade absoluta do método 

científico, mas ela também valoriza a natureza da enfermagem e defende com igual 
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vigor a necessidade do exame e do desenvolvimento de outros métodos de 

conhecimento para proporcionar uma perspectiva holística (GEORGE, 2000). 

 

Com ideia do Cuidado transpessoal: acontece quando o ser enfermeiro entra 

no campo fenomenológico do ser cuidado, influenciado pela consciência do cuidado 

de enfermagem, compartilhando experiências e sentimentos, revelando o seu interior 

de cada um e permitindo compreensão e crescimento pessoal de ambos 

(FONSCECA, LACERDA, MAFTUM, 2004). 

 

Torna-se   imprescindível para a prática de enfermagem na atualidade, bem 

como para o futuro profissional. Uma ciência que propicie uma associação entre a 

teoria e a prática do cuidar, direcionada para pessoa que integra todas as partes num 

todo unificado e significante (SILVA, AMARAL E MALAGUTTI et. al, 2013). 

 

Realizar a prática de um cuidado direcionada a unidade funcional do ser 

humano mente corpo, como pessoa, família e comunidade. Desse modo, pode-se 

desprender para Watson considera a enfermagem como uma ciência humana e o 

processo de cuidar como atos humanitários e epistêmicos significativos que 

contribuem para a preservação da humanidade (SILVA, AMARAL E MALAGUTTI et. 

al, 2013). 

 

O ato de cuidar implica no estabelecimento de interação entre sujeitos (quem 

cuida e quem é cuidado) que participam da realização de ações, as quais 

denominamos cuidados, que é a verdadeira essência da Enfermagem (SAVIETO, 

RIBEIRO LEÃO, 2016). 

 

É importante que o enfermeiro se coloque na posição do paciente e, a partir 

disso, consiga atender às necessidades compreender ao priorizar sua assistência, 

sem desviar-se para o cuidado unicamente voltado à dimensão física (SAVIETO, 

RIBEIRO LEÃO, 2016). 

 

Ao cuidarmos do outro estamos realizando não somente uma ação técnica, 

como também sensível, que envolve o contato entre humanos através do toque, do 
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olhar, do ouvir, do olfato, da fala. Ação que envolve a sensibilidade própria dos 

sentidos e a liberdade, subjetividade, intuição e comunicação (SAVIETO, RIBEIRO 

LEÃO, 2016). 

 

3 METODOLOGIA 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

Trata-se de uma abordagem qualitativa do tipo Estudo de Caso. Os dados 

qualitativos tomam forma de materiais narrativos, entrevista, em anotações feitas pelo 

pesquisador ou em diários pessoais (POLIT, BECK, HUNGLER et. al, 2001). 

 

Método estudo de caso compreende a uma das etapas da fase exploratória da 

pesquisa, da escolha do tópico de investigação, de delimitação do problema, de 

definição do objeto e dos objetivos, de construção dos marcos teórico conceituais, dos 

instrumentos de coleta de dados e exploração de campo (MINAYO, 2000). 

O delineamento de pesquisa refere-se ao plano geral do pesquisador para 

responder às questões de pesquisa ou testar as suas hipóteses. Em um estudo 

quantitativo deve-se especificar o delineamento de pesquisa antes de coletar 

quaisquer dados, o mesmo apresenta as estratégias que o pesquisador planeja adotar 

para desenvolver informações precisas e interpretáveis. O delineamento de pesquisa 

incorpora decisões metodológicas-chave. Outros aspectos do estudo – plano de 

coleta de dados, de amostragem e de análise – também envolvem decisões 

importantes, mas o delineamento de pesquisa estipula a forma fundamental que a 

pesquisa tomará. O delineamento dessa pesquisa será quase – experimental, a 

mesma assemelha-se muito aos experimentos porque os quase- experimentos 

também envolvem a manipulação de uma variável independente (isto é, a instituição 

do  tratamento). Os quase experimentos, no entanto, não possuem as 

características de randomização ou de grupo de controle, ou ambas, típicas dos 

experimentos verdadeiros –aspectos que fortalecem a capacidade de fazer 

inferências causais (MINAYO, 2000). 
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Existem vários delineamentos quase – experimentais, porém essa pesquisa 

tem como delineamento tempo-série, que envolve a coleta de dados durante um longo 

período de tempo e introdução do tratamento durante esse período (MINAYO, 2000). 

Polit; Beck et al 2004, uma medida quantitativa pode ser classificada de acordo 

com seu nível de mensuração. Este sistema de classificação é importante porque os 

tipos de análise estatística que podem ser realizados dependem do nível de 

mensuração empregado. Os dados necessitam ser sistematicamente analisados, de 

forma que às tendências e os padrões dos relacionamentos possam ser detectados. 

Os pesquisadores qualitativos não conceitualizaram seus estudos como tendo 

variáveis independentes e dependentes e raramente controlam ou manipulam 

qualquer aspecto do cenário sob estudo. A pesquisa qualitativa é quase sempre não 

experimental – embora, um projeto qualitativo possa estar inserido em um projeto 

experimental (MINAYO, 2000). 

Normalmente os pesquisadores qualitativos não planejam realizar 

comparações de grupo, porque a intenção da maioria dos estudos qualitativos é 

descrever minuciosamente e explicar o fenômeno. De qualquer maneira, os padrões 

que emergem dos dados sugerem, algumas vezes, que determinadas comparações 

são relevantes e esclarecedoras (MINAYO, 2000). 

A pesquisa qualitativa, como a quantitativa, pode ser transversal, com um ponto 

de coleta de dados, ou longitudinal, com múltiplos pontos de coleta de dados durante 

um grande período de tempo, visando observar a evolução de alguns fenômenos. 

Ocasionalmente, o pesquisador qualitativo planeja com antecipação múltiplas 

sessões, porém, em outros casos, a decisão de estudar um fenômeno 

longitudinalmente pode ser tomada no campo, após os dados preliminares terem sido 

coletados e analisados (MINAYO, 2000). 

O delineamento qualitativo é composto por algumas características, ele envolve 

uma mistura de várias estratégias de coletas de dados; exige que o pesquisador se 

envolva intensamente, permanecendo em geral no campo por longos períodos de 

tempo (MINAYO, 2000). 

Com relação a segunda característica, os pesquisadores qualitativos tendem a 

reunir um conjunto complexo de dados derivados de várias fontes. Esta tendência tem 

sido descrita como bricolagem, e o pesquisador qualitativo tem sido denominado 

“bricolador”, uma pessoa que “é adepta ao desempenho de um grande número de 
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tarefas diversas, variando das entrevistas à observação, à interpretação de 

documentos pessoais e históricos, à reflexão intensiva e à introspecção” (Denzin e 

Lincoln, 1994, p.2). O pesquisador qualitativo planeja contingências amplas, que 

antecipem oportunidades de decisão após o estudo ter sido iniciado.  Ele entra no 

estudo” não sabendo o que não é sabido” (isto é, não sabendo o que existe sobre o 

fenômeno que impulsionará a investigação). Desse modo, a primeira fase de muitos 

estudos qualitativos se ocupa com a identificação dos aspectos mais importantes do 

fenômeno de interesse, essa fase é chamada de Orientação e visão geral (MINAYO, 

2000). 

Exploração concentrada é a segunda fase, ela é um escrutínio mais enfocado 

e uma exploração profunda dos aspectos do fenômeno julgados de destaque. As 

perguntas e os tipos de pessoas convidadas a participar do estudo tomam forma, com 

o entendimento desenvolvido na primeira fase (MINAYO, 2000). 

Confirmação e encerramento é a fase final, os pesquisadores qualitativos 

realizam esforços para estabelecer a confiabilidade de seus achados, muitas vezes 

voltando atrás e discutindo sua compreensão com os participantes do estudo. 

As três fases não são totalmente separadas, podendo se sobrepor em maior 

ou menor grau nos diferentes projetos (MINAYO, 2000). 

Os dados qualitativos tomam a forma de materiais narrativos, pouco 

estruturados, como as transcrições literais de uma entrevista, as anotações feitas pelo 

pesquisador enquanto observa os participantes, ou os diários pessoais (MINAYO, 

2000). 

 

3.2 POPULAÇÃO/AMOSTRA 

 

Estudo de caso de um paciente em fase terminalidade, autorizado pelo CEP da 

Universidade Alto Vale do Rio do Peixe, - UNIARP, sob número de protocolo 

3.082.154 e Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) assinado pelo 

paciente e /ou familiar, de acordo com Resolução nº 466/2012. 

Escolha do paciente dependeu da avaliação da equipe multiprofissional, 

incluindo o médico paliativista da instituição e da autorização do mesmo, após 

esclarecimentos de como seria o estudo para a família e o paciente, das assinaturas 
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do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (ANEXO A) autorizando o 

estudo, sem procedimentos invasivos que causassem sofrimento ao paciente.  

 

3.3 PROCEDIMENTOS 

 

A coleta dos dados ocorreu entre os meses de janeiro e abril de 2019 do 

corrente ano, utilizando-se de um roteiro de temas dirigidos de acordo com 

pressupostos da teoria para serem trabalhados em cada encontro. 

Foram realizados quatro encontros com o paciente e familiares nos quais foram 

aplicados os 10 pressupostos da Teoria de Jean Watson. Entende-se como encontros, 

momentos relacionais, de comunicação terapêutica, de troca de experiências e 

conhecimentos. Os encontros foram planejados, realizados e gravados respeitando 

sua individualidade e a condição clínica do paciente naquele dia (dor mínima, estado 

sono, consciência, estado emocional do paciente), havendo alterações das datas 

planejadas; mediante autorização do TCLE Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (anexo).  As respostas foram transcritas como fonte de coleta de dados.  

Além disso, a pesquisadora utilizou um diário de campo para anotações de 

observação assistemática, e suas percepções. 

Cada encontro foi preparado e abordado de acordo com o seguinte 

planejamento:  

 

1º Encontro: 

Contato Inicial, que se caracteriza pelos primeiros encontros dando início a 

estratégia da empatia entre enfermeira/cliente/família. Segundo Jean Watson, pode 

haver um desentendimento do participante da pesquisa e o pesquisador, querer ou 

não evolução.  Nesse primeiro encontro, importante para criação do vínculo, praticar 

o amor, a gentileza e a equanimidade, no contexto da consciência do cuidado. 

Pressuposto da Teoria (FONSCECA, LACERDA, MAFTUM, 2004). 

 

 2º Encontro  

Aproximação, nessa etapa, a relação já evoluiu, os sentimentos, palavras, 

toques, várias formas de comunicação ocorrem, diversos temas são abordados e o 

enfermeiro e o cliente movimentam-se para união.  Watson descreve como: Ser e 
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continuar presente, fortalecer e sustentar o profundo sistema de crenças, mundo de 

vida subjetivo do ser cuidado; e cultivar práticas próprias, espiritualidade e do “eu 

transpessoal” a fim de obter um crescimento do próprio ego (FONSCECA, LACERDA, 

MAFTUM, 2004); 

 

3º Encontro 

Nesta fase pode haver ou não a relação transpessoal, a finalidade vem de 

encontro a criar um vínculo e o equilíbrio entre as partes. Momentos que se busca 

desenvolver e manter a relação de ajuda-confiança no cuidado; ser presente e apoiar 

a expressão de sentimentos positivos e negativos como conexão profunda com seu 

próprio espírito e o da pessoa cuidada; usar-se criativamente e todas as maneiras de 

conhecer, como parte do processo de cuidar, engajando-se em práticas artísticas de 

cuidado-reconstituição (FONSCECA, LACERDA, MAFTUM, 2004); 

 

4º Encontro 

Separação, nesse encontro pode indicar maturidade dos envolvidos, eles 

liberam-se do vínculo criado, pois cada um alcançou seus objetivos, essa separação 

pode ocorrer de forma abrupta, sem que tenha havido transformação, às vezes, por 

recuo do paciente, por necessidade de maior preparo da parte do enfermeiro ou óbito. 

