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RESUMO 

 
Arruda-Colli, M. N. F. (2020). Voicing My CHOiCESTM: Adaptação transcultural e validação 

de um instrumento de planejamento antecipado de cuidado para adultos jovens brasileiros 
com câncer (Tese de Doutorado). Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão 
Preto, Universidade de São Paulo.   

 
Considerando a importância de se ter comunicação adequada e instrumentos culturalmente 
apropriados para promover planejamento antecipado de cuidados, o presente estudo objetivou 
realizar a adaptação transcultural e validação para o contexto brasileiro do Voicing My 
CHOiCESTM, um guia desenvolvido originalmente nos Estados Unidos. O documento foi 
traduzido por dois tradutores bilíngues independentes, e as versões foram analisadas quanto à 
similaridade com o texto original. A síntese da tradução foi definida e submetida à validação 
semântica por um grupo de juízes especialistas e por adultos jovens com câncer, entre 18 e 39 
anos. Os juízes revisaram criticamente o documento e preencheram um questionário para 
avaliação da estrutura, relevância e pertinência do guia ao contexto brasileiro. Além da leitura 
crítica, os adultos jovens responderam a um questionário com questões sociodemográficas, 
medidas de ansiedade, experiência prévia de comunicação sobre planejamento de cuidado de 
final de vida e avaliação de prontidão para tais discussões. A versão revisada foi, então, 
submetida à tradução reversa, realizada por outros dois tradutores bilíngues independentes e 
discutida com os autores do instrumento, com atenção à adequação do conteúdo. Com a versão 
final em português definida, foi realizado o estudo-piloto para investigar a aceitabilidade e a 
viabilidade de seu uso no Brasil. Nesse momento, adultos jovens entre 18-39 anos, com 
diagnóstico de câncer metastático, recidivado ou progressão de doença, foram convidados a 
responder ao questionário utilizado na primeira fase do estudo, a ler criticamente e a preencher 
três páginas do guia. Após 3-7 semanas, foi realizada uma entrevista de acompanhamento. Os 
dados quantitativos foram analisados por estatística descritiva, enquanto os dados qualitativos 
foram avaliados por análise temática. Nove juízes especialistas e 15 pacientes com idades entre 
18-39 anos participaram da primeira fase do estudo. Os juízes avaliaram o documento como 
adequado para o uso com a população-alvo e o contexto oncológico. Todas as seções foram 
consideradas apropriadas em termos de idade e cultura e úteis para os participantes ou outras 
pessoas da sua idade por mais de 80% dos adultos jovens, com exceção da seção sobre 
planejamento do funeral. Sugestões para adaptação focaram aspectos culturais, legais, 
linguísticos e como incorporar o instrumento à trajetória de tratamento. Participaram da 
segunda fase do estudo 30 adultos jovens. Os participantes expressaram interesse em preencher 
as páginas do guia, vislumbrando benefícios para sua expressão emocional e recebimento de 
cuidado alinhado a suas preferências. O guia se mostrou apropriado para introduzir discussões 
sobre o tema com adultos jovens brasileiros, com potencial de mediar comunicações entre 
pacientes, familiares e profissionais de saúde. A avaliação da prontidão e o momento para a 
apresentação do documento se mostraram importantes para a realização do planejamento 
antecipado de cuidado. Foram limitações deste estudo o predomínio de alta escolaridade dos 
participantes e a coleta de dados restrita a um hospital público brasileiro, com participantes 
majoritariamente provenientes da região Sudeste do país. Espera-se que os resultados deste 
estudo contribuam com a assistência em saúde em psico-oncologia e favoreçam a inclusão do 
planejamento antecipado de cuidados na atenção regular ao paciente com câncer.  
  

Palavras-chave: neoplasias, adulto jovem, planejamento antecipado de cuidados, cuidados 
paliativos, psico-oncologia. 
 



 

  



 

  



 

ABSTRACT 
 
Arruda-Colli, M. N. F. (2020). Voicing My CHOiCESTM: Transcultural adaptation and 

validation of an advance care planning tool for Brazilian young adults with cancer 
(Doctoral dissertation). Faculty of Philosophy, Sciences, and Letters at Ribeirão Preto, 
University São Paulo.   

 
 
Considering the importance of having adequate communication and culturally appropriate 
instruments to promote advance care planning, this study aimed to implement the cross-cultural 
adaptation and validation for the Brazilian context of Voicing My CHOiCESTM, a guide 
originally developed in the United States. The document was translated by two independent 
bilingual translators and the versions were analyzed for similarity in comparition with the 
original text. The synthesis of the translation was defined and submitted to semantic validation 
by a group of expert judges and young adults with cancer between 18 and 39 years. The judges 
critically reviewed the document and filled out a questionnaire to assess the guide’s structure, 
relevance and appropriateness to the Brazilian context. In addition to critical reading the guide, 
young adults answered a questionnaire with socio-demographic questions, anxiety measures, 
previous communication experience on end-of-life care planning and the readiness assessment 
for such discussions. The revised version was then submitted to back-translation, performed by 
two other independent bilingual translators, and discussed with the authors of the instrument, 
with attentiveness to the content adequacy. With the final version in Portuguese defined, a pilot 
study was conducted to investigate the acceptability and feasibility of its use in Brazil. At this 
time, young adults between 18-39 years old, diagnosed with metastatic cancer, relapse or 
disease progression were invited to answer the questionnaire used in the first phase of the study, 
to critically read and fill out 3 pages of the guide. After 3-7 weeks, a follow-up interview was 
conducted. Quantitative data were analyzed by descriptive statistics, while qualitative data were 
evaluated by thematic analysis. Nine expert judges and 15 patients aged 18-39 years 
participated in the first phase of the study. The judges considered the document to be adequate 
for use with the target population and the oncological context. All sections were considered 
appropriate in terms of age and culture and useful for participants or other people their age by 
more than 80% of young adults, with the exception of the section about funeral planning. 
Suggestions for adaptation focused on cultural, legal, linguistic aspects and how to incorporate 
the instrument into the treatment trajectory. Thirty young adults participated in the second phase 
of the study. Participants expressed interest in filling out the pages of the guide, seeing benefits 
for their emotional expression and receiving care aligned with their preferences. The guide 
proved to be appropriate to introduce discussions on the subject with young Brazilian adults, 
with potential to mediate communications between patients, family members and providers. 
The evaluation of the readiness and timing for the introduction of the document were important 
for the advance care planning implementation. Limitations of this study were the predominance 
of high education level of the participants and the data collection restricted to a Brazilian public 
hospital, with most participants being from the Southeast region of the country. It is hoped that 
the results of this study contribute to health care in psycho-oncology and favor the inclusion of 
advance care planning in regular care to cancer patients.  
 
 
Keywords: neoplasms, young adult, advance care planning, advanced directives, palliative care, 
psycho-oncology. 
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2 INTRODUÇÃO 

 

2.1 O câncer em adolescentes e adultos jovens: epidemiologia e atenção em saúde 

 

 Denomina-se câncer um conjunto de doenças, nas quais há descontrole do crescimento 

e multiplicação desordenada de células tumorais, podendo acometer diversas partes do corpo 

(Ministério da Saúde, 2019). O câncer entre adolescentes e adultos jovens apresenta diferenças 

nos tipos e localização primária, quando comparados à população pediátrica ou demais adultos, 

sendo os tipos mais comuns, até os 19 anos: leucemias, linfomas e tumores de células 

germinativa, enquanto na faixa etária dos 20 aos 39 anos predominam o melanoma, tumores do 

sistema nervoso central, ossos e tecido mole, colorretal, mama e tireoide, além dos linfomas e 

leucemias (Ministério da Saúde, 2019; Institute of Medicine [IOM], 2013; HHS [U.S. 

Department of Health and Human Services et al., 2006).  

 A incidência e a mortalidade da doença variam conforme os países e o nível de 

desenvolvimento econômico (Bray et al., 2018). No Brasil, em 2016, o Instituto Nacional de 

Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA) publicou um documento específico sobre a 

incidência, mortalidade e morbidade hospitalar na população de crianças, adolescentes e adultos 

jovens, oferecendo informações importantes para o cuidado de pacientes jovens (Ministério da 

Saúde, 2016). Na referida publicação, identificou-se que 236,16 por milhão de adolescentes e 

adultos jovens, com idades entre 15 e 29 anos, são diagnosticados com câncer no Brasil. O 

atraso no reconhecimento de sintomas e na busca de atendimento especializado e as 

dificuldades no diagnóstico e no desenvolvimento de tratamentos adequados a esta população 

fazem com que muitas vezes a doença seja identificada em estágios avançados, o que traz 

implicações para as possibilidades terapêuticas e prognóstico (Ministério da Saúde, 2016).  