Propõe-se: Engajar-se em experiência únicas de ensino aprendizagem, que atenda à 

unidade do ser, tentando manter-se no referencial do outro;  criar um ambiente de 

reconstituição (healing), em todos os níveis, sutil de energia e consciência, no qual a 

totalidade, beleza, conforto, a dignidade e a paz sejam potencializados; Ajudar nas 

necessidades básicas, após a realização do exame físico, e promovendo conforto, 

administrando o que é essencial ao cuidado humano, o que potencializará o 

alinhamento de corpo-mente-espírito e dar abertura e atenção aos mistérios 

espirituais e dimensões existenciais da vida-morte, cuidar da sua própria alma e 

daquela do ser cuidado (FONSCECA, LACERDA, MAFTUM, 2004); 
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4 ANÁLISE DOS DADOS, RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Participante da pesquisa, com idade de 30 anos, sexo masculino, de uma 

família classe média, bem estruturada, (mãe, pai, e três irmãos) e bem unida. 

Iniciou a graduação aos 19 anos de idade, onde aprofundou o conhecimento 

empírico, com evidências cientificas, amadurecendo seu lado espiritual, formou-se em 

psicologia. 

Descobriu a leucemia, período, em que rapaz, sair fazer festa arrumar 

namorada, fazer planos ao longo da vida, iniciou-se o tratamento convencional, com 

a quimioterapia e a radioterapia, com ajuda de amigos e apoio da família.  

Mais tarde houve a compatibilidade com irmão mais novo, recebeu transplante 

de medula, permaneceu em acompanhamento médico, porém apresentou metástase 

em tecido nervoso central, denominado de ostocarcoma, houve inúmeras 

complicações, continuou com o tratamento tradicional a quimioterapia e radioterapia, 

no entanto a doença progredia dia após dia. 

Por observar a família, alteração física, e orgânicas, a decisão por interromper 

o tratamento e optar por cuidado paliativos e uso de terapias complementares, foi do 

participante da pesquisa e demais membros da família. Teve apoio da equipe na qual 

acompanhava. O cuidado manteve em domicilio, quando a dor ficasse intensa, dirigia-

se ao hospital. 

 

Breve descrição dos encontros: 

 

 Pré encontro: Data: 05/12/2018 Primeiro contato, com o participante da pesquisa e 

sua mãe na enfermaria do Hospital Meio oeste catarinense. Familiar bem colaborativa, 

frágil fisicamente, lúcida sobre o estado de saúde do paciente participante da 

pesquisa; pois o acompanha há mais ou menos 19 anos no tratamento da doença. 

Relata que o mesmo não conseguiu dormir à noite, em virtude disso a conversa foi 

somente com a integrante da família.  

 

 Pré encontro: Data: 06/12/2018 Segundo contato, paciente encontra-se sozinho no 

leito, depois da apresentação e a explicação de que já havia conversado com a 

familiar, durante o descanso do mesmo, esclarecimento sobre a questão de como 
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serão realizados os encontros, esclarecendo-o que a médica paliativista quem o 

indicou para o estudo. A partir do consentimento verbal lhe foi entregue o termo de 

autorização livre e esclarecido (TCLE), para o preenchimento dos dados e sua 

assinatura como participante da pesquisa, em seguida a familiar entrou no quarto e a 

mesma assinou como testemunha. 

 

 Na realização do exame físico, o paciente em paliativo encontra-se hipocorado, 

comunicativo, desnutrido, sem queixas álgicas até o momento, vestimenta adequada, 

olhar expressivo, permanece na mesma posição por muito tempo, pele íntegra 

hidratada, cooperativo, com dificuldade na verbalização, sensibilidade e autenticidade 

ao diálogo, boa perfusão periférica, eupnéico, normotenso, normotérmico. Apresenta 

acesso venoso periférico em membro superior esquerdo Abocath nº20 recebendo 

soroterapia, e analgesia, mobilidade no leito prejudicada, dieta via oral prejudicada, 

eliminações fisiológicas presentes diariamente duas vezes ao dia segundo 

informações colhidas pelo familiar, boa relação com equipe assistencial do Hospital 

Meio Oeste Catarinense. 

 

 

1º ENCONTRO 14/12/18 

 

Realizado em visita domiciliar, o participante da pesquisa encontra-se na casa de um 

parente mais novo, localizado no mesmo bairro, a residência é próxima uma da outra 

no mesmo terreno o qual possui benfeitoria de madeira e outra de alvenaria, possui 

saneamento básico, a higiene e limpeza são adequados respeitando a vontade e 

necessidades dos participantes da pesquisa no cuidado paliativo. Receberam-me 

muito bem, o pai um pouco mais reservado, mas depois foi ficando mais à vontade 

para responder às perguntas, de como surgiu a doença a quanto tempo e as 

dificuldades que enfrentaram, Era possível observar o olhar expressivo e, triste, ainda 

um pouco distante, quando mantinha contato verbal, comentou que sente-se 

arrependido ou que poderia ter feito mais pelo filho, pelo fato de trabalhar e ser o único 

provedor da casa, é o responsável por cuidar do sustento da família ( esposa e dois 

filhos). Atualmente está aposentado e faz todo possível pela qualidade de vida do filho 

e de sua família.   Na verdade, todos lutam pela recuperação do participante da 
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pesquisa, notei laços e vínculos se fortalecendo cada vez mais, a espiritualidade está 

sempre presente na vida deles. Buscavam constantemente métodos alternativos com 

base científica, para amenizar o sofrimento do ente querido. 

 

2º ENCONTRO 05/01/2019 

 

Realizado em visita domiciliar, o participante permaneceu na residência do parente, e 

nesse dia o mesmo, apresentava-se apático, desanimado, olhar perdido, cabisbaixo, 

postura rígida, humor afetado, mas com esperança da melhora. Elaborei as perguntas, 

de acordo com o grau de dificuldade que estava percebendo naquele momento. A 

mãe também estava muito emotiva, mantendo contato visual, expressão de cansaço, 

neste dia teve pouca comunicação, dor da possível perda estava mais presente, 

energia diferente na casa. Ambos se emocionaram em momentos que recordaram a 

época difícil do tratamento. É nítido como o vínculo dos profissionais e família é 

importante no tratamento. Senti que havia algo mais que o paciente não conseguiu 

falar devido a mãe estar presente, receio de causar mais sofrimento a ela. 

 

O paciente: encontrava-se acordado calmo, levemente comunicativo, preocupado, 

hipocorado, expressão corporal de luta ou fuga, pele íntegra e hidratada, sem queixas 

álgicas, até o momento, Insônia dificuldade para iniciar e manter o sono, relacionado 

ao desconforto físico, taquicardíaco, afebril, boa perfusão periférica, extremidades 

frias, mobilidade prejudicada para sair do leito e se locomover.  Ausculta pulmonar: 

murmúrios vesiculares presentes, sem sinais adventícios bilaterais, boa 

expansibilidade torácica, e simétricos com saturação parcial de oxigênio 96% e 

frequência respiratória de 25 rpm, bulhas normofonéticas presentes em dois tempos, 

sinérgicos, com pressão arterial 170 sistólica, diastólica de 80, frequência cárdica de 

130bpm, ruído hidroaéreos presentes nos quatro quadrantes, abdômen plano, flácido, 

indolor a palpação, timpânico. Nutrição adequada, boa aceitação, pequenas porções 

entre as refeições, mobilidade prejudicada, mas consegue manter postura ao sentar, 

relata que ganhou força muscular, apresenta lesão por pressão grau 1, em região 

sacra, mantido hidratado com óleo a base de ácidos graxos essenciais, eliminações 

fisiológicas duas vezes ao dia espontâneas em fralda. 
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3º ENCONTRO:19/01/2019  

 

No encontro deste dia o participante da pesquisa estava na outra casa, casa do pai, 

como ele se refere, encontrava-se mais animado, extrovertido, esperançoso, teve 

ganho de peso, relatou que a lesão por pressão havia fechado por completo. Nesta 

visita ele estava sozinho na sala. O irmão no cômodo ao lado, a mãe estava 

descansando. Ao entrar na casa, direcionei-me até o participante, perguntando como 

está sentindo, como havia passado o dia, cumprimentei a todos antes de iniciar com 

roteiro de perguntas: sono, alimentação, o seu estado de saúde em geral, relatou-me 

que o sono melhorou, conseguiu dormir um tempo mais prolongado a noite, mas que 

a dor, e formigamento nos joelhos e pés persistiam um pouco ainda, mas não com a 

mesma intensidade, teve aumento de apetite. Foi mais efetivo nas próprias perguntas 

sobre seu estado de saúde, demonstrou amadurecimento de ideias, esperança de 

melhora, mais autoconfiança, bem comunicativo, corado, higiene conforto adequados. 

Neste dia levei kefir, (probiótico natural).  

 

 

4º ENCONTRO: 16/02/2019 

 

 Neste encontro elaborei uma estratégia mais voltada para a humanização uma 

conversa entre família, comunicação mais leve e descontraída. O presenteei com   

uma caixa de som bluetooth, com luz led, para cromoterapia, expliquei que estive 

pesquisando a respeito dessa terapia complementar para trazer calma e conforto para 

as noites com maior dificuldades para dormir, propus que utilizasse a luzes claras, 

com a finalidade de atrair calma e harmonia e um porta-retratos com seu anjo da 

guarda de acordo com sua data de nascimento. E a sua mãe a qual esteve mais 

presente no tratamento do filho, presenteei-lhe com livro de orações e salmos, 

juntamente com uma imagem padroeiro dos doentes com câncer.  

Sobre seu estado: Orientado, calmo, comunicativo, preocupado, hipocorado, pele 

íntegra e hidratada, sem queixas álgicas, até o momento, taquicardíaco, afebril, boa 

perfusão periférica, extremidades frias. Ausculta pulmonar murmúrios vesicular 

presentes, sem sinais adventícios bilaterais, boa expansibilidade torácica, e simétricos 

com saturação parcial de oxigênio 97% e frequência respiratória de 22 rpm, bulhas 
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normofonéticas presentes sinérgicos, em dois tempos, com pressão arterial sistólica 

e diastólica de 90/60 e frequência cardíaca de 111bpm, ruídos hidroaéreos presentes 

nos quatro quadrantes, abdômen plano, flácido, indolor a palpação, timpânico. 

Nutrição desequilibrada menores necessidades corporais pequenas porções entre as 

refeições, mobilidade melhorada, maior facilidade ao deitar-se e sentar-se, sem 

auxilio, ganhou cadeira elétrica para autonomia, eliminações fisiológicas duas vezes 

ao dia espontâneas em fralda. 

 

A seguir os dados são apresentados descritivamente de acordo com categorias 

temáticas de (MINAYO, 2000). 

Mesmo não sendo um dos fatores de cuidados transpessoal de Jean Watson o 

tratamento convencional pela medicina tradicional apareceu no relato dos 

participantes emergindo as seguintes categorias. 

Utilizou-se o símbolo do sol (☼), (♥), (β), (α) para garantir o anonimato dos 

participantes, mas para identificar relatos de participantes diferentes. 

 

Categoria temática: o enfrentamento da doença utilizando o tratamento convencional 

desde seu diagnóstico. 

 

Para o participante e familiar deste estudo, a medicina convencional 

desempenhou um papel fundamental no diagnóstico e no tratamento inicial da doença, 

conforme relatos a seguir: 

 

“Descobri pintas na perna e coxa, parecido com sarampo, procurei 
médico.”(☼) 
 
“Nos exames houve alterações, médico disse leucemia em estágio avançado, 

96% células cancerígenas” (!) 

 
“De acordo com a medicina, meu filho era para estar morto a muito tempo.”(♥) 
 
“Esperávamos que a quimioterapia e radioterapia tivesse ajudado mais do 
que judiado e debilitado.” (♥) 

 
“[...]Transplante de medula que o irmão mais novo foi compatível [...] não 
houve rejeição após o transplante[...]Sarcoma na lombar não era sobreviver 
mais três meses[...]” (β) 

 
“[...] fico indignado, quantas pessoas embaixo da terra, crianças, deixam esse 
plano por causa de  ganancia [...] não passaram o que eu passei[...]por isso 
optei por parar quimioterapia[...] eu creio que eu já estaria morto porque meu 
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corpo não teria aguentado[...] vejo paciente careca, magro, quimio mais traz 
esse sofrimento é lamentável combater essa doença encontrar cura [...] fico 
triste, creio que o que estou fazendo vai me ajudar, mostrar para outras 
pessoas isso [...] até os médicos sabem até que ponto que a quimioterapia 
ajuda, e até que ponto debilita e traz morte, profissional de saúde não pode 

falar pare o tratamento por causa da questão ética” (!) 

 

 
Transmitir uma má notícia como o caso de um diagnóstico de câncer é uma 

questão extremamente complexa e exige preparo e sensibilidade, todo ser humano 

tem o direito de ser informado sobre as suas condições de saúde e doença bem como 

de suas possibilidades terapêuticas (SILVA E ZAGO, 2005). 

 

A pessoa doente passou a ficar restrita ao leito do hospital, local em que a 

morte deve ser combatida a qualquer custo, mesmo submetendo o paciente a 

procedimentos invasivos, dolorosos e que não favorecem a qualidade de vida e o bem-

estar do paciente (GIANINI, 2012). 

 

O câncer é considerado uma doença genética, significa que pode ser 

transmitida a uma célula que normalmente através de uma cópia de células que sofre 

mutação no processo de divisão celular, os genes são transcritos, provocam a síntese 

de proteínas que mostram perda ou ganho sua função biológica, e essas mutações 

podem ser causados por agentes físicos ou químicos do meio ambiente, produtos 

tóxicos (BELIZÁRIO, 2002). 

 

Neoplasia é uma proliferação anormal do tecido, que foge parcial ou totalmente 

ao controle do organismo, que podem ser benignas ou malignas têm seu crescimento 

de forma organizada, lento, expansivo e apresentam limites bem nítidos. Apesar de 

não invadirem os tecidos vizinhos, podem comprimir os órgãos e tecidos adjacentes. 

O lipoma (que tem origem no tecido gorduroso), o mioma (que tem origem no tecido 

muscular liso) e o adenoma (tumor benigno das glândulas) são exemplos de tumores 

benignos. Manifestam maior autonomia e são capazes de invadir tecidos vizinhos e 

provocar metástases, podendo ser resistentes ao tratamento e causar a morte do 

hospedeiro (INCA, 2011). 
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Tumores benignos são células dos tumores benignos não se infiltram nos 

tecidos à sua volta e não os invadem. Elas não se separam das células originais e não 

formam colônias secundárias ou metastáticas (HUSSEIN E REBELLO, 2005). 

 

Tumores malignos são células de tumores malignos têm a superfície alterada, 

reduzindo sua adesão com as células vizinhas, permitindo à colônia uma capacidade 

de movimentação que leva o tumor a locais distantes, outros tecidos, veias e vasos 

linfáticos (HUSSEIN E REBELLO, 2005). 

 

O Transplante de Medula Óssea (TMO) é uma modalidade terapêutica que 

utiliza altas doses de quimioterapia e/ou radioterapia, seguido do resgate com medula 

óssea, com células progenitoras do sangue periférico (CPSP), ou com células obtidas 

do sangue de cordão umbilical. É denominado autólogo, quando se utiliza medula 

óssea ou CPSP do próprio paciente; singênico quando o doador é irmão gêmeo 

univitelino; halogênico quando o doador é irmão idêntico para o sistema antígeno 

leucocitário humano (HLA), quando o doador é irmão (MARTA, SILVA, 2001). 

 

O osteossarcoma (Sarcoma) é um tumor maligno primário do esqueleto 

caracterizado pela formação direta de osso imaturo ou tecido osteóide pelas células 

tumorais. O osteossarcoma clássico é um tumor altamente maligno raro (0,2% de 

todos os tumores malignos), com uma incidência estimada de 3 casos milhão de 

habitantes. Osteossarcoma surge predominantemente nos ossos longos e raramente 

nos tecidos moles (PICCI, 2007). 

 

Entre os tratamentos para o câncer, tem-se radioterapia e quimioterapia de 

ampla utilização, que tem por objetivo destruir as células neoplásicas (SAWADA, DIAS 

E ZAGO, 2005). 

 

A teoria de Watson não descarta a ciência convencional e as práticas de saúde 

modernas, mas configura-se por seu caráter complementar e potencializador dos 

processos de auto recuperação, como facilitador da cura e da reconstituição interior 

(WATSON, 2002), segundo (ALBURQUEQUE, 2015). 
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Nos tempos de hoje, os dispositivos burocráticos e tecnológicos presentes nas 

instituições de saúde atravessam-se no caminho do cuidar, assim o argumenta 

Watson (2002). O cuidar perde terreno perante a consolidação do paradigma 

tradicional doença-cura, reforçando desta forma a pertinência da questão da 

preservação e progresso do cuidar para a enfermagem contemporânea (Watson, 

2002) segundo (REIS, 2016). 

 

 Rezar é uma intervenção de enfermagem, reconhecida e classificada na 

Classificação das Intervenções de Enfermagem (NIC).7,24 Ela está associada a 

benefícios durante o tratamento quimioterápico (MENDONÇA; et al.2018). 

 

Numa época de tanto avanço científico e tecnológico na medicina, existe a 

necessidade de religar o cuidado ao ser humano, inatingível, filosófico e metafísico, 

algumas vezes até místico, para resolver algumas das doenças na sociedade 

(WATSON, 2002). 

 

 Categoria temática: o enfrentamento e dedicação do familiar, a união da família e 

seu apoio para continuar lutando e manter uma qualidade de vida, minimizando 

sofrimento a cada dia. 

 

Para os participantes da pesquisa, o convívio e união da família e amigos é 

muito importante na luta em busca de outras formas de tratamento, segundo relatos a 

seguir;  

 

“Estamos nos dedicando 24horas por dia para ajudar.” (♥) 
 
“Se disserem que comer barro é bom e faz bem, nós vamos atrás para 
conseguir” (♥) 
 
“Família é fundamental sim, até mais que o próprio remédio” (β) 
 
 “O que me motivou foi a família[...]Força da família e a energia positiva ajuda 
muito [...] é fundamental, mais até que a medicação, a energia ela interfere 
sim[...] principalmente a espiritual” (☼) 

 
 

“De acordo com Arantes, (2016) diante de uma doença, a família fortalece os 

laços afetivos permeia em fases difíceis da doença física de um de seus membros.” 
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Segundo Joyce Travelbee, o ser humano não vive sozinho, a família é sua rede 

de suporte mais próximo. Por isso, para cuidá-lo não se pode deixar de vê-lo como 

um todo e integrante no contexto (GEORGE, 2000). 

 

Pesquisadores têm percebido cada vez mais que as definições de normalidade 

são sociados e construídas, influenciadas por visões subjetivas do mundo e pela 

cultura mais ampla de cada família (Hoffman, 1990) apud (WALSH, 2016). 

 

Família “Funcional” refere-se à utilidade dos padrões familiares no atingimento 

das metas, incluindo tarefas instrumentais e o bem-estar socioemocional dos 

membros da família. A possibilidade de os processos serem funcionais é conforme 

aos objetivos de cada família, bem como as demandas situacionais e desenvolvi 

mentais, recursos e influências socioculturais. “Disfuncional”, refere-se simplesmente 

a padrões familiares que não estão funcionando e estão associados a sintomas de 

sofrimento, independentemente da fonte do problema, o termo “disfuncional” passou 

a ter uma conotação de perturbação séria e as atribuições causais tendem a justificar 

as famílias e pelos problemas individuais e sociais (WALSH, 2016). 

 

Família é uma estrutura em constante mudança e flexível ao meio em que se 

desenvolve, formas de organizar a família variam e nenhuma pode ser tomada como 

referencial ou absoluta (CORDOBA et.al, 2013). 

 

Conforme o progresso do tratamento, tanto o paciente quanto a família 

enfrentam situações de incerteza e descrença contra as quais podem reagir 

recorrendo a mecanismos de negação do sofrimento, intercalados por momentos de 

aceitação, perseverança, otimismo e esperança. As fases pelas quais passam tanto o 

paciente como a família incluem um contexto amplo, não somente relacionado à 

evolução do quadro patológico, ou seja, elas contemplam, também, aspectos 

psicológicos, emocionais, sociais, culturais, espirituais e afetivos (SANTOS, ZANETTI, 

OTERO E SANTOS, 2005). 

 

.  Todos nós estamos relacionados, problemas pessoais, em relação ao universo 

as noções transpessoais e transcendentes de cuidado e cura (WATSON, 2011). 
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Categoria temática: o enfrentamento da doença, é acreditar que está vivo e um ser 

superior fortalece ainda mais o processo de luta. 

 

Para o participante da pesquisa, acreditar que existe um “ser” superior ajuda a 

fortalecer a ponto de enfrentar melhor as dificuldades segundo relatos a seguir; 

 

 “Acreditar em uma força maior, então, acredito que se estou vivo até agora e 
a força na fé.” (☼) 

 
 “Numa hora dessas acho que fortalece ao ponto de você passar pela 

dificuldade.” (!) 

 
“Essa força maior encontrada no interior de cada um, por isso não acredito 

que precisa ir em igreja” (!) 

 

 “Eu quero, acreditar que tudo vai dar certo independentemente da situação, só 

ter esperança que vai passa por tudo.” (!) 

 

 
No modelo de cuidado proposto por Watson, o enfermeiro precisa estar aberto 

para as questões espirituais e dimensões existenciais do ser humano, 

compreendendo a si e aos outros como seres em evolução, com base na sacralidade 

do ser cuidado (GOMES et al., 2013) segundo (ALBURQUEQUE, 2015). 

 

Watson (2002), ao discutir os sistemas de valores estudados na teoria do 

cuidado transpessoal, demonstrou um profundo respeito pela fé das pessoas, ela 

reconhece a existência do Sagrado ou de um Poder Superior e sua influência no 

processo de cuidar e crescimento interior. 