 Associado aos aspectos desafiadores da doença, é imprescindível considerar o fato de 

ser uma população com necessidades emocionais e sociais próprias do estágio de 

desenvolvimento em que se encontra. Suas peculiaridades são bastante diferentes dos desafios 

encontrados na infância e nas fases seguintes da vida adulta. Trata-se de um período de transição 

psicossocial entre o mundo infantil e a vida adulta, com profundas transformações tanto no 

âmbito do corpo, deflagradas pela puberdade e maturação neuroendócrina, como por novas 

demandas e papéis a serem exercidos na sociedade (Zebrack et al., 2016). A busca de 

independência, a construção de valores e da própria identidade, bem como o fortalecimento de 

vínculos de amizades no grupo de pares, em especial os relacionamentos íntimos e amorosos, 
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somados à preparação para a entrada no mercado de trabalho, são as principais tarefas dessa 

etapa de desenvolvimento, rumo à definição de sua identidade e dos novos papéis a serem 

desempenhados na fase de maturidade (Erikson, 1971; Zebrack et al., 2016). O adoecimento 

grave e a possibilidade da morte se apresentam como importantes desafios para a realização de 

cada um desses processos, exigindo do adolescente e do adulto jovem o exercício do equilíbrio 

entre as necessidades do seu momento de ciclo vital e as demandas do tratamento (Borges et 

al., 2006; IOM, 2013; Zadeh et al., 2014; Zebrack et al., 2016).  

 Nesse sentido, a equipe de saúde também deve estar preparada para auxiliar o paciente 

a lidar com os desafios impostos ao seu desenvolvimento “normal” pelo processo de 

adoecimento e tratamento. Zebrack et al. (2016) defendem que o cuidado seja centrado na 

família, sendo importante identificar as especificidades da etapa do desenvolvimento do 

paciente e as questões correlatas, como a possibilidade de morar com a família de origem ou 

constituída, ou ter filhos. Os autores destacam, ainda, aspectos da comunicação, como a 

linguagem utilizada, avaliação da compreensão e tempo para a absorção e elaboração das 

informações, além do papel do vínculo terapêutico como mediador de todo o processo de 

cuidar. Trata-se de um momento em que o jovem está desenvolvendo habilidades sociais, 

emocionais e de comunicação, muitas vezes com poucas experiências relacionadas à morte e 

ao cuidado de final de vida, no entanto, a literatura recomenda que adolescentes e adultos jovens 

sejam envolvidos nas discussões e decisões a respeito do tratamento, oferecendo assentimento 

ou consentimento, conforme sua idade (Sansom-Daly et al., 2020; Zebrack et al., 2016).  

Sansom-Daly et al. (2020) realizaram um estudo de revisão narrativa e identificaram 

fatores relacionados com a comunicação no cuidado de final de vida dessa faixa etária. 

Destacaram a necessidade de atenção à inter-relação dos fatores do momento de 

desenvolvimento, aspectos psicossociais, contexto familiar, médicos, existenciais e éticos para 

definição do momento, conteúdo e forma de facilitar tais conversas. A partir dos achados, 

recomendaram a introdução precoce da equipe de Cuidados Paliativos e de conversas sobre 

cuidado de final de vida antes de momentos de crise, com abertura para revisitar essas conversas 

ao longo da trajetória de adoecimento, avaliando quem o jovem gostaria que participasse das 

conversas. As autoras reforçam a importância de se adequar o conteúdo da comunicação às 

necessidades específicas de cada paciente e do momento do tratamento, sempre incluindo 

aspectos da qualidade de vida atual e tratando com honestidade as informações sobre a trajetória 

saúde-doença. A utilização de diferentes estratégias que possam favorecer o planejamento 

antecipado de cuidados e a comunicação entre paciente, familiares e equipe foi encorajada.  



 15 

  Em 2015, foram publicados 15 standards para a atenção psicossocial em Oncologia 

Pediátrica, sistematizados a partir de estudos de revisão de literatura e a avaliação da evidência 

e recomendação das dimensões essenciais para a oferta do cuidado integral nesse contexto 

(Wiener, Kazak, et al., 2015). Os estudos destacam a importância da avaliação psicossocial, do 

monitoramento e da avaliação neuropsicológica ao longo do tratamento, da realização de 

intervenções psicossociais e do fornecimento ativo de suporte terapêutico para os pacientes, 

seus pais e irmãos, da avaliação do impacto financeiro na família, da oferta de oportunidades 

de interação social para os pacientes, do apoio no retorno à escola, da disponibilização de 

informações e orientações psicoeducativas, da avaliação da adesão às medicações, do preparo 

psicológico para o manejo dos procedimentos, do acompanhamento dos pacientes 

sobreviventes, assim como da oferta de cuidados paliativos e acompanhamento a familiares 

enlutados, além de recomendações relativas à documentação, à comunicação e a treinamentos 

para os profissionais da área.   

A oferta de Cuidados Paliativos destaca-se como parte do cuidado essencial em 

Oncologia Pediátrica, no que se refere à avaliação e ao tratamento de sintomas, à comunicação, 

à inclusão do paciente nas discussões e à tomada de decisão compartilhada de cuidados (Weaver 

et al., 2015). Cuidados Paliativos são definidos como “uma abordagem que melhora a qualidade 

de vida de pacientes e seus familiares, que enfrentam doenças que ameacem a continuidade da 

vida, por meio da prevenção e alívio do sofrimento, por meio da identificação precoce, 

avaliação e tratamento da dor e outros problemas de natureza física, psicossocial e espiritual” 

(World Health Organization [WHO], 2002). Dessa forma, a morte é considerada um processo 

natural, sendo importante oferecer assistência integrada de alívio de sintomas físicos, 

emocionais e espirituais ao paciente, assim como suporte à família, ao longo do tratamento e 

no período após a perda (Freitas et al., 2017; Menezes et al., 2006).  

 O objetivo dos Cuidados Paliativos não é antecipar ou adiar a morte, mas sim melhorar 

a qualidade de vida do paciente (WHO, 2002). Nesse sentido, deve ser compreendido como 

tratamento ativo e não como desistência de tratamento ou ausência de possibilidade de cuidado 

em saúde (Kovács, 2014), ainda que a perspectiva terapêutica de cura esteja afastada. Weaver 

et al. (2015) defendem a integração dos Cuidados Paliativos em etapa precoce do processo de 

cuidado, considerando seu potencial de melhora no controle de sintomas, tais como ansiedade, 

depressão, estresse e dor. Os autores ressaltam a importância da avaliação e do tratamento 

desses sintomas, não apenas para melhorar a qualidade de vida do paciente, mas também pela 

associação a um maior bem-estar para seus familiares a longo prazo, ajudando-os no árduo 

processo de elaboração gradual do luto, a começar de suas primeiras manifestações, como luto 
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antecipatório. Sugerem, também, o acompanhamento e a oferta de informações consistentes na 

transição de cuidados nos diferentes setores de atenção em saúde, com vistas à oferta da 

assistência integral ao paciente.  

No Brasil, as ações de Cuidados Paliativos tiveram início na década de 1980 e, apesar 

do crescimento evidenciado desde então, em termos de consolidação e criação de serviços, são 

necessárias medidas para uma maior divulgação da prática e oferta de atenção de qualidade aos 

pacientes de todo o país (Matsumoto, 2012). Um estudo recente sobre o impacto da integração 

precoce de Cuidados Paliativos no cuidado de final de vida mostrou que o encaminhamento 

para seguimento pela equipe de Cuidados Paliativos continua sendo tardio (Rozman et al., 

2018). Os autores sugerem que ações de educação sejam direcionadas também aos profissionais 

de saúde para ampliar o conhecimento sobre Cuidados Paliativos, assim como a identificação 

do momento para realizar o encaminhamento. Quando o encaminhamento foi feito antes de três 

meses da morte, houve associação com menor número de visitas à Unidade de Emergência e, 

ainda, menor proporção de internação em Unidades de Terapia Intensiva (Rozman et al., 2018).  

 A comunicação efetiva entre o paciente, familiares e a equipe multidisciplinar de saúde 

foi destacada como prioritária para o cuidado de qualidade por Weaver et al. (2015). Os autores 

destacam os ganhos na compreensão sobre as possibilidades de cuidado e no respeito aos 

desejos do paciente, o que favoreceria o processo de tomada de decisão, além de trazer 

benefícios psicossociais ao paciente e a seus familiares. Nesse sentido, a integração precoce dos 

Cuidados Paliativos na trajetória de cuidado do paciente contribuiria, também, para a 

construção de vínculo com a equipe de Cuidados Paliativos, de forma a favorecer que conversas 

difíceis sobre prognóstico e decisões sobre tratamento aconteçam (Rozman et al., 2018).  

 No contexto hospitalar, percebe-se com frequência, entre os profissionais de saúde, 

dificuldades na comunicação sobre a gravidade da situação clínica, e até mesmo um 

silenciamento diante da aproximação com a realidade da morte, com o intuito de supostamente 

“proteger” o paciente, seus familiares ou a si mesmos  (Ariès, 1974/2003; Kovács, 2011; Mazer-

Gonçalves et al., 2016; Santos et al., 2013). Isso porque a morte é associada no discurso 

biomédico ao fracasso, ao erro e à impotência, o que favorece uma atitude de afastamento e 

ocultamento, como tentativa de preservar a vida (Ariès, 1974/2003). Além de ter impacto na 

elaboração do luto dos familiares, o esforço sem sucesso de combater a morte a todo custo pode 

acarretar, no profissional de saúde, vivências de estresse e confronto doloroso com suas próprias 

limitações, com implicações negativas para sua saúde e o incremento do risco de desenvolver 

a síndrome do Burnout (Kovács, 2011). Nesse contexto, a proposta de que o foco do cuidado 

volte a ser o paciente, com atenção às suas necessidades e preferências, ao longo do processo 



 17 

de morrer, tem sido defendida enquanto “morte reumanizada”. Discorrer sobre a possibilidade 

de morte e as preferências do paciente para o período de final de vida é o mesmo que falar de 

vida e, assim, abrir espaço para a reflexão sobre as necessidades específicas de cada paciente, 

suas prioridades e a qualidade de vida almejada, o que inclui os aspectos da estrutura de cuidado 

a ser oferecido (Kovács, 2003, 2005, 2008, 2011). 

 É preciso admitir que discutir questões de final de vida e a necessidade de se fazer um 

planejamento de cuidados específicos para a situação de terminalidade constituem uma tarefa 

desafiadora. Kovács (2003) destacou que a educação para a morte deveria ocorrer ao longo da 

vida, de forma semelhante à educação formal, iniciada por meio de conversas sobre o tema que 

possam atravessar com naturalidade o cotidiano das pessoas, sejam elas estimuladas pelo 

contato com as artes, ficção, mídia, adoecimento ou experiências de perda de pessoas próximas. 

Nesse sentido, tais iniciativas podem e devem estar presentes em diferentes contextos nos quais 

a vida acontece. Na escola, como parte do treinamento dos professores, sendo altamente 

desejável a inclusão na grade curricular de atividades que tragam à baila o tema da finitude 

humana em sala de aula. Na sociedade em geral, mediante a oferta de cursos, palestras e 

oficinas, ou mesmo por meio da participação em debates e entrevistas, assessorias e divulgação 

de matérias em veículos de comunicação de massa. E, ainda, no cenário hospitalar, por 

intermédio do estímulo aos debates sobre bioética, discussão de casos desafiadores, programas 

e treinamentos em educação continuada, de modo que se tenha a inclusão de atividades 

relacionadas à morte como parte das ações de cuidado à saúde física e mental do cuidador 

(Kovács, 2003, 2005).  

 No caso do paciente jovem, tais comunicações parecem encontrar maior resistência por 

parte dos profissionais de saúde, muitas vezes associada a um sentimento de despreparo para 

iniciar ou sustentar tais conversas. Também por parte das famílias há inúmeras resistências, 

dado o receio de que abordar o tema possa ter influência no cuidado recebido pelo paciente ou 

levar a uma potencial aproximação à morte (Kovács, 2003; Morelli et al., 2013; Rodriguez & 

Kovács, 2005; Wiener, Zadeh, et al., 2013). Um estudo canadense estudou a experiência de 

profissionais de saúde que cuidam de pacientes jovens com câncer avançado e destacou como 

desafios auxiliar os pacientes e suas famílias a aceitarem o cuidado paliativo e em como incluir 

os familiares no processo de cuidado. Além disso, destacaram uma maior proximidade 

emocional e senso de tragédia, ao se depararem com pacientes jovens para dar o diagnóstico de 

uma doença grave ou oferecer Cuidados Paliativos (Avery et al., 2019). Em um estudo 

brasileiro, os profissionais de saúde de uma unidade de elevado estresse e altas taxas de perda 

de pacientes destacaram o impacto da formação acadêmica limitada para lidar com a morte em 
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seu dia a dia profissional, não apenas em seu âmbito físico, mas também com a falta de preparo 

para lidar com os aspectos subjetivos relacionados ao manejo das situações difíceis que 

envolvem o enfrentamento da finitude dos pacientes (Santos et al., 2013).  

 Nessa vertente, a literatura enfatiza a necessidade de oferecimento de programas de 

treinamento que incluam aspectos da fase de desenvolvimento em que os pacientes se 

encontram, aperfeiçoamento de habilidades de comunicação de notícias difíceis e atenção às 

especificidades das situações de final de vida (Wiener, Weaver, et al., 2015). Tal estratégia 

também foi valorizada por profissionais de saúde brasileiros que destacaram a participação em 

palestras, aulas e grupos de discussão com pessoas que trabalham na área como importantes 

recursos para auxiliá-los a falar sobre a morte com adolescentes, não limitada à situação de 

doença (Rodriguez & Kovács, 2005). Além das aulas tradicionais, Wiener, Weaver, et al. 

(2015) discorreram sobre a variabilidade de estratégias disponíveis para a educação em 

Cuidados Paliativos, que podem incluir também atividades práticas, acompanhamento de uma 

equipe de saúde, por meio da experiência de familiares enlutados e uso de tecnologias e internet. 

A partir da melhor qualificação e instrumentalização do profissional de saúde, objetiva-se 

ampliar o conforto para essas conversas e, assim, a frequência de sua realização.  

 

2.2 O planejamento antecipado de cuidados e as diretivas de vontade  

 

 As diretivas antecipadas de vontade são instruções elaboradas para guiar o cuidado 

médico, tendo a dupla função de garantir que as preferências de cuidado da pessoa serão 

respeitadas, assim como oferecer respaldo legal no manejo de situações em que haja conflito 

(Dadalto, 2018). Elas são compostas por duas espécies: a declaração prévia de vontade para o 

fim da vida, também conhecida como testamento vital, e o mandato duradouro. A primeira se 

refere à manifestação prévia de aceitação ou de recusa de tratamentos na situação de uma 

doença irreversível ou terminal, produzindo efeito apenas quando o paciente estiver 

impossibilitado de se expressar e decidir sobre seus cuidados médicos. Já o mandato duradouro 

implica na escolha de um representante de saúde que poderá agir e tomar decisões em nome do 

paciente, não apenas em situações de terminalidade, constituindo um importante elo com a 

equipe de saúde (Dadalto, 2018; Mabtum & Marchetto, 2015). 

 Considerando as questões da autonomia e dignidade do paciente, foi promulgada nos 

Estados Unidos, em 1991, uma lei federal que regulamenta as discussões sobre questões de 

saúde e decisões médicas no final de vida (Patient Self-Determination Act, H.R.4449). A lei 
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recomenda que os hospitais, hospice e profissionais de saúde informem os pacientes sobre seu 

direito de tomar decisões de saúde, questionem se ele completou alguma Diretiva Antecipada 

de Vontade e incentivem sua documentação e reconhecimento legal. Além disso, a lei determina 

que sejam oferecidos treinamentos para os funcionários, pacientes e comunidade em geral sobre 

as questões éticas relacionadas com as diretivas antecipadas (Dadalto, 2018; Mabtum & 

Marchetto, 2015). Apesar da regulamentação federal, Dadalto (2018) ressaltou a baixa 

utilização pela população geral e um crescimento, nos últimos anos, do uso de outros 

documentos para a manifestação de vontade para tratamentos médicos, tanto redigidos pelo 

próprio paciente (Advance Medical Care Directives, Value History) como pelo médico 

responsável (Physician Orders for Life-Sustaining Treatment - POLST).  

 Na Austrália do Sul, as diretivas antecipadas de vontade foram regulamentadas em 

1995, na lei “Ato para Consentimento para Tratamento Médico e Cuidados Paliativos”, com 

questões sobre decisões de cuidado, mandato duradouro, especificidades do cuidado com 

populações vulneráveis e situações de emergência. De forma semelhante ao encontrado nos 

Estados Unidos, estudos apontam para o baixo uso e maior predominância de documentos de 

Planejamento Antecipado de Cuidados (Dadalto, 2018). 