 

Desde a década de 1930, diversos pesquisadores têm se dedicado à 

investigação da natureza e propriedades do biocampo, eles  acreditam que o corpo 

biológico é constituído por essa energia e para as ciências da saúde e, sobretudo, 

para a enfermagem, isso significa admitir que o corpo humano é um sistema de 

energia e que, no ato de cuidar, forma-se um campo de cuidado em que os 

profissionais são os observadores responsáveis pela evocação de possibilidades de 

recuperação da saúde, por meio da atenção consciente e da intencionalidade 

(BORGES E SANTOS, 2013). 
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Dados que indicam que as crenças espirituais e religiosas têm um efeito 

positivo na saúde dos pacientes. Benson, professor da Faculdade de Medicina de 

Harvard, está convencido que as crenças têm repercussões físicas e possuem um 

papel importante na prevenção e tratamento de enfermidades. A espiritualidade não 

implica necessariamente na fé em uma divindade pessoal, ao estilo do Deus dos 

cristãos (SALGUEIRO, 2003). 

 

Categoria temática: o enfrentamento, e a difícil decisão de parar o tratamento com a 

quimioterapia e radioterapia e virar paliativo buscando tratamentos alternativos. 

 

Decidir por continuar o tratamento tradicional, e debilita ainda mais seu corpo, 

ou optar pelo cuidado paliativo com a finalidade de fortalecer seu corpo, e espírito 

buscando terapias complementares, que ajudem no alívio da dor, conforme demonstra 

a seguir: 

 

“Só adoecemos porque não escutamos nosso corpo, e chegou a hora eu 
escutei meu corpo, falar para mim chega” (☼) 
 

                                         “Claro não parei e vou ficar no sofá deitado esperando morrer.” (☼) 
 

                                        “Como disse meu corpo não está aguentando já estou fraco.” (!) 

 
“Continuar com o tratamento vai me deixar mais fraco ao ponto de   chegar a 

óbito.” (!) 

 
“Então por isso decidi, entrar em paliativo, e continuar com o tratamento 

alternativo” (!) 

 
 

Paliativos são abordagens do paciente e sua família com doença ameaçadora 

a vida. O manejo de dor e outros sintomas, e provisão de suporte psicológico, social 

e espiritual são supremos, almejando alcançar a melhor qualidade de vida para 

pacientes e seus familiares. Muitos aspectos dos cuidados paliativos são também 

aplicáveis mais precocemente no curso das doenças, em conjuntura com demais 

tratamentos (WHO, 2002). 

 

Orem (1958, 1959) encontrar-se consciente e levar em conta os efeitos e 

condições seu estado patológico (GEORGE, 2000). 
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Sintomas percebidos no corpo Helman (1994) propõe uma definição em oito 

pontos, sendo; 1)percepção parede corporal, (emagrecimento),2) mudança função 

orgânica regulares (respiração), 3) emissões orgânicas incomuns (secreção), 4) 

mudança funcionamento corpo todo (dor, coloração), 5) mudança cinco sentidos 

(perda sensações), 6) sintomas físicos desagradáveis (sudorese), 7) estados 

emocionais incomuns (angústia, depressão), 8)  mudança de comportamento 

relação outras pessoas (isolamento) (GONCALVES, COSTA ,MENEZES, 1999). 

 

Nossos pensamentos afetam instantaneamente nossa tensão muscular, 

respiração e sensações, por sua vez, afetam nossos pensamentos. Quando 

aprendemos a mudar um deles, aprendemos a mudar o outro Imagens mentais, 

vozes interiores, sensações e sentimentos, a construção de todos os nossos 

recursos mentais e físicos. Apreendendo a controlar nosso pensamento, ou 

sentimento (ANDREAS, FAULKNER, 1995). 

 

Terapias  Alternativas Complementares    é    as  técnicas  que  visam  a   

assistência  de  saúde  ao  indivíduo,  seja  na  prevenção,   no  tratamento,  

considerando-o  como  um  todo,  corpo, mente, espírito  e  não  como  um  conjunto  

de   órgãos   ou   partes   isoladas   diferentemente   da   assistência  alopática  ou  

medicina  ocidental,  cujo   objetivo é a cura da doença pela intervenção direta no 

órgão ou parte doente, Convém  lembrar  que  Organização  Mundial  de  Saúde (OMS) 

agrupa essas terapias alternativas sob a denominação  de  medicina  tradicional  visto  

que,  na cultura oriental, elas são conhecidas e aplicadas há séculos (TROVÓ, 2002). 

 

Categoria temática: o enfrentamento da dor durante o cuidado paliativo, buscando 

outras formas de alívio, com a prática de terapias complementares alternativas. 

 

Segundo o participante da pesquisa terapias complementares deram alívio e 

conforto na dor, porém quando a dor é intensa, precisa ir ao hospital e administrar 

analgésicos não opiáceos intravenoso, segundo relatos a seguir; 

 

“Como estou no cuidado paliativo procuro terapias alternativas para me 
recuperar e ficar melhor” (☼) 
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                                        “Sinto-me muito mais leve, após as seções de banho com bicarbonato sódio 
e aplicações de argila”. (☼) 

 
“[...]Chá graviola com limão, Ozonioterapia, enquiterapia, caixa orgon, Reich 
e Tesla, energia vital cura muita doença[...] ao longo tempo vimos que meu 
irmão melhorou deu mais ânimo na vida.” (α) 
 

“[...] Fomos atrás pedindo informação e atrás material para fabricar a caixa, 
madeira, chapa zinco, e lã de ovelha, em Curitibanos tem um senhor que tem 
uma máquina que mede intensidade da caixa[...]” (β) 

 
“Acupuntura, coisas naturais, médico que estuda homeopatia[...] e essas 
terapias alternativas estão trazendo mais benefício que a quimioterapia [....]’ 
(♥) 
 
“[...] Chás e orações revigora e fortalece qualquer paciente [...] luta pela 
recuperação.” (♥) 
 
“A dor não é intensa como meses anterior, mais um desconforto do que dor 
forte” (☼) 
 
“As dores nas pernas, na lombar ficar sentado, formigamento nas pernas, perdi 

forças nas pernas devido intra-tecal 49 aplicações” (!) 

 
“Dor no joelho é suportável, classificação de 3 a 4 e antes das terapias 
alternativas, dor era forte ao ponto gritar de dor e ir morfina, classificada 9.9” 

(!) 
 

 

A agonia de pacientes durante meses e/ou anos faz com que a morte seja 

sofrida. São utilizadas diversas técnicas com o paciente, no entanto, elas são inábeis 

na devolução da vida. Usar todos os recursos como forma de salvar uma pessoa é 

válido, desde que não se busque prolongar o sofrimento (KOVÁCS, 2008). Para 

Gomes (2004, p.10) citado por (GIANINI, 2012).  

 

Assim, Watson (2002) compreende que trabalhos artísticos exemplo uso da 

música, podem ser empregados como método para teorizar e investigar certos 

fenômenos humanos, a exemplo da dor (AMARAL, 2013). 

 

A dor é um fenômeno complexo que é o ponto final subjetivo de uma variedade 

de fatores físicos e não físicos. Para a maioria dos pacientes, a dor física é apenas 

um dos vários sintomas de câncer. O alívio da dor deve, portanto, ser visto como parte 

de um padrão abrangente de cuidados, abrangendo os aspectos físicos, psicológicos, 

sociais e espirituais do sofrimento (FALLON E HANKS, 2006). 
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Bicarbonato de sódio é íons que neutraliza concentração de hidrogênio, eleva 

ph sanguíneo e urinário, indicado tratamento de ácido metabólica (FERREIRA, et al. 

2013). 

 

Banho alcalino de bicarbonato de sódio, foi inspirado na tradição das fontes de 

água quente, revigora, amacia a pele enquanto alivia a fadiga, a tensão e as dores, 

estimula a circulação, aquece, relaxa, alivia dores musculares, revigora e elimina 

toxinas (LEIGH, 1995). 

 

A argila medicinal é retirada de solos não contaminados, regiões não habitadas 

e onde não haja escoamento de escoamento de agua e raízes vegetais, argila pode 

ser aplicada em qualquer parte do corpo, mas caso do participante da pesquisa era 

região cabeça e fronte, no lombo ventral, diluição feito com chá verde mordo e pó da 

argila verde (SPETHAMANN, 2004). 

 

Entre outras terapias complementares o participante da pesquisa utiliza, mas 

que não foi citado: auriculoterapia, realizado por profissionais da saúde da atenção 

básica do bairro, óleo de semente de uva, prata coloidal, hidroterapia e os demais 

citados; 

Musicoterapia, pode ser definida como a utilização criteriosa da música, como 

recurso complementar no cuidado ao ser humano, em todas as fases do ciclo vital, 

visando a restauração do equilíbrio e do bem-estar possível, além de favorecer a 

comunicação, em muitos casos, a ampliação da consciência individual no processo 

saúde-doença.  

 

Ozonioterapia é uma técnica que utiliza a aplicação de oxigênio e ozônio, por 

diversas vias de administração, como: endovenosa, retal, intra-articular, 

intramuscular, intravesical, o tratamento também pode ser feito pela ingestão de água 

ozonizada ou pela aplicação de óleo ozonizado na pele (REICH, 2009). 

 

Caixa orgônica é um equipamento criado pelo Dr. Wilhelm Reich para acumular 

a energia vital, presente na atmosfera do nosso planeta e transmiti-la ao organismo 
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de quem a utiliza, fortalecendo a bioenergia celular, o participante da pesquisa realiza 

duas vezes dia (REICH, 2009). 

 

Enquiterapia, o método Kovacsik, é hoje classificado como terapia 

complementar, que abrange a avaliação de energias naturais baseada nas técnicas 

da radiestesia e a energização do corpo dos seres vivos através do uso de peças 

metálicas desenvolvidas pelo Sr. Estevam Kovacsik (REICH, 2009). 

 

 Cromoterapia foi indicação, é a prática da utilização das cores na cura de 

doenças. Vem sendo utilizada pelo homem desde as antigas civilizações com o 

objetivo de harmonizar o corpo, atuando do nível físico aos mais sutis. Seus efeitos 

são mais ou menos intensos, dependendo da tonalidade usada. Os raios coloridos 

podem ser administrados através de luzes coloridas ou aplicados mentalmente 

através de sugestão (OMS, 2002). 

 

 Acupuntura, consiste na aplicação de agulhas, em pontos definidos do corpo, 

chamados de "Pontos de Acupuntura", para obter efeito terapêutico em diversas 

condições. Baseia-se na teoria de que no corpo existem duas correntes de energia, 

denominadas Ying e Yang, que integram um conceito geral de energia conhecida 

como Chi ou força vital. A saúde depende, nessa visão, do equilíbrio entre Ying e Yang 

(OMS, 2002). 

 

A meditação consiste na prática de focar a atenção, frequentemente 

formalizada em uma rotina específica. É um estado de consciência no qual o indivíduo 

elimina os estímulos ambientais da consciência, fazendo com que a mente possa 

focar em uma única coisa, produzindo um estado de relaxamento e alívio de tensão. 

Uma ampla variedade de técnicas é utilizada para limpar a mente de interferências 

externas estressantes (OMS, 2002). 

 

AEMK, eliminação da vitalidade do agente: é obtida com a utilização do “U” ou 

da Pirâmide EK em conjunto com o Acelerador. A primeira sessão elimina a vitalidade 

do agente do organismo. A partir desta sessão a doença perde a vitalidade e sua 
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manifestação não mais evolui, passando a regredir lentamente, permitindo o 

fortalecimento do corpo (REICH, 2009). 

 

Categoria temática: o enfrentamento das dificuldades em alguns hospitais do meio 

oeste catarinense ao realizar tratamento, falta de empatia por parte dos profissionais 

de saúde e o sofrimento. 