 Já na Europa, a publicação do Convênio de Oviedo, em 1997, teve papel fundamental 

para a consolidação das diretivas antecipadas de vontade no continente. Trata-se de um tratado 

internacional elaborado a partir da Convenção de Direitos Humanos e Biomedicina, que trouxe 

a questão do respeito aos desejos do paciente quanto às intervenções médicas diante da 

impossibilidade de expressar-se. A partir de sua assinatura, cada país encaminhou a discussão 

e regulamentação de uma forma particular. Na Espanha, foram chamadas de instruciones 

prévias e devem ser elaboradas por escrito, na presença de testemunhas, sejam elas do cartório 

ou não. Em geral, podem ser realizadas por maiores de idade, no entanto, algumas comunidades 

autônomas permitem sua realização por menores de idade. Em Portugal, a Lei No. 25/2012 

regulamentou as diretivas antecipadas de vontade no país e criou o Registro Nacional de 

Testamento Vital, que oferece um modelo e facilita a sistematização das manifestações de 

vontade documentadas. Na França, as questões de defesa da informação e consentimento já 

eram consideradas nas questões de decisão em saúde desde 2002, porém apenas com a Lei No. 

2016-87 foi regulamentada como direito, nos termos das diretivas antecipadas de vontade. É 

interessante notar que, com autorização judicial, incapazes podem documentar suas 

preferências e há uma diferenciação entre os documentos a serem preenchidos por pessoas com 

ou sem doença. Na Itália, a regulamentação do testamento vital veio apenas em 2017. 

Fundamentada nos direitos humanos, preconiza o direito de exprimir seus desejos sobre o 
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cuidado, exceto quando conflitante com a lei. No que se refere à situação de menores e 

incapazes, priorizam a oferta de informação e abrem a possibilidade de judicialização, quando 

há conflitos entre a decisão de representantes e equipe médica (Dadalto, 2018). 

 Na América Latina, Porto Rico foi o primeiro país a ter normativas a respeito das 

diretivas antecipadas de vontade. Em 2001, foi promulgada a Lei No. 160 que versa sobre o 

direito de maiores de idade capazes manifestarem suas preferências de tratamentos médicos 

para situações de terminalidade e estado vegetativo permanente. A Argentina tem leis que 

versam sobre a questão do direito à manifestação de vontade desde 2007, com base no respeito 

à dignidade e à aceitação da finitude. Em 2012, foi publicada a Lei No. 26.742 que propõe 

diretrizes para a morte digna e define a necessidade de a pessoa ser maior e capaz para poder 

optar por tratamentos de saúde, devendo fazê-lo formalmente na presença de um escrivão. 

Outro país que possui legislação a esse respeito é o Uruguai (Lei No. 18.473). Novamente, 

autoriza pessoas maiores de idade e capazes para documentar suas vontades, prevalecendo a 

sua vontade acima da vontade dos familiares. Orientam que seja elaborada sempre na presença 

de testemunhas e que seja nomeado um representante para assuntos de saúde (Dadalto, 2018).   

 No Brasil, apesar de não haver uma regulamentação estabelecida por um marco legal, 

Dadalto (2018, pp. 101) defende que o instituto pauta sua validade nos “princípios 

constitucionais da Dignidade da Pessoa Humana (art. 1º, III) e da Autonomia (princípio 

implícito no art. 5º), bem como a proibição de tratamento desumano (art. 5, III)”. A preocupação 

com a autonomia do paciente sobre suas escolhas de final de vida vem sendo cada vez mais 

discutida, notadamente com a publicação da Resolução CFM No. 1.995/2012 do Conselho 

Federal de Medicina (Mabtum & Marchetto, 2015). A resolução dispõe sobre as Diretivas 

Antecipadas de Vontade do paciente, definidas como “o conjunto de desejos, prévia ou 

expressamente manifestados pelo paciente, sobre os cuidados e tratamentos que quer, ou não, 

receber no momento em que estiver incapacitado de expressar, livre e autonomamente, sua 

vontade” (Conselho Federal de Medicina [CFM], 2012, p. 269). A medida reconhece a 

importância de considerar as preferências do paciente, com base nos benefícios para as decisões 

de cuidados em saúde, a receptividade dos médicos para elas e também dos pacientes, sendo 

destacadas a escassez de estudos nacionais e a necessidade de melhor explorar a temática no 

contexto brasileiro.  

 Na mesma linha, o Código de Ética Médica (Resolução CFM No. 1.931/2009) também 

destaca a importância de se respeitar a autonomia do paciente e, no que se refere às suas 

decisões, coloca como sendo vedado ao médico: “Deixar de obter consentimento do paciente 

ou de seu representante legal após esclarecê-lo sobre o procedimento a ser realizado, salvo em 
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caso de risco iminente de morte” (CFM, 2010, p. 91, Capítulo 1V, artigo 22). Sobre o processo 

de tomada de decisão, a resolução destaca a importância de respeitar as escolhas e a autonomia 

do paciente, desde que estejam de acordo com os princípios científicos e técnicos estabelecidos, 

sendo vedado ao médico: “Desrespeitar o direito do paciente ou de seu representante legal de 

decidir livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo em caso de 

iminente risco de morte” (CFM, 2010, p. 91, Capítulo V, Artigo 31). O texto menciona, ainda: 

 

No processo de tomada de decisões profissionais, de acordo com seus ditames de 

consciência e as previsões legais, o médico aceitará as escolhas de seus pacientes, 

relativas aos procedimentos diagnósticos e terapêuticos por eles expressos, desde que 

adequadas ao caso e cientificamente reconhecidas (CFM, 2010, p. 90, Capítulo I, XXI).  

 

É vedado ao médico: Deixar de respeitar a vontade de qualquer pessoa, considerada 

capaz fisica e mentalmente, em greve de fome, ou alimentá-la compulsoriamente, 

devendo cientificá-la das prováveis complicações do jejum prolongado e, na hipótese 

de risco iminente de morte, tratá-la (CFM, 2010, p. 91, Capítulo IV, Artigo 26). 

 
 As questões suscitadas pela tomada de decisões diante de situações de terminalidade 

também são abordadas, sendo desaconselhada a realização de procedimentos fúteis e 

desnecessários. Incentiva-se a oferta de Cuidados Paliativos e enfatiza-se o respeito à 

manifestação de vontade do paciente: “Nas situações clínicas irreversíveis e terminais, o médico 

evitará a realização de procedimentos diagnósticos e terapêuticos desnecessários e propiciará 

aos pacientes sob sua atenção todos os cuidados paliativos apropriados” (CFM, 2010, p. 90, 

Capítulo I, XXI). E, ainda: 

 
Abreviar a vida do paciente, ainda que a pedido deste ou de seu representante legal. 

Parágrafo único. Nos casos de doença incurável e terminal, deve o médico oferecer 

todos os cuidados paliativos disponíveis sem empreender ações diagnósticas ou 

terapêuticas inúteis ou obstinadas, levando sempre em consideração a vontade expressa 

do paciente ou, na sua impossibilidade, a de seu representante legal (CFM, 2010, p. 91, 

Capítulo V, Artigo 41). 
 

 A manifestação de vontade pode ser materializada por escrito, de forma oral ou 

utilizando-se do meio digital, tanto pessoalmente, como por representação legal, desde que 

devidamente documentada por escrito (Mabtum & Marchetto, 2015). Dadalto (2018) destaca, 
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ainda, a possibilidade de ser realizada por documento público (com reconhecimento em 

cartório) ou privado (contando com a assinatura de testemunhas), sendo recomendado que, ao 

ser informada sobre a existência do documento, a equipe de saúde faça as devidas anotações 

em prontuário, assim como anexe o documento ao mesmo. O documento pode incluir a 

manifestação da pessoa sobre seus valores e desejos, suas decisões em termos de tratamento 

médico e outras especificidades do cuidado em final de vida que deseja (ou não) receber, 

informações sobre onde e como quer passar seus últimos dias de vida, assim como preferências 

relacionadas às celebrações fúnebres, oferecer diretrizes para a equipe de cuidado e esclarecer 

a possibilidade de revogar o documento a qualquer momento (Dadalto, 2018).  

 A literatura nacional destaca a importância de que as diretivas antecipadas de vontade 

sejam elaboradas a partir das vontades dos pacientes, dentro das possibilidades da realidade da 

prática clínica (Dadalto, 2018; Dadalto et al., 2013; Ministério da Saúde, 2012), em uma 

situação sem influência de doença terminal ou dor, que possam influenciar suas escolhas (Cogo 

et al., 2016; Dadalto et al., 2013; Kovács, 2014; Nunes & Anjos, 2014), e que seja revisitada 

sempre que necessário, considerando mudanças na situação clínica ou nas preferências do 

paciente (Cogo et al., 2016; Kovács, 2014; Nunes & Anjos, 2014). Em um estudo sobre o uso 

das diretivas antecipadas de vontade na prática hospitalar, Cogo et al. (2016) destacaram como 

principais barreiras a noção de terminalidade como fracasso para os profissionais de saúde, a 

preocupação com as consequências legais desse procedimento e a avaliação da capacidade de 

decisão dos pacientes. Os autores destacaram a importância da desmitstificação do tema, 

associados a esclarecimentos sobre as possibilidades de cuidado e a própria documentação do 

processo como ferramentas para a superação dessas dificuldades. 