 

Segundo os participantes da pesquisa existe um mal entendimento do conceito 

de cuidados paliativos por parte dos profissionais de certos hospitais do meio oeste 

catarinense, das dificuldades enfrentadas pelo participante da pesquisa e familiar, 

conforme os relatos a seguir: 

 

“Hospital meio Oeste catarinense, tem muitas dificuldades.” (♥) 
 
“Alguns tem tratamento muito bom de primeiro mundo até se preocupando 
com vontades e desejos” (♥) 

 
“Hospitais grandes você vive a tortura da doença, e a tortura das condições, 
ficar no corredor numa maca estreitinha 3 a 4 dias é muito sofrido” Condições 
tratamento que judia, oncologia não é só dar remédio para dor, é um ser 
humano que está ali [...] ocupando leito [...] paliativo não tem mais o que 
fazer[...]”(♥) 

  

“Escuta profissionais dizendo: paciente oncologia só dar remédio, mas é um 
ser humano que está sofrendo muito mais que qualquer outra doença” (♥) 

 
“Não tem mais o que fazer é paciente oncológico, deixar morrer à mingua 
judia sofre muito porque deixam de serem atendidos porque não tem mais o 
que fazer” (♥) 

 
“[...]Não é puxa caso hospital Videira, todos estão de parabéns, equipe 
medica, copeira, Enfermagem, todos tratamento primeiro mundo sinto 
segurança toda vez que fico lá[...]” (♥) 

 
“Percebe-se que são profissionais que amam o que fazem[...] passamos 
acreditar mais[...]quando profissional trabalha em prol da vida, faz toda 
diferença[...] são seres humanos que se preocupam com o próximo[...]não 
tenho do que reclamar[...]” (β) 

 
 
 

O ambiente sempre foi associado ao homem e sua vida.  Na realidade o 

elemento que lhe garante a vida, a subsistência e quando criado e adaptado às suas 

necessidades, ele confere-lhe a sua segurança (LOPES, 2016). 
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O ambiente reflete diretamente, nos envolve e no qual estamos inseridos é 

provavelmente melhor apreendido e compreendido numa perspectiva 

fenomenológica, principalmente no que se refere ao contexto particular do ambiente 

hospitalar relacionado com os cuidados de Enfermagem (LOPES ,2016). 

 

O ambiente de cuidado é aquele que oferece o desenvolvimento potencial, 

enquanto permite que a pessoa escolha a melhor ação para si, em determinado 

momento (MAGNO et al., 2019). 

 

Conforme Mathias et. al, (2006) ambiente sutil de energia e consciência, pelo 

qual a totalidade, beleza, conforto, dignidade e paz são potencializados. O enfermeiro 

deve entender esse ambiente como fatores internos e externos. Procurando captar 

dificuldades relacionadas ao interior da pessoa em enfrentar a situação que ora 

vivencia, apresentando opções e capacitando-a a desenvolver mecanismos de 

enfrentamento dessas situações. Quanto ao ambiente, deverá ser confortável e 

seguro, além de limpo e saudável. 

 

 Para Lidia E.Hall (1963) acredita que o ambiente hospitalar, durante o 

tratamento ou permanência do indivíduo cria experiências difíceis e psicológicas para 

o indivíduo enfermo (GEORGE, 2000). 

 

Categoria temática: energia positiva existe, e acreditar que ela existe ajuda nesse 

momento. 

 

Segundo os participantes da pesquisa, acreditar na energia cósmica que 

emana do universo, e que está interligado com tudo que cercam, influencia na cura. 

 

“A energia positiva ajuda sim, nessa hora, até mais que o próprio remédio” 
(β) 
 
“Creio sim que a energia, ela tem o poder de transformar” (β) 
“Energia é milenar tem o poder da cura.” (β) 

 

A teoria do cuidado transpessoal de Jean Watson, afirma que a pessoa é mais 

que sua expressão objetiva revelada no corpo físico, possuindo também sutis 

manifestações de luz e energia conectada ao cosmo (BORGES E SANTOS, 2013). 
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Teóricas de enfermagem como Newman (1992), Parses (1981) e Rogers 

(1970) definiram seres humanos como campos de energia: sistemas abertos 

envolvidos em trocas contínuas de energia; e essa abordagem de campos de energia 

é importante para o entendimento do cuidado transpessoal, proposto por Jean Watson 

(ALBUQUERQUE, 2015). 

 

Em seus construtos teóricos, Watson (2002) afirma que as emoções são 

correntes de energia com frequências diferentes. Emoções consideradas negativas, 

como o ódio, a inveja, desde o medo, tem uma frequência mais baixa e menos energia 

do que as emoções consideradas positivas, como o afeto, a alegria, o amor, a 

compaixão e o cuidar. Quando se decide substituir a corrente de baixa frequência, 

como a ira, por uma corrente de frequência mais elevada, como o perdão (cuidar, 

amor) aumenta-se a frequência de energia (WATSON, 2002) (ALBUQUERQUE, 

2015). 

 

A análise fenomenológica de experiências humanas na saúde e na doença 

proverá aos enfermeiros dados necessários para entender a condição humana. O 

campo fenomenológico não é idêntico à consciência, mas incorpora a consciência 

juntamente com as percepções do Eu e dos outros, sentimentos, pensamentos, 

sensações físicas, crenças espirituais, desejos, objetivos, expectativas, tudo isto é 

baseado na história de vida de cada um, o momento presente e o futuro idealizado 

(ALBUQUERQUE, 2015). 

 

Essa mudança teve seu marco inicial nas ideias veiculadas pela Teoria da 

Relatividade, de Albert Einstein, a qual aponta que energia e matéria são 

intercambiáveis (BORGES, SANTOS, 2013). 

 

Hall (1963) aponta que a energia é necessária para a cura interior do paciente, 

que são as cinco fases do processo de enfermagem; a investigação, o diagnóstico, 

planejamento, implementação e avaliação (GEORGE, 2000). 

 

Categoria temática: o enfrentamento do processo de morrer. 
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Sentimentos positivos e negativos, segundo o participante da pesquisa, pensar 

e falar da morte num momento delicado, traz reflexões sobre a vida, vivi de que forma, 

o que esperar dela da morte. 

 

 “Nunca tive medo de morrer, vejo a morte como o processo da vida” (☼) 
 

“Medo da morte o que posso esperar dela, que posso superar a morte” (!) 

 
“Sei que vou morrer, mas não queria morrer agora” (☼) 

 
“Ter no pensamento, ainda é cedo morrer, isso me ajudou a me manter vivo 

até agora.” (!) 

 
 “Processo natural da vida a gente nasce, tem cinco fases apreendi já desde 
a escola, nascer, crescer, reproduzir, envelhecer, morrer.” (☼) 
 

“Então eu creio que quando eu envelhecer eu posso morrer.” (!) 

 
 “A vida é bem complexa, é uma dádiva, divina, é tão bela só que a gente não 
sabe viver” (☼) 
 
“Sabe que é bom, não sabe viver acha tão lindo, será que estamos vivendo 

certo” (!) 

 

 
É preciso dar-lhes a oportunidade de contarem a sua história e de expressarem 

sentimentos positivos e negativos, os doentes precisam saber que, além de 

receberem tratamento tecnológico, tem alguém sempre a seu lado, que fará o que for 

preciso pelo seu bem-estar (WATSON, 2007). 

 

Para Arantes (2016) a morte é processo da vida e é necessário tomar todas as 

e condutas para oferecer ao paciente o bem-estar, conforto físico, emocional, familiar, 

social e espiritual.  

 

A vida para Arantes (2016) deve ser vivida com dignidade, procurando seu valor 

em todas dimensões (ARANTES, 2016).  

 

Watson enfatiza que o cultivo da prática de sensibilidade para consigo mesmo 

e para com o outro, é reforçada e transformada quando se tem o sistema de valores 

altruísta-humanista (MENDONÇA; et al 2018). 
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Watson propõe a promoção e a aceitação de expressões de sentimentos como 

forma de se permitir que sejam exteriorizadas, tanto as positivas quanto as negativas. 

Para a ela, esta seria uma medida terapêutica de cuidado (DAL PAI E LAUTERT, 

2005) 

 

Categoria temática: A esperança, desejos e projetos de vida como fortalecimento 

para enfrentamento da doença. 

 

Diante dos cuidados paliativos, o participante da pesquisa tem planos e projetos 

de vida, desejos de ficar melhor, almejando a cura completa do corpo, como segue: 

 

 “Meu desejo é poder voltar a ter liberdade.” (!) 

 
 “Fazer meu projeto de vida, porque por mais paliativo esteja, mais difícil for 

eu faço projeto de vida” (!) 

 
“Mas eu almejo recuperar força nas pernas, recupera voz normal” (☼) 

 
 

Todo ser humano tem a vontade de buscar um sentido para a vida, e esta 

vontade é precisamente a principal força motivadora da pessoa e quando a pessoa 

encontra o sentido de sua vida, encontra aquilo que pode fazer e que exprime sua 

unicidade, a sua missão diante da vida, “a vida ter sentido” significa “na vida ter tarefas 

a cumprir” em estados de doença terminal - nas quais a única possibilidade que resta 

ao ser humano é a de se posicionar com dignidade (Frankl, 1946/1989) citado por 

(SILVEIRA E MAHFOUD, 2008). 

 

O foco dos cuidados de Enfermagem é o indivíduo como um todo e não apenas 

sua doença, o que possibilita uma abordagem ampla, buscando maximizar a 

autonomia do indivíduo (GEORGE, 2000). 

 

O bom humor permite uma descarga emocional que alivia a pessoa e permite 

enxergar a vida de forma otimista (Job, 2000). Produz um efeito tranquilizante e 

prazeroso, permitindo que se aceite o que não se pode mudar. Toma-se distância do 

problema, libera-se o pensamento crítico, encontram-se respostas originais (Ojeda, 

2002) citado por (SILVEIRA E MAHFOUD, 2008). 
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Categoria temática: relembrar o que aconteceu ajuda a enfrentar a luta que teve, por 

tudo que passou, com a finalidade de refletir nas perguntas. 

 

  Segundo o participante da pesquisa, fortaleceu-se mais a lutar pela melhora 

após, a conversa que tivemos, após a efetivação dos encontros. 

 
 “Não fez nada só contei o que aconteceu comigo, isso até me ajudou a tirar 

aquilo da cabeça.” (!) 

 

“Contar o que passei, perguntas que tocaram, me fez pensar.” (!) 

 

Uma relação de carinho transpessoal conota um tipo de relação de cuidado 

humano com uma união de conexão com outra pessoa, uma estima pela pessoa como 

um todo e pelo fato de estarem no mundo. O cuidado, neste sentido, é visto como o 

ideal moral da enfermagem, onde a maior preocupação é a dignidade humana e a 

preservação da humanidade (WATSON, 2000). 

 

Conforme Watson, (2002) o toque, como modalidade transpessoal tátil, 

também é fundamental para os cuidados de Enfermagem. Pode ajudar a integrar e 

harmonizar, dar conforto, totalidade, integridade e mesmo um sentido de segurança. 

O uso intencional do toque, massagens e toque terapêutico são usados como parte 

das práticas holísticas e transpessoais. 

 

A relação pessoa a pessoa é uma interação depois ou mais seres humanos, de 

modo que ambos podem compartilhar seus sentimentos, valores e significados 

mediante o estabelecimento da comunicação (OLIVEIRA; et al.2005). 

 

O cuidado humano começa quando a enfermeira entra no espaço da vida ou 

no campo fenomenal de outro, é capaz de detectar a condição de ser da outra pessoa 

(espírito, sou). Sentir essa condição dentro de si e responder à condição de tal pessoa. 