 Apesar de ser um importante passo na documentação legal, Nunes e Anjos (2014) 

defendem, ainda, que as diretivas antecipadas de vontade constituem uma parte do processo do 

planejamento antecipado de cuidados de saúde, sugerindo maior atenção à qualidade da 

informação para o delineamento dessas preferências e ao estabelecimento de um 

relacionamento positivo e colaborador entre pacientes e profissionais de saúde. O planejamento 

antecipado de cuidados é definido como uma transição da mera preocupação com as 

preferências e recusas do paciente em relação às suas opções de tratamento, para a definição de 

suas metas de cuidado (Nunes & Anjos, 2014). Recomenda-se que essas comunicações 

aconteçam ao longo do tratamento, tendo início próximo ao diagnóstico e sendo revisitadas em 

diferentes momentos desse continuum, até o momento de aproximação do final de vida (Bomba, 

2005; IOM, 2015; Wiener, Zadeh, et al., 2013). Wiener, Zadeh, et al. (2013) sugerem que os 

profissionais tenham uma abordagem consistente, que envolva a identificação de momentos 
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propícios para abordar preferências e objetivos do cuidado; realização a avaliação da prontidão 

para discutir o planejamento antecipado de cuidados; envolvimento da família, educando-a 

sobre os benefícios emocionais potenciais advindos da discussão sobre cuidados de final de 

vida com o jovem. Documentar tal comunicação também é destacada como parte importante 

desse processo, com vistas a favorecer que os desejos do paciente sejam honrados (Kovács, 

2014; Nunes & Anjos, 2014). Melhorar a assistência aos pacientes exige uma melhor 

compreensão de suas experiências, preferências e preocupações e, para tal, o estabelecimento 

de uma boa relação e comunicação entre paciente, familiares e profissionais de saúde encontra-

se na base deste processo de cuidar (Arruda-Colli, Perina, & Santos, 2015; Arruda-Colli & 

Santos, 2015; Kovács, 2014; Nunes & Anjos, 2014; Wiener, Zadeh, et al., 2013).  

 Documentos de planejamento antecipado de cuidados têm por objetivo favorecer a 

reflexão dos pacientes sobre suas possibilidades de tratamento e documentar suas preferências 

para situações futuras, em que talvez não possam mais decidir por si próprios. Nesse sentido, 

podem auxiliar as famílias e os profissionais de saúde a iniciarem tais conversas com os 

pacientes e, posteriormente, poderem tomar decisões com base em discussões prévias sobre o 

tema (Lyon et al., 2004; Zadeh et al., 2014). Pesquisas têm demonstrado que tais comunicações 

podem ser benéficas para a família, aliviando o estresse e possíveis arrependimentos quanto às 

decisões de final de vida e contribuindo para a elaboração das pendências e do luto após a perda, 

podendo contribuir ainda para a melhoria da qualidade de vida do paciente, ao respeitar suas 

preferências, prioridades de cuidado, necessidades e valores (Arruda-Colli, Perina, Mendonça, 

et al., 2015; Kovács, 2014; Lotz et al., 2013; Zadeh et al., 2014).  

 A fim de facilitar a comunicação e o planejamento antecipado de cuidados de 

adolescentes e adultos jovens com câncer, pesquisadores do Departamento de Oncologia 

Pediátrica, do National Cancer Institute (NCI) e National Institutes of Mental Health (NIMH) 

dos National Institutes of Health (NIH), desenvolveram o instrumento Voicing My 

CHOiCESTM, um guia de planejamento para adolescentes e adultos jovens (Wiener et al., 2008, 

2012; Zadeh et al., 2014).  

 O instrumento foi desenvolvido com base em estudos conduzidos com adolescentes e 

adultos jovens com câncer, com base na diretiva antecipada de vontade Five Wishesâ, 

legalmente aceito e amplamente utilizado para adultos, nos Estados Unidos. Na primeira etapa, 

os participantes foram convidados a avaliar a pertinência de se discutirem os itens apresentados 

pelo instrumento, possíveis benefícios para si ou para outros que compartilham uma situação 

semelhante, assim como o estresse em refletir criticamente sobre tais questões. De um modo 

geral, os participantes demonstraram abertura para discutir questões de final de vida e 
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consideraram apropriado ter um instrumento semelhante para sua faixa etária, não tendo sido 

encontrados níveis importantes de estresse para a discussão do tema. Os dados do referido 

estudo evidenciaram que, para pacientes dessa faixa etária, a discussão de suas preferências de 

tratamento e de como gostariam de ser lembrados se mostrou mais importante do que o foco 

nos aspectos legais e nas decisões médicas, o que está em conformidade com as tarefas previstas 

para essa fase do desenvolvimento da adolescência e fase adulta jovem (Wiener et al., 2008).  

 Considerando as sugestões dos participantes, foi desenvolvido um instrumento 

intermediário, My Thoughts, My Wishes, My Voice, também submetido à avaliação de 

adolescentes e adultos jovens, em comparação ao Five Wishesâ (Wiener et al., 2012). Os 

participantes destacaram a necessidade de maiores esclarecimentos sobre as medidas de 

prolongamento de vida, inclusão de informação relativa à manutenção de proximidade com os 

pares, o cuidado com sua aparência e alternativas de como gostaria de ser lembrado. O 

instrumento foi novamente revisado (Zadeh et al., 2014), a fim de atender às necessidades 

específicas dos adolescentes e adultos jovens, chegando-se à versão final, denominada Voicing 

My CHOiCESTM (www.agingwithdignity.org). Atualmente, um protocolo clínico encontra-se 

em andamento no NCI/NIH, a fim de avaliar a percepção dos benefícios do uso do instrumento 

e determinar se sua utilização auxilia na redução da ansiedade, na melhoria do suporte social, 

na aceitação da doença e/ou na comunicação sobre o planejamento avançado de cuidados com 

familiares, amigos e/ou equipe de saúde. 

 Documentos de planejamento antecipado de cuidados têm obtido ampla aceitação, 

sendo utilizados no contexto internacional como estratégia de comunicação (Lotz et al., 2013). 

No entanto, pesquisas nacionais que explorem a pertinência e as necessidades específicas da 

população de adultos jovens brasileiros ainda são necessárias para ampliar o conhecimento 

sobre o tema. Considerar e respeitar os vários aspectos culturais implicados torna-se 

imprescindível, notadamente no contexto de Cuidados Paliativos, a fim de melhor compreender 

aspectos dos significados atribuídos à doença e ao final de vida, especificidades no estilo de 

vida e formas de enfrentamento em uma determinada cultura (Wiener, McConnell, et al., 2013).  

 

2.3 A implementação de planejamento antecipado de cuidados com adultos jovens com 

câncer: uma revisão integrativa de literatura  

 

Buscando-se conhecer o estado da arte da produção científica sobre a implementação 

de planejamento antecipado de cuidados com adultos jovens com câncer, foi realizada uma 

revisão integrativa da literatura. A partir da referida questão norteadora, realizaram-se buscas 
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de estudos sobre a temática e a análise crítica do material levantado, seguidas de sua 

interpretação e, por fim, a sistematização dos achados com vistas à reflexão de possibilidades 

de sua integração nos cuidados oferecidos aos pacientes (Mendes et al., 2008; Moher et al., 

2009).  

Definiu-se como estratégia de coleta de dados a busca eletrônica de publicações nas 

bases indexadoras PubMed, SciELO e PsycINFO, por meio do cruzamento das palavras-

chave/descritores: Advance care planning ou Advance directives; Neoplasms, Oncology, 

Psychology, Culture, Communication ou Communication barrier e Young adults, usando como 

limite as publicações realizadas nos últimos cinco anos. Foram definidos como critérios de 

inclusão: (1) publicação em periódicos indexados nas bases selecionadas; (2) publicados em 

português, espanhol ou inglês; (3) artigos publicados nos últimos 5 anos e (4) estudos sobre a 

experiência de realização de planejamento antecipado de cuidados com adultos jovens. Foram 

definidos como critérios de exclusão: (1) estudos que focalizassem o planejamento antecipado 

de cuidados em população geral ou pacientes não oncológicos; (2) investigações sobre o 

planejamento antecipado de cuidados em outras faixas etárias; (3) estudos que não tivessem 

como objetivo a implementação de planejamento antecipado de cuidados.  

A revisão integrativa da literatura possibilitou o acesso a 328 artigos na base PubMed, 

59 publicações na PsycINFO e 52 estudos no SciELO, em março de 2018. Os artigos 

encontrados em cada busca foram listados, e aqueles identificados em duplicidade foram 

computados apenas uma vez, totalizando 184 artigos. Em seguida, foi realizada a leitura dos 

resumos, atentando-se aos critérios de inclusão e exclusão estabelecidos. Nesse momento, 

foram excluídos estudos realizados em populações gerais ou com diagnóstico não oncológico, 

com pessoas em outras faixas etárias e aqueles que não tinham por objetivo estudar a realização 

do planejamento antecipado de cuidados. Foram selecionados para a leitura na íntegra 73 

artigos. Durante a leitura dos textos na íntegra, foram identificados artigos realizados com 

população geral ou pacientes com diagnóstico não oncológico que não especificavam a faixa 

etária estudada e estudos que não tinham por objetivo investigar o planejamento antecipado de 

cuidados, sendo assim, excluídos da síntese qualitativa apresentada nesta revisão integrativa. A 

amostra final foi composta por 39 estudos, conforme apresentado no Apêndice A. O diagrama 

do processo de revisão de literatura pode ser visualizado na Figura 1. 

 Os estudos analisados foram publicados entre 2012 e 2017, com predomínio de 

publicações nos anos de 2012 a 2015. Destacaram-se autores dos Estados Unidos (n = 23), 

Coreia (n = 5), Canadá (n = 2) e Alemanha (n = 2), sendo também representados estudos 

realizados no Brasil (n = 1), Colômbia (n = 1), Índia (n = 1), Quênia (n = 1), Taiwan (n = 1) e 
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em colaborações entre autores da Austrália, Nova Zelândia e Estados Unidos (n = 2). A maioria 

dos estudos incluídos foi publicada na língua inglesa (n = 37), um estudo foi publicado em 

português e outro, em espanhol. 

Em relação ao delineamento metodológico, foi frequente a análise de prontuários ou 

banco de dados para a coleta de dados (n = 14). O uso de questionários (n = 7), a entrevista (n 

= 7) e a transcrição de atendimentos ou reuniões de família (n = 3) como estratégia de coleta de 

dados foram, em alguns casos, associados ao uso de instrumentos padronizados notadamente 

para a avaliação de aspectos emocionais. Três artigos descreveram os resultados de estudos 

clínicos randomizados. Quatro estudos tiveram caráter teórico-prático, destacando avanços na 

área do conhecimento, suas implicações para a prática de cuidado e recomendações para a 

realização de planejamento antecipado de cuidados com essa população. Ainda nessa linha de 

reflexão sobre as recomendações de cuidado e dificuldades encontradas na prática, um estudo 

apresentou um estudo de caso.  

 
Fonte: Elaborada pela autora.  

Figura 1. Diagrama das etapas do processo de revisão de literatura 
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De forma geral, os artigos abordaram a reflexão sobre a prática do planejamento 

antecipado de cuidados e fatores que favoreçam sua realização, as relações entre a 

documentação do planejamento antecipado de cuidados e os cuidados recebidos no final de vida 

e o uso de técnicas e estratégias para a facilitação do processo. 

 As comunicações a respeito das preferências de cuidados no final de vida foram 

descritas como essenciais para o cuidado ao paciente terminal, respeitando sua autonomia, 

individualidade e valores pessoais. Apesar de serem consideradas desafiadoras, tais 

comunicações têm potencial de trazer ganhos emocionais e para a tomada de decisão de 

pacientes e familiares, para a qualidade de vida do paciente e para o cuidado oferecido pela 

equipe de saúde (Lyon et al., 2014; McBride, 2013; Wiener, Zadeh, Wexler, et al., 2013). Foi 

destacada a importância de se realizarem conversas frequentes e rotineiras sobre as preferências 

de cuidado, independentemente do prognóstico do paciente, que devem ser sempre revisitadas 

ao longo da trajetória de tratamento (Caissie et al., 2014; Mack et al., 2016; Wiener, Zadeh, 

Wexler, et al., 2013). Especialmente no caso de adolescentes e adultos jovens, retomar as 

discussões foi descrito como essencial, uma vez que foi frequente a mudança de prioridades de 

cuidado e de desejos no último mês de vida (Mack et al., 2016).  

 Apesar de destacarem a importância do planejamento antecipado de cuidados para a 

oferta de cuidado no final de vida alinhado com os desejos do paciente, os estudos revelaram 

que tal prática continua escassa (Brown et al.2014, 2017; Díaz-Montes et al., 2012; Needle & 

Smith, 2016; Park et al., 2015; Tang et al., 2014). O estudo realizado por Mack et al. (2012) 

identificou maiores índices de realização de comunicações sobre o final de vida nos Estados 

Unidos, no entanto, frequentemente realizados nos últimos 30 dias de vida. Os autores reforçam 

a importância de que tais comunicações aconteçam mais cedo, com evidências de menor 

agressividade de cuidado nos últimos dias de vida e maior uso de hospice. Ao comparar 

pacientes oncológicos e não oncológicos, Park et al. (2015) também encontraram que a maioria 

das diretivas antecipadas era preenchida nos últimos dias de vida do paciente, sendo realizada 

ainda mais próxima da morte do paciente não oncológico. Mesmo diante de situações com 

maior documentação das preferências de cuidado, nem sempre foi identificada a consonância 

entre os desejos dos pacientes e os cuidados recebidos no final de vida (Mack et al., 2016), o 

que reforça a importância de incorporar tais discussões no cuidado ao paciente.  

 A defesa da introdução mais cedo de tais discussões também foi reforçada por estudos 

que identificaram a baixa documentação das preferências de cuidado, uma vez que a piora 

clínica e emocional do paciente são fatores que dificultam o preenchimento de diretivas 

antecipadas de cuidado. Nos estudos analisados, tais situações foram relatadas principalmente 
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por países onde a prática é recente, e tais recursos são pouco conhecidos pela população 

(Chacko et al., 2014; Comin et al., 2017; Kong et al., 2015) ou em contextos clínicos em que, 

apesar dos riscos do tratamento oferecido, há uma perspectiva curativa (Duckworth et al. 2014; 

Needle & Smith, 2016). Um achado interessante do estudo de Kown et al. (2014) foi que a 

maioria das diretivas antecipadas de vontade documentadas na instituição não havia sido escrita 

pelo próprio paciente, mas por seus representantes para assuntos de saúde, fazendo pensar sobre 

as questões culturais envolvidas na tomada de decisão em saúde e o momento de introdução da 

questão, muitas vezes, já tardio.  

 O envolvimento da família nessas conversas também foi destacado para o cuidado dessa 

população, assim como o cuidado em equipe multiprofissional e a integração com os cuidados 

paliativos, considerando a complexidade das questões relativas às decisões de final de vida e a 

importância da consistência nas comunicações realizadas por diferentes profissionais, ao longo 

do processo (Donovan et al., 2015; Kerr et al., 2012; Shuman et al., 2012, 2013; Wiener, Zadeh, 

et al., 2013). Dev et al. (2013), ao estudarem reuniões familiares, notaram que a presença do 

paciente era associada à menor ocorrência de expressão emocional dos familiares, discussões 

de prognóstico e da experiência do paciente em processo de morte. Brown et al. (2014) 

identificaram que a ansiedade relacionada à morte dos pacientes pode interferir no grau de 

conforto para conversar com familiares sobre o tema, porém não encontraram associação com 

discussões realizadas com profissionais de saúde. Já o estudo conduzido por Duckworth et al. 

(2014) encontrou que a maioria das discussões sobre preferências de cuidados aconteceu com 

familiares, sendo menos frequente a discussão com profissionais de saúde e sua consequente 

documentação. Outro dado que chama atenção é o fato de os pacientes terem menores índices 

de ansiedade do que seus representantes para assuntos de saúde, o que sugere sobre a 

importância de avaliação e acompanhamento dos familiares, ao longo do planejamento 

antecipado de cuidados. Outros estudos corroboram a importância da atenção à família, 

considerando o impacto da coesão familiar para as decisões relativas à suspensão do tratamento 

de suporte de vida em pacientes terminais (Jo et al., 2012) e adaptação no processo de luto 

(Garrido & Prigerson, 2014).  