Uma maneira que o destinatário tem uma liberação de sentimentos subjetivos e 

pensamentos que ele ou ela desejava liberar (WATSON, 2000). 

 

 Conforme o pensamento de Watson (2002). Para a autora, a escuta qualificada 

é um dos principais recursos que o enfermeiro possui para garantir um cuidado 
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individualizado e integral. A escuta qualificada gera processos de autoconhecimento, 

autor respeito, autocura e autocuidado. Desta maneira ajuda o participante da 

pesquisa a ganhar um grau mais elevado de harmonia na mente, no corpo e na alma 

(WATSON, 2002). 

 

 Enquanto os fatores curativos objetivam curar a doença do paciente, os fatores 

de interesse objetivam o processo de atenção que ajuda a pessoa a atingir (ou manter) 

a saúde ou morrer em paz (WATSON, 2000). 

 

Para Jean Watson, a intervenção consciente nos cuidados favorece a 

restauração da saúde e sua integralidade humana. Essa ação promove o crescimento 

pessoal dos pacientes e da Enfermagem (BORGES E SANTOS, 2013).  

 

5 ANALISE FINAL 

   

Questões físicas e orgânicas no paciente em fase final de vida, especialmente 

neste caso, dependente, da família para ir ao banheiro, sentar-se, passear, fraco 

fisicamente, ingesta insuficiente de alimentação, debilitado devido ao tratamento da 

doença em constante progressão. Emocionalmente forte, todos os envolvidos na 

pesquisa demonstram, uma boa compreensão do cuidado paliativo, fase de aceitação. 

Buscar meios alternativos e naturais, buscando em evidências científicas na tomada 

de decisões, fortalece vínculo familiar e amigos. A comunicação terapêutica, 

promoveu expandir o olhar do participante da pesquisa, e fazer reflexões sobre as 

perguntas e colocações as quais foram feitas ao longo dos encontros, e a evolução 

no comportamento final de vida, me fez sentir que concretizei todos argumentos 

acima. Em seu leito de morte, houve real significado da vida, seu valor, crescimento 

espiritual de aceitar a morte, falar dela, e trazer paz nos momento em que todos na 

vida temem. Dia 10/05/2019 participante da pesquisa foi a óbito as 16:45 da tarde, no 

leito do Hospital meio Oeste Catarinense, despediu-se e agradeceu a todos que 

cuidaram dele. No velório todos da família encontravam-se serenos e com sentimento 

de que se não fizeram tudo, mas o que estava ao alcance da medicina tradicional e 

da alternativa, não economizaram esforços, tempo, nem dinheiro, para satisfazer 
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vontades e desejos do filho e faze-lo sentir-se amado independente do seu estado de 

saúde. O amariam incondicionalmente mesmo após sua partida. 

 Em um dos encontros o participante da pesquisa me fez um pedido, de estar 

presente e assistir à apresentação do trabalho conclusão de curso, afirmando que viria 

andando e com a voz normal. Falei sobre seu último desejo aos familiares. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O desenvolvimento do trabalho permitiu aprofundar os conhecimentos da 

Teoria do Cuidado Transpessoal proposta pela Enfermeira Jean Watson, na 

assistência de Enfermagem nos cuidados paliativos.  Pode-se perceber que a teoria 

da Jean Watson é aplicável no dia a dia em cuidados a pacientes paliativo.  

O processo de cuidado transpessoal permite avaliar e olhar o paciente na sua 

individualidade e integralidade; busca a evolução pessoa que cuida e da pessoa que 

realiza o cuidado, fortalecendo vínculos com paciente, familiares e com a equipe de 

trabalho. 

Permite ainda, compreender o processo evolutivo do ser humano, em busca do 

equilíbrio mente e corpo,  pois baseia-se nos pressupostos da teoria que aborda a 

dimensão espiritual, os valores altruístas, a relação transpessoal, na promoção saúde 

e educação,  do estímulo a autoconfiança;  auxilia na manutenção das necessidades 

humanas, no autocuidado,  na alimentação, estímulo de fé e esperança, o cultivo da 

sensibilidade, aceitação de sentimentos positivos e negativos, e na tomada de 

decisões na fase de terminalidade. Esses pressupostos podem ser analisados e 

conter todos em um único indivíduo, como pode ter alguns em especifico, com maior 

ou menor prevalência, buscar cultivá-los. Caberá a enfermagem avaliar as 

necessidades e a individualidade de cada um em seu contexto familiar.   

Os fatores mais pertinentes na pesquisa foram o cultivo a sensibilidade, relação 

de autoconfiança, aceitação de valores positivos e negativos, fé e esperança, cultivo 

da dimensão espiritual, tomada de decisão, promoção de uma qualidade de final de 

vida, com mais dignidade menos sofrimento, fortalecimento de relações interpessoais, 

minimizar dor física e espiritual em busca de tratamentos complementares, no cuidado  
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de enfermagem inicia o processo de comunicação somente quando ela  entra no 

espaço fenomenológico do outro. 

Além dos cuidados prestados diretamente ao participante do estudo, não se 

pode desconsiderar a família ao realizar os cuidados paliativos. Compreende-se que 

todos esses elementos juntamente com a família, dialogando, reforçando 

conhecimentos sobre doença, tratamento e o enfrentamento do processo de morte e 

morrer, permitiu a reflexão e aceitação do processo. 

Com esse olhar de contexto ampliado de saúde, ressalta-se a importância do 

sistema de referência e contra referência entre os serviços de saúde para o melhor 

assistência a pessoas em processo de morte/morrer, pois a maioria desses pacientes 

tem pouca permanência no hospital, assim a Enfermagem pode indicar tratamentos 

alternativos, complementando o tradicional, de uma forma integral no cuidado 

domiciliar podendo atender melhor às necessidades da família e aos direitos 

humanos. 

Acredita-se na importância da educação continuada com capacitação efetiva 

aos profissionais que atendem pacientes em cuidados paliativos e seus familiares seja 

no ambiente hospitalar seja estendendo assistência em domicilio. 

Estruturando os profissionais a refletirem sobre o significado da morte; sobre 

os sentimentos que são gerados a partir do tema; sobre a compreensão do processo 

físico de morrer; emocional, espiritual, sobre os cuidados de Enfermagem nesse 

processo; e de como preparar-se para cuidar profissionalmente de forma humanizada 

a pessoa e a família no processo de morrer.  Falar sobre esse tema é importante para 

que a equipe de saúde possa ter maior consciência a respeito do tema, de forma que 

o cuidado se torne profissional, mas ao mesmo tempo humano.  

Acredita-se que os objetivos foram atingidos: crescimento pessoal e 

profissional e principalmente, na realização e integração dos quatro encontros que 

proporcionaram envolvimento com o participante e familiares, e consequentemente 

um melhor entendimento profissional objetivando e praticando os cuidados 

fundamentados na Teoria.  

Como todo trabalho, desde o seu início até o fim teve inúmeras dificuldades: 

sentimentos de medo, viagens para visita domiciliar, apoio para a família na fase luto, 
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mas com  a ajuda da minha orientadora, minhas dúvidas foram sanadas e conclui a 

pesquisa,  com a ajuda e apoio  do meu namorado, que me acompanhou alguns 

encontros, do meu pai, da minha mãe, da equipe do hospital  que trabalha comigo, da 

direção, médicos, colegas técnicos de Enfermagem, Enfermeiros, assistente social, 

psicóloga, fisioterapeutas, nutricionista, coordenação, meninas limpeza. 

Sugere-se a criação de um grupo de estudos sobre cuidados paliativos na 

Instituição a qual trabalho, porque acredito que irá agregar conhecimentos com a visão 

teoria Jean Watson, outros pacientes e famílias no cuidado paliativo, complementar 

no apoio multiprofissional e auxiliará a todos na abordagem, a  preparar  esta família 

e o paciente na tomada de decisões futuras a respeito  do seu quadro clinico, 

respeitando a opinião de cada um, principalmente do paciente, em caso do paciente 

não estar mais consciente, família poderá sentir-se mais preparada e confiante, para 

tomada de decisões, respeitando as últimas vontades e desejos do paciente em 

terminalidade, sem intervenção de terceiros.  

Esse protocolo irá garantir o direito da individualidade de cada um, 

humanizando ainda mais o tratamento no cuidado paliativo, garantindo alivio da dor, 

do sofrimento psicológico, emocional, social e lhes proporcionando ambiente, 

acolhedor e confortável.  

Acredito que o envolvimento da instituição, no engajamento da equipe e 

acredito, acima de tudo que o esforço conjunto poderão contribuir no melhor 

desempenho do nosso papel como profissional e ser humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

 

 

7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ALBUQUERQUE, Roberto Nascimento de. As necessidades espirituais no 
cuidado de enfermagem: um estudo à luz da teoria transpessoal de Jean 
Watson. 2015.04/05/2019 

ANDREAS, Steve et al. PNL: a nova tecnologia do sucesso. Rio de Janeiro: 
Campus, 1995. 

ARANTES, Ana Cláudia quintana. A morte é um dia que vale a pena viver. Leya, 
2016. 

AMARAL, Juliana Bezerra do. A música como terapia complementar na paliação 
da dor em idosos hospitalizados: à luz da teoria de Jean Watson. 2012. 

ALBUQUERQUE Aline, MAMED Cândidi Arthur, BASTOS Fernanda, CARVALHO 
Kalline, BOEIRA Laura dos Snatos, LIMA Meiriany, ALVES Priscila. Cuidados 
Paliativos e Direitos Humanos: observatório direitos do paciente.  Unesco, 
2018. 

ALBUQUERQUE, Aline; DE OLIVEIRA, Ivone Martini; DIAS, Orlene Veloso. Os 
direitos humanos dos profissionais de enfermagem: proposta de novo referencial. 
CADERNOS IBERO-AMERICANOS DE DIREITO SANITÁRIO, v. 8, n. 1, p. 80-94, 
2019. 

BRUNNER, Lillian Sholtis; SUDDARTH, Doris Smith. Tratado de enfermagem 
médico-cirúrgica. In: Tratado de enfermagem médico-cirúrgica. Guanabara, 2017. 

BARBOSA Antonieta, CANCER: direito e cidadania, Atlas, 2012. P230. 

BORGES, Moema Silva. O campo de cuidar: uma abordagem quântica e 
transpessoal do cuidado de enfermagem/Caring field: a quantum and 
transpersonal approach to nursing care. Ciência, Cuidado e Saúde, v. 12, n. 3, p. 
608-613, 2013. 

http://ojs.uem.br/ojs/index.php/CiencCuidSaude/article/view/17159/pdf06/05/2019 

CARVALHO, Ricardo Tavares de; PARSONS, Henrique Afonseca. Manual de 
cuidados paliativos ANCP. In: Manual de cuidados paliativos ANCP. 2012. 

CARVALHO, Ricardo Tavares de; PARSONS, Henrique Afonseca. Manual de 
cuidados paliativos ANCP. In: Manual de cuidados paliativos ANCP. 2º edição 
2013. 

CARTER, Betty et al. As mudanças no ciclo de vida familiar: uma estrutura para 
a terapia familiar. 1995. P 408. 

CASTRO DOS SANTOS, Edilene; MARINHO DE OLIVEIRA, Isabelle Christine; 
RODRIGUES FEIJÃO, Alexsandra. Validação de protocolo assistencial de 
enfermagem para pacientes em cuidados paliativos. Acta Paulista de Enfermagem, 
v. 29, n. 4, 2016. 



67 

 

 

 

CORDOBA, Elisabete. SUS e ESF: Sistema único de saúde e estratégia saúde da 
família. In: SUS e ESF: Sistema único de saúde e estratégia saúde da família. 
2013. 

DE ASSUNÇÃO FERREIRA, Márcia. A comunicação no cuidado: uma questão 
fundamental na enfermagem. Rev Bras Enferm, v. 59, n. 3, p. 327-30, 
2006.http://www.scielo.br/pdf/reben/v59n3/a14v59n3(25/09/18)(pagina 328, 327). 

DA SILVA BORGES, Moema; DOS SANTOS, Daniella Soares. O campo de cuidar: 
uma abordagem quântica e transpessoal do cuidado de enfermagem. Ciência 
Cuidado Saúde, v. 12, n. 3, p. 606-611, 2013. 

DEZORZI, Luciana Winterkorn. Diálogos sobre espiritualidade no processo de 
cuidar de si e do outro para a enfermagem em terapia intensiva. 2006. 

DAL PAI, Daiane; LAUTERT, Liana. Suporte humanizado no Pronto Socorro: um 
desafio para a enfermagem. Revista brasileira de enfermagem. Brasília. Vol. 58, n. 
2 (2005), p. 231-234, 2005. 

DE OLIVEIRA, Gislene Farias. Wilhelm Reich: Aspectos Histórico-biográfico e sua 
visão sobre o corpo. REVISTA LATINO-AMERICANA DE PSICOLOGIA 
CORPORAL, v. 4, n. 1, p. 6-9, 2015. 

DEZORZI, Luciana Winterkorn. Diálogos sobre espiritualidade no processo de 
cuidar de si e do outro para a enfermagem em terapia intensiva. 2006. 

DOS SANTOS MATHIAS, Jania Jacson; ZAGONEL, Ivete Palmira Sanson; 
LACERDA, Maria Ribeiro. Processo clinical caritas: novos rumos para o cuidado de 
enfermagem transpessoal. Acta Paul Enferm, v. 19, n. 3, p. 332-7, 2006. 

GIANINI Marcelo Márcio Siqueira. Relação entre Educação e Saúde: formação 
continuada para enfrentamento da situação de morte por profissionais de 
enfermagem. 2012. 28/05/2019. 

EL CUIDADO, BAJO LA ÓPTICA DEL. O cuidado sob a ótica do paciente diabético 
e de seu principal cuidador. Rev Latino-am enfermagem, v. 13, n. 3, p. 397-406, 
2005. 

FERREIRA, R. C. S. et al. Bulário explicativo de Medicamentos, São Paulo, ed. 
2013. 

FERREIRA Gabriel Drumond, Mendonça Gabriela,Cuidado paliativo: Guia de 
Bolso, 1 ed, São Paulo: ANPC. Pp5-62, 2017. 

FERNANDES, Maria Andréa et al. Percepção dos enfermeiros sobre o significado 
dos cuidados paliativos em pacientes com câncer terminal. Ciência & Saúde 
Coletiva, v. 18, p. 2589-2596, 2013. https://www.scielosp.org/scielo.php?pid=S1413-
81232013001700013&script=sci_arttext&tlng=pt 06/09/2018 

FITARONI, Juliana Batista et al. Morte nos cuidados paliativos: representações 
sociais da equipe multidisciplinar. 2016.30/05/2019 



68 

 

 

 

FONSECA, Ana Lúcia Nascimento; LACERDA, Maria Ribeiro; MAFTUM, Mariluci 
Alves. O cuidado transpessoal de enfermagem no domicílio ao portador de 
transtorno mental e sua família. Cogitare Enfermagem, v. 11, n. 1, 2006. 

FALLON, Marie; HANKS, Geoffrey; CHERNY, Nathan. Principles of control of 
cancer pain. Bmj, v. 332, n. 7548, p. 1022-1024, 2006. 

GONÇALVES, Helen; COSTA, Juvenal Dias da; MENEZES, Ana Maria Baptista. 
Percepções e limites: visão do corpo e da doença. Physis: Revista de Saúde 
Coletiva, v. 9, p. 151-173, 1999. 

GUIMARÃES, Hélio Penna; FALCÃO, Luiz Fernando dos Reis; ORLANDO, José 
Maria da Costa. Guia prático de UTI. In: Guia prático de UTI. 2009. 

HERMES, Hélida Ribeiro; LAMARCA, Isabel Cristina Arruda. Palliative care: an 
approach based on the professional health categories. Ciencia & saude coletiva, v. 
18, n. 9, p. 2577-2588, 2013. 

LACERDA, Maria Ribeiro. Processo clinical caritas: novos rumos para o cuidado 
de enfermagem transpessoal. Acta Paul Enferm, v. 19, n. 3, p. 332-7, 2006. 

LEIGH Michelle Dominique. Beleza Japonesa, Editora Best Seller, 1995. 

LIMA, Mariana Soares. Formação em Cuidados Paliativos. Influência na vida 
profissional. 2018.28/05/2019 

LOPES, Françoise Michèle Bueche Apolo. O ambiente hospitalar nos cuidados de 
enfermagem. 2016. 

MACIEL, Maria Goretti Sales. Definições e princípios. Cuidado paliativo, v. 15, 
2008. 

MACIEL, Maria Goretti Sales. Organização de serviços de cuidados paliativos. 
Manual de Cuidados Paliativos. ANCP, p. 77-78, 2009. 

MENDES, Ernani Costa; VASCONCELLOS, Luiz Carlos Fadel de. Cuidados 
paliativos no câncer e os princípios doutrinários do SUS. Saúde em Debate, v. 
39, p. 881-892, 2015. https://www.scielosp.org/pdf/sdeb/2015.v39n106/881-892 
(07/09/2018) 

MENDONÇA, Angelo Braga et al. Aconselhamento e assistência espiritual a 
pacientes de quimioterapia: uma reflexão à luz da teoria de Jean Watson. 
Escola Anna Nery, v. 22, n. 4, 2018. 

MIRANDA Danilo Santos. Mais 60 estudos sobre envelhecimento. Volume 28, 
Número 68, setembro de 2017.  

https://www.sescsp.org.br/files/edicao_revista/957f76c2/ce2b/4cc5/a195/2c5d4e2374
5f.pdf/28/05/2019 

 MELLO, Ináia Monteiro. Enfermagem psiquiátrica e de saúde mental na prática, 
Editora Atheneu, 2008. p. 218 



69 

 

 

 

MINAYO, Maria Cecília de Souza. O desafio do conhecimento: pesquisa 
qualitativa em saúde. 2000. 

MATHIAS, Jania Jacson dos Santos; ZAGONEL, Ivete Palmira Sanson; LACERDA, 
Maria Ribeiro. Human caring processes: direction for nursing care. Acta Paulista de 
Enfermagem, v. 19, n. 3, p. 332-337, 2006. 

MOTTA, F. M. B. et al. Manual de cuidados paliativos em pacientes com câncer. 
Rio de Janeiro: UNATI, 2009. P.35. 

MORITZ Rachel Duarte, Conflito bioético do viver e do morrer. Brasília Conselho 
Federal Medicina, 2011. 

MAGNO CARVALHO DA SILVA, Carlos et al. A teoria do cuidado transpessoal na 
enfermagem: análise segundo Meleis. Cogitare Enfermagem, v. 15, n. 3, 2010. 

NIGHTINGALE, Florence. Notas sobre enfermagem: um guia para cuidadores na 
atualidade. Elsevier Brasil, edição aben 2010. p.64. 

GEORGE, Julia B. Teorias de enfermagem: os fundamentos para a prática 
profissional. In: Teorias de enfermagem: os fundamentos para a prática 
profissional. Artes Médicas, 2000. 

GUIMARÃES, Hélio Penna; FALCÃO, Luiz Fernando dos Reis; ORLANDO, José 
Maria da Costa. Guia prático de UTI. In: Guia prático de UTI. 2009. 

GONÇALVES, Helen; COSTA, Juvenal Dias da; MENEZES, Ana Maria Baptista. 
Percepções e limites: visão do corpo e da doença. Physis: Revista de Saúde 
Coletiva, v. 9, p. 151-173, 1999.22/05/2019 

PALIATIVO, Cuidado. Coordenação Institucional de Reinaldo Ayer de Oliveira. São 
Paulo: Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, p. 120-126, 
2008 

PERON, Ana Paula et al. Medicina Alternativa II. Arquivos do Museu Dinâmico 
Interdisciplinar, v. 8, n. 1, p. 33-39, 2012. 

POLLIT, Denise F.; BECK, Cheryl T.; HUNGLER, Bernadette P. Fundamentos de 
pesquisa em enfermagem: métodos, avaliação e utilização. Porto Alegre: 
Artmed, 2004. 

PICCI, Piero. Osteosarcoma (osteogenic sarcoma). Orphanet journal of rare 
diseases, v. 2, n. 1, p. 6, 2007. 

https://willarte.com.br/2017/04/10/banho-alcalino-bicarbonato-de-sodio/19/05/2019. 

http://portalms.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/44723-ministerio-normatiza-
cuidados-paliativos-no-sus/28/05/2019. 

RADIS, Cuidados Paliativos: O desafio de aliviar a dor do outro. Revista 
FioCruz, nº 168, 2016. 

ROSS, Elisabeth Kübler. Sobre a morte e o morrer. Sao Paulo: Martins, 1996. 



70 

 

 

 

REIS, Daniela Sofia Costa. Promoção de cuidados centrados na família no 
serviço de urgência pediátrica. 2016. Tese de Doutorado. 

SAVIETO, Roberta Maria; RIBEIRO LEÃO, Eliseth. Assistência em enfermagem e 
Jean Watson: uma reflexão sobre a empatia. Escola Anna Nery Revista de 
Enfermagem, v. 20, n. 1, 2016. 

SANTOS, Paulo Henrique Fernandes dos. O papel profissional do enfermeiro em 
cuidados paliativos: do cuidado em domicílio ao contexto hospitalar. 
2013.28/05/2019 
 
SILVA, Rudval Souza da. AMARAL, Juliana Bezerra do. MALAGUTTI, Willian. 
Enfermagem em cuidados paliativos: cuidando para uma boa morte. São Paulo: 
Martinari, 2013. 
 
SILVA, Rudval Souza da. Enfermagem em cuidados paliativos para um morrer 
com dignidade: subcon-junto terminológico CIPE. 2015.29/05/2019. 
 
SILVA, Lúcia Marta Giunta da. Breve reflexão sobre autocuidado no planejamento 
de alta hospitalar pós-transplante de medula óssea (TMO): relato de caso. Rev 
Latino-am Enfermagem, v. 9, n. 4, p. 75-82, 2001.20/05/2019 
 
SILVEIRA, Daniel Rocha; MAHFOUD, Miguel. Contribuições de VIktor Emil Frankl 
ao conceito de resiliência. Estud.psicol. (Campinas), v.25,n.4, Dec.2008. 
 
SAWADA, Namie Okino; DIAS, Adriana Marques; ZAGO, Marcia Maria Fontão. O 
efeito da radioterapia sobre a qualidade de vida dos pacientes com câncer de 
cabeça e pescoço. Rev Bras Cancerol, v. 52, n. 4, p. 323-9, 2006. 
http://www1.inca.gov.br/rbc/n_52/v04/pdf/artigo1.pdf/06/05/2019 
 
SPETHMANN, Carlos Nascimento. Medicina alternativa de A a Z. Editora 
Natureza, 2004. 
 