 Ao ponderar sobre o baixo número de comunicação sobre preferências de cuidado de 

final de vida entre os pacientes e os profissionais de saúde, a literatura trouxe alguns fatores 

que favorecem e/ou dificultam sua realização. Tang et al. (2014) identificaram que pacientes 

com uma maior compreensão do diagnóstico e que desejavam medidas de conforto, no final de 

vida, tinham maior chance de ter tais discussões, enquanto serem casados ou serem atendidos 

em hospital com unidade de hospice tornava tais comunicações menos frequentes. Já no estudo 
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realizado por Hubert et al. (2013), ser mais velho e casado ou viúvo aumentou a chance de 

documentar a diretiva antecipada de vontade. De forma semelhante ao encontrado por Tang et 

al. (2014), Needle e Smith (2016) identificaram poucos adolescentes e adultos jovens que 

tinham diretivas de vontade documentadas, sendo mais frequentemente utilizadas quando o 

paciente não desejava medidas de suporte de vida. Nesse estudo, o fato de ter uma diretiva 

antecipada documentada não alterou os cuidados recebidos no final de vida, o que os autores 

creditam ao fato de os pais serem os representantes de saúde naturais no contexto do cuidado 

na pediatria e, portanto, aqueles que tomariam as decisões independentemente da documentação 

formal.  

 Brown et al. (2017) identificaram que pacientes com doença recidivada, mais jovens, 

com menor escolaridade e com maior desgaste por sintomas e maior ansiedade relacionada à 

morte eram menos propícios a se engajar no planejamento antecipado de cuidados. Já no estudo 

conduzido por Sarmiento-Medina et al. (2012), a piora clínica e o agravamento dos sintomas 

foram fatores que favoreceram a documentação das diretivas de vontade. Nesse estudo, os 

pacientes e familiares trouxeram a preocupação de não terem suas preferências respeitadas, 

assim como questões de cunho religioso e ético associadas à tomada de decisão. A questão 

religiosa também foi foco de outro estudo, no qual não foi identificada relação entre 

religiosidade e a discussão de cuidados de final de vida ou preferências de reanimação 

(Delgado-Guay et al., 2015).  

 Apesar de as ações de planejamento antecipado de cuidados terem sido valorizadas por 

parte dos profissionais, pacientes e familiares, foi frequente a menção de desafios encontrados 

na sua implementação. Dentre elas, as questões culturais tiveram um papel de destaque no 

acesso às diretivas antecipadas de vontade ou planejamento antecipado de cuidado, seja pelo 

distanciamento cultural da terminologia utilizada e dificuldade de compreensão de sua função, 

como pela postura de evitar a discussão de diagnóstico ou preferências de cuidado com o 

paciente pelo receio de que a morte se concretize, seja pelo papel familiar nas situações de 

tomada de decisão (Carrion et al., 2014; Chacko et al., 2014, Comin et al., 2017). O papel dos 

profissionais de saúde, em especial por médicos, foi destacado como favorecedor do 

preenchimento de diretivas antecipadas de vontade (Díaz-Montes et al., 2012; Omondi et al., 

2017; Pfirstinger et al., 2014; Wentlandt et al., 2012). Nesse sentido, ações educativas com a 

população e de treinamento com os profissionais de saúde foram sugeridas enquanto 

possibilidade de desmistificar o cuidado em final de vida e ampliar sua utilização (Carrion et 

al., 2014; Comin et al., 2017; Hubert et al., 2013; Weaver, 2015).  
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 O uso de técnicas para a introdução de comunicações de final de vida e de planejamento 

de cuidado também foi um tema investigado (Brandes et al., 2014; Brown et al., 2017; Lyon et 

al., 2013; Walczak et al., 2015; Wiener et al., 2012; Zadeh et al., 2014). Brown et al. (2017) 

desenvolveram e realizaram a validação da escala para avaliar a prontidão para o planejamento 

antecipado de cuidados. A escala foi considerada válida e confiável, incluindo dois fatores: 

abertura para discutir questões de cuidados de final de vida e aceitação de cuidados de final de 

vida. Os autores defenderam que a avaliação da prontidão traria ganhos para a comunicação 

entre pacientes e profissionais de saúde, ao identificar pacientes interessados e abertos para tais 

conversas. 

 Dois estudos focaram o uso de uma lista de perguntas oferecida a pacientes e familiares, 

que incluía questões sobre os cuidados de final de vida (Brandes et al., 2014; Walczak et al., 

2015). O contato prévio com as questões pareceu auxiliá-los a refletir sobre diferentes 

possibilidades e utilizar as questões nas consultas, conforme a sua necessidade (Brandes et al., 

2014), atentos ao momento mais adequado para cada discussão, assim como ao conteúdo dela 

(Walczak et al., 2015).  

 Outro instrumento estudado foi um guia de planejamento antecipado de cuidados para 

adolescentes e adultos jovens (Wiener et al., 2012; Zadeh et al., 2014). Os participantes 

demonstraram interesse em documentar suas preferências de cuidados de final de vida e, 

também, sobre o que gostariam que seus amigos e familiares soubessem e como gostariam de 

ser lembrados após a sua morte (Wiener et al., 2012). Os autores discutiram sobre a importância 

de se ter um documento que atenda às necessidades do momento de desenvolvimento nessa 

faixa etária e conforto e treinamento dos profissionais de saúde para incorporarem o guia no 

cuidado regular dessa população, a fim de ofertar cuidados no final de vida alinhados com os 

desejos do paciente (Zadeh et al., 2014).  

 Lyon et al. (2014) realizaram um estudo randomizado a fim de investigar o uso de uma 

intervenção de planejamento antecipado de cuidados centrada na família. Os autores obtiveram 

alta adesão, e os participantes do grupo que recebeu intervenção evidenciaram redução da 

ansiedade após a intervenção. Índices de depressão e de qualidade de vida foram mantidos. Os 

autores destacaram a necessidade de estabelecer comunicações adequadas ao momento de 

desenvolvimento e aos aspectos culturais do paciente e família.  

A síntese qualitativa permitiu uma visão geral sobre a implementação de planejamento 

antecipado de cuidados no contexto internacional. A maioria dos estudos foi realizada em países 

que possuem tal prática estabelecida, porém estudos que objetivavam explorar o tema em uma 

dada cultura, seja pensando nos desafios para a implementação de tais práticas seja a fim de 
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avaliar o impacto das mudanças recentes realizadas, ofereceram uma diversidade das práticas e 

experiências. A presença de apenas um estudo brasileiro nesta revisão reforça a necessidade de 

mais estudos sobre a prática do planejamento de cuidados com a população estudada, a fim de 

permitir a compreensão das práticas no contexto nacional. Algumas limitações devem ser 

destacadas. Os estudos encontrados foram, em geral, de caráter descritivo ou com abordagem 

qualitativa, oferecendo baixa qualidade de evidências. Além disso, a escolha de descritores e 

de bases de dados pode ter limitado o número de artigos encontrados, assim como a variação 

de países representados, uma vez que as práticas de planejamento antecipado de cuidados são 

bastante variadas em diferentes culturas. A ampla faixa etária estudada também colocou 

desafios para a sistematização dos achados acerca do cuidado recebido por essa população 

específica. A maioria dos estudos, apesar de incluir adultos jovens na amostra, não 

necessariamente discutiu as questões por faixa etária. Acredita-se que a síntese do 

conhecimento produzido sobre o planejamento antecipado de cuidados no contexto 

internacional pode auxiliar na compreensão e organização da atenção integral aos pacientes 

jovens com câncer.  

 

2.4 Adaptação transcultural de instrumentos  

 
 O crescimento do interesse em estudar diferentes grupos culturais tornou imperativo o 

desenvolvimento de instrumentos que possibilitem a avaliação de um mesmo tema, em 

diferentes línguas e culturas. Tal objetivo pode ser alcançado pela construção de instrumentos 

em diferentes idiomas e culturas de forma simultânea (Tanzer, 2005), atentando-se às 

especificidades linguísticas e culturais dos países-alvo, ao longo da construção do instrumento, 

ou por meio da adaptação de instrumentos originários de um determinado país para novos 

contextos culturais.  

 A adaptação transcultural objetiva manter a equivalência do instrumento original e sua 

versão adaptada, envolvendo a tradução e adequação cultural do instrumento para sua utilização 

em um novo contexto. Trata-se de um processo metodológico cuidadoso, atento à linguagem 

utilizada e respeitoso em relação às nuances culturais relativas ao tema investigado, com o 

propósito de preservar a equivalência da versão adaptada em relação ao instrumento original 

(Beaton et al., 2000; Hambleton, 2005; Herdman et al., 1997). Hambleton (2005) destacou a 

importância da diferenciação que se deve fazer entre “tradução” e “adaptação” de instrumentos, 

sendo a tradução apenas uma das etapas necessárias no processo de adaptação. O processo de 

adaptação incluiria, ainda, o cumprimento de outras etapas, tais como: analisar se um 
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instrumento é capaz de mensurar determinado construto em outra língua e cultura, a realização 

das adaptações necessárias para o uso em outro idioma e a checagem da equivalência da versão 

adaptada.  