SALGUEIRO Jennifer Braathen, Resenha elaborada por PhD GPPG/HCPA 
Medicina e Espiritualidade:Redescobrindo uma antiga aliança. 
 
SUSAKI, Tatiana Thaller; SILVA, Maria Júlia Paes da e POSSARI, João Francisco. 
Identificação das fases do processo de morrer pelos profissionais de Enfermagem. 
Acta Paulistana de Enfermagem, São Paulo, v. 19, n. 2, p. 144- 
 
https://www.ufrgs.br/bioetica/ferrer.htm?fbclid=IwAR2Wbju8bqgxAr6kfl1flyZJcGxfelG
NyBpxaJikMNg8SV46rL8SrVfijig06/05/2014. 
 
DE CUIDADOS, Unidade. Manual de cuidados paliativos em pacientes com 
câncer. Rio de janeiro: UnATI, 2009. 

http://www.inca.gov.br/rbc/n_62/v03/pdf/08-artigo-opiniao-os-cuidados-ao-fim-da-
vida-no-contexto-dos-cuidados-paliativos.pdf07/09/2018 

https://www.redalyc.org/html/4836/483648972024/20/05/2019 



71 

 

 

 

KOVÁCS, Maria Júlia. Morte e desenvolvimento humano. 5. ed. rev. atual. São 
Paulo: Casa do Psicólogo Livraria e Editora, 2008. 

WATERKEMPER, Roberta et al. Cuidados paliativos: a avaliação da dor na 
percepção de enfermeiras. Revista Gaúcha de Enfermagem, v. 31, n. 1, p. 84, 
2010. 

WALSH, Froma. MCGOLDRICK Monica. Morte na Família: Sobrevivendo às 
Perdas. Porto Alegre: Artemed, 1998 

WALSH, Froma. Diversidade e complexidade nas famílias do século XXI. F. 
Walsh Processos normativos da família: diversidade e complexidade. Porto 
Alegre: Artmed, 2016. 

WATSON, Jean. Human caring science. Jones & Bartlett Publishers, 2011. 

WATSON, Jean; WOODWARD, T. K. Jean Watson’s theory of human caring. 

Nursing theories and nursing practice, v. 3, p. 351-369, 2011. 

Watson J. Watson’s theory of human caring and Subjective Living Experiences: 

carative factors. Texto Contexto Enferm. 2007 Jan-Mar; 16(1): 129-35. 

WATSON, Jean. Intentionality and caring-healing consciousness: A practice of 
transpersonal nursing. Holistic Nursing Practice, v. 16, n. 4, p. 12-19, 2002. 

WORLD HEALTH ORGANIZATION. National cancer control programmes: 
policies and managerial guidelines. 2.ed. Geneva: WHO, 2002. 29/05/2019. 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/abc_do_cancer.pdf14/05/2019 

TROVÓ, Monica Martins et al. Terapias alternativas/complementares a visão do 
graduando de enfermagem. Revista da Escola de Enfermagem da USP, v. 36, n. 
1, p. 80-87, 2002. 

Caderno Ministério da Saúde: Política Nacional de Práticas Integrativas e 
Complementares no SUS. 2006. 

https://www.aemk.org.br/internas.php?cont=teoria24/03/2019 

http://www.brasil.gov.br/noticias/saude/2018/07/ozonioterapia-e-
reconhecida-como-tratamento-complementar-no-sus24/03/2019 

http://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/44723-ministerio-
normatiza-cuidados-paliativos-no-sus27/05/2019 

http://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no 
5642017_59145.html28/05/2019 

https://oglobo.globo.com/sociedade/saude/indice-mostra-que-brasil-nao-
cuida-bem-de-pacientes-terminais-17697993/15/012/2017 

 

 

 

 



72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

 

 

 

Apêndice A – Roteiro baseado nos Pressupostos Teoria Jean Watson 

ROTEIRO DE EXAME FÍSICO BASEADO TEORIA DE JEAN WATSON 

Nome: 

Idade: 

Escolaridade: 

Sexo: 

Diagnóstico médico: 

(TODOS ENCONTROS DEVERÃO ABORDAR OS ITENS, ACRESCENTANDO 
PERGUNTAS MAIOR GRAU DE AFINIDADE AO LONGO DOS ENCONTROS) 

1º ENCONTRO: 

1. Valor Humano a formação de um sistema de valores humanísticos-altruísta 

Quem são as pessoas que compõem esse sistema no paciente paliativo? 

Como ele está estruturado? 

........................................................................................................................................

...................................................................................................................... 

Dentro da estrutura familiar, e que situação/posição se encontra? 

........................................................................................................................................

...................................................................................................................... 

Como compreende a morte? Processo de morte e morrer 

........................................................................................................................................

...................................................................................................................... 

Como compreende a vida? 

........................................................................................................................................

...................................................................................................................... 

2. Estimulação da Fé-esperança  

 Qual a importância da espiritualidade em sua vida? Sente como fortaleza o não? 

........................................................................................................................................

...................................................................................................................... 

Quais rituais que realiza para aproximar da espiritualidade? 

........................................................................................................................................

...................................................................................................................... 

 

Com qual frequência aproxima-se das orações? padre/ pastor passa em visita? 
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........................................................................................................................................

...................................................................................................................... 

O que entende por Esperança? 

........................................................................................................................................

...................................................................................................................... 

O que o motiva a enfrentar esse momento de tratamento? 

........................................................................................................................................

...................................................................................................................... 

 

2º ENCONTRO: 

3. cultivo sensibilidade 

Para a Família: 

- Quais são desejos do paciente? 

........................................................................................................................................

...................................................................................................................... 

-Já se colocou no lugar da paciente para tomada de qualquer decisão que ele não 
possa tomar? 

........................................................................................................................................

...................................................................................................................... 

- O familiar contou ao paciente o diagnóstico? Como foi?   

........................................................................................................................................

...................................................................................................................... 

Paciente, seu estado de saúde: 

Como está se sentindo? Medo; tranquilo; perdão; triste; alegre; otimista; pessimista; 
angustiado (...) 

........................................................................................................................................

...................................................................................................................... 

Tem algo que eu possa fazer por você? (desejos). 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

3º ENCONTRO: 

4. Auto ajuda e confiança 

O que necessita de maior ajuda no ambiente hospitalar? 
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........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

Observar aspectos emocionais e comportamentais: 

- O que ele relata a respeito de si? Reclama do atendimento? Reclama da sua 
condição? 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

Enfrenta sua situação com palavras otimistas?  

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

Descrever o Olhar: .............................................................................................. 

Descrever Tom de voz: ....................................................................................... 

Descrever Gestos: .............................................................................................. 

 

5. Promoção aceitação, do positivo/negativo 

Explicar sobre os sinais e sintomas para paciente: esclarecendo duvidas (lembrando 
do sigilo do diagnostico se for o caso)  

........................................................................................................................................

...................................................................................................................... 

 

Paciente fala a respeito da doença? Sobre que aspecto o paciente tem necessidade 
de falar?  

........................................................................................................................................

..................................................................................................................... 

6. Uso científico tomadas decisões  

A provisão de um ambiente mental físico, sociocultural e espiritual sustentador, 
protetor e corretivo 

........................................................................................................................................

...................................................................................................................... 

4º ENCONTRO: 

7. Promoção ensino/aprendizagem 

Explicar terapias alternativas (enfermagem) 

Trazer livros leitura 

Como ela se sentiu com isso? 
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........................................................................................................................................

...................................................................................................................... 

Musicoterapia 

O trouxe de benefício para ela? 

........................................................................................................................................

...................................................................................................................... 

Massagem 

Alivio algum sofrimento? Quais? 

........................................................................................................................................

...................................................................................................................... 

8. Ambiente mental/físico/social espiritual 

O ambiente interfere positivamente, em que sentido 

........................................................................................................................................

...................................................................................................................... 

O ambiente interfere negativamente, em que sentido 

........................................................................................................................................

..................................................................................................................... 

Para ela/ele como se sente diante do ambiente em que está? O que pode melhorar 

........................................................................................................................................

...................................................................................................................... 

Sente-se acolhida pela equipe de enfermagem e do hospital? 

........................................................................................................................................

...................................................................................................................... 

Como percebe a higiene limpeza/iluminação/ arejado 

........................................................................................................................................

...................................................................................................................... 

9. Necessidades humanas 

Oxigenioterapia 

............................................................................................................................... 

Ausculta pulmonar 

............................................................................................................................... 

Ausculta cardíaca 

............................................................................................................................... 
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Alimentação 

.............................................................................................................................. 

Via Oral 

............................................................................................................................... 

Sonda 

............................................................................................................................... 

Autocuidado 

............................................................................................................................... 

Roupa 

............................................................................................................................... 

Medicação 

............................................................................................................................... 

Hidratação 

............................................................................................................................... 

Cor da pele 

.............................................................................................................................. 

Turgor cutâneo 

............................................................................................................................... 

Lesão de pele 

.............................................................................................................................. 

Deambulação 

............................................................................................................................... 

Sono 

............................................................................................................................... 

Dor 

............................................................................................................................... 

Delírio 

............................................................................................................................... 

10. Forças existências fenomenológicas 

Como está enfrentando? 
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Lutando: 

Barganha: 

Revolta: 

Raiva: 

Aceitação: 

Como sente a energia do ambiente? 

........................................................................................................................................

...................................................................................................................... 

Quando está com família a energia é diferente? 

........................................................................................................................................

...................................................................................................................... 

Reação da família/amigos/equipe enfermagem diante cuidado paliativo e energia 
que fica: 

........................................................................................................................................

...................................................................................................................... 

O que ainda dá sentido de vida ao paciente? 

........................................................................................................................................

...................................................................................................................... 

Fonte: (DREGER, 2018). 
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ANEXO A -  

 

Fonte: (REDITADO DOS ARQUIVOS INTERNOS DO HOSPITAL MEIO OESTE CATARINENSE, 
2018). 
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FIGURA 01 – Caixa Orgon. 
Fonte: Casa participantes da pesquisa (2019). 
 
 

 
FIGURA 02 – Caixa Orgonica. 
Fonte: Casa participantes da pesquisa (2019). 
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FIGURA 03 – Caixa Orgonica. 
Fonte: Casa participantes da pesquisa (2019). 
 

 
FIGURA 04 – Sala meditação 
Fonte: Casa participantes da pesquisa (2019). 
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FIGURA 05 – Sala musicoterapia 
Fonte: Casa participantes da pesquisa (2019). 
 

 
FIGURA 06 – Borboleta desenhada participante pesquisa. 
Fonte: Casa participantes da pesquisa (2019). 
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FIGURA 07 – Aemk. 
Fonte: Casa participantes da pesquisa (2019). 
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FIGURA 08 – Argila medicinal verde 
Fonte: Casa participantes da pesquisa (2019). 
 

 
FIGURA 09 – Argila medicinal verde. 
Fonte: Casa participantes da pesquisa (2019). 
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FIRURA 10 – Chá 
Fonte: Casa participantes da pesquisa (2019). 
 

 
FIGURA 11 – Ergonita 
Fonte: Casa participantes da pesquisa (2019). 
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FIGURA 12 – Sala meditação. 
Fonte: Casa participantes da pesquisa (2019). 
 

 
FIGURA 13 – Sala meditação 
Fonte: Casa participantes da pesquisa (2019). 
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FIGURA 14 – Sala espera. 
Fonte: Casa participantes da pesquisa (2019). 
 

 
FIGURA 15 – Sala espera. 
Fonte: Casa participantes da pesquisa (2019). 
 