 Com a preocupação de orientar a adaptação transcultural de instrumentos e padronizar 

os métodos para a realização desses trabalhos, a International Test Commission (ITC) propôs 

diretrizes, recentemente revisadas (International Test Commission [ITC], 2016). Na segunda 

edição, são descritas 18 diretrizes, divididas em seis categorias: (1) Precondição, (2) 

Desenvolvimento do teste, (3) Confirmação, (4) Administração, (5) Interpretações da 

pontuação (score) e (6) Documentação. O documento apresenta as recomendações, 

acompanhadas pelo embasamento teórico e sugestões para a aplicação prática. A seguir, as 

recomendações são apresentadas brevemente.   

 A categoria “Precondição” refere-se às questões que devem ser consideradas antes do 

início do processo de adaptação, como: solicitar a autorização dos autores e/ou detentores dos 

direitos autorais do instrumento, avaliar a equivalência de construto nos grupos de idioma de 

interesse e minimizar a influência de questões linguísticas e culturais. Em “Desenvolvimento 

do teste” são consideradas questões levantadas durante o processo de adaptação do instrumento, 

desde a seleção dos tradutores e juízes para compor o comitê de especialistas, até a definição 

dos métodos de análise a serem utilizados, a investigação da equivalência das instruções e 

conteúdos dos itens do material, a adequação dos procedimentos de aplicação para o novo 

contexto e a realização de um estudo-piloto. A etapa intitulada “Confirmação” abrange questões 

relativas às análises empíricas. Os autores destacam a importância de definir características 

relevantes para a seleção da amostra, assim como seu tamanho, a fim de oferecer evidências 

estatísticas sobre a equivalência de construto, método e item para a população-alvo, assim como 

normas, validade e fidedignidade da versão adaptada. Já na categoria “Administração”, é 

abordada a definição de estratégias de aplicação dos materiais e instruções, de forma a 

minimizar a interferência de questões culturais, incluindo processos desde a escolha de quem 

vai administrar o teste, até a eleição do formato dos itens que compõem o instrumento e 

condições que devem ser respeitadas. A categoria “Pontuação e interpretações de escore” 

discute os cuidados necessários para a interpretação dos resultados dos instrumentos, 

especialmente no que se refere à comparação, pensando nas diversidades de língua, cultura e 

contexto. A categoria “Documentação” inclui os registros de todas as mudanças realizadas para 

o uso em uma nova população, a fim de oferecer recursos para o bom uso do material adaptado 

(ITC, 2016).  
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 Hambleton (2005) destacou a importância das diretrizes para o processo de adaptação 

de testes e descreveu as principais fontes de erro, com o objetivo de que, ao antecipar alguns 

dos principais problemas que serão encontrados, o pesquisador atente para tais questões, ao 

longo do processo de adaptação. A primeira fonte de erro descrita foi não considerar as 

diferenças linguísticas e culturais no que tange à equivalência de construto, à administração do 

teste, ao formato do teste e ao uso do critério de rapidez de resposta como avaliação. A segunda 

fonte abrangia questões técnicas relativas ao delineamento ou método, desde a escolha dos 

tradutores e do processo de tradução, como o próprio delineamento metodológico para a 

adaptação de testes e procedimentos de coleta e análise de dados. A terceira fonte, por fim, 

abordou os cuidados necessários para a interpretação de resultados, considerando a semelhança 

entre currículos, motivação do respondente e fatores sociopolíticos envolvidos.  

 A literatura acerca das estratégias utilizadas para a implementação da adaptação 

transcultural é bastante variada e não há um consenso sobre suas etapas (Epstein et al., 2015). 

A falta de sistematização foi descrita como trazendo impacto para o desenvolvimento de 

pesquisas na área e para a qualidade dos instrumentos adaptados, porém permitindo certa 

flexibilidade para se avaliarem as necessidades específicas do instrumento selecionado e suas 

características (Wild et al., 2005). Em geral, o processo inclui a tradução do instrumento do 

idioma de origem para o idioma-alvo, a realização da síntese das traduções, a análise da síntese 

por especialistas, a tradução reversa para o idioma de origem e a realização de um estudo-piloto 

(Beaton et al., 2000; Epstein et al., 2015). Tem sido destacada a importância da inclusão da 

avaliação de um comitê de especialistas e da população-alvo da versão traduzida, em diferentes 

momentos desse processo, a fim de garantir a compreensão e adequação cultural da versão 

traduzida (Beaton et al., 2000; Borsa et al., 2012; Epstein et al., 2015; Eremenco et al., 2005; 

Hauck et al., 2006; Wild et al., 2005).  

 Outra vertente importante para se pensar a qualidade do processo de adaptação foi a 

atenção às equivalências de diferentes aspectos do instrumento. Herdman et al. (1997) 

realizaram uma revisão das definições de equivalência descritas na literatura sobre o contexto 

da avaliação de qualidade de vida em saúde e destacaram os conflitos existentes e a necessidade 

de sistematização para o desenvolvimento científico na área. A partir desse estudo, os autores 

propuseram um modelo para avaliação da equivalência nas adaptações culturais, considerando 

seis tipos de equivalência: (1) conceitual; (2) item; (3) semântica; (4) operacional; (5) medida 

e; (6) funcional (Herdman et al., 1997). Partindo da concepção universalista, os autores 

defenderam a necessidade de se iniciar o processo de adaptação cultural pela avaliação se o 

conceito em questão existe na cultura-alvo e seu nível de interpretação nas diferentes culturas. 
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Nesse sentido, a equivalência conceitual deveria ser avaliada do ponto de vista téorico e 

empírico, diretamente com os especialistas e a população-alvo. O segundo tipo derivou da 

noção de que há uma variação cultural da relevância e aceitabilidade dos itens, sendo importante 

avaliar qualitativamente as propriedades psicométricas, quando pertinente. A próxima etapa 

refere-se à avaliação semântica, compreendida como a transferência dos significados entre as 

culturas, essencial para que se garanta o nível necessário de informação e se obtenham respostas 

semelhantes ao instrumento nas diferentes culturas. Equivalência operacional foi descrita como 

a preservação do formato, instruções e estratégias de aplicação e medida entre o instrumento 

original e a versão adaptada. Os autores destacam a importância de se utilizar da literatura na 

área, assim como avaliação com a população-alvo, para garantir a adequação das estratégias 

previstas no instrumento original no novo contexto cultural. No caso de instrumentos de 

medida, os autores colocam a importância da equivalência de medida, a fim de garantir que o 

instrumento adaptado mantenha as características psicométricas do instrumento original, 

incluindo fidedignidade, padrão de resposta e validade. Por fim, a equivalência funcional se 

refere à avaliação da qualidade dos tipos de equivalência descritos até então, ou seja, em que 

medida o processo de adaptação transcultural garante a semelhança entre as versões para 

diferentes culturas.  

 Fica evidente, portanto, a preocupação da literatura com a qualidade do processo de 

adaptação de instrumentos e os cuidados necessários metodologicamente para possibilitar que 

tais instrumentos possam ser utilizados para um estudo aprofundado das características dos 

diferentes grupos culturais, não apenas numa vertente comparativa, mas também para 

exploração das semelhanças e das diferenças entre eles (Borsa et al., 2012; Hambleton, 2005; 

Herdman et al., 1997). 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Após a apresentação do percurso percorrido no desenvolvimento desta investigação, são 

apresentadas algumas considerações finais e levantadas questões para discussão junto à banca 

da defesa da Tese. 

 Na introdução, foram apresentados os aspectos do câncer em adolescentes e adultos 

jovens e suas implicações emocionais. Em seguida, discutiu-se, considerando a literatura 

internacional, a questão das diretivas antecipadas de vontade e do planejamento antecipado de 

cuidados, discorrendo sobre os aspectos jurídicos, assim como as principais barreiras e 

benefícios encontrados na prática clínica. A revisão integrativa de literatura elucidou o estado 

da arte da implementação de planejamento antecipado de cuidados com adultos jovens com 

câncer, de forma a sumarizar o conhecimento disponível, mapear estudos já realizados no 

contexto oncológico e tecer considerações sobre as especificidades dessa prática de cuidado em 

saúde. Por fim, o último tópico da introdução apresentou as metodologias de adaptação 

transcultural de instrumentos, buscando oferecer a base histórica e as recomendações da 

literatura, considerando as especificidades do instrumento em questão e do contexto de estudo.  

 O presente estudo objetivou realizar a adaptação transcultural e validação do 

instrumento Voicing My CHOiCESTM para o uso com adultos jovens brasileiros que vivem com 

câncer. A fim de responder aos objetivos geral e específicos, o estudo foi realizado em duas 

etapas. O Estudo 1 envolveu a tradução do instrumento para a língua portuguesa, a definição 

da síntese das traduções, a validação semântica por juízes especialistas e pela população-alvo, 

a tradução reversa para a língua inglesa, a discussão com os autores do instrumento original e 

definição da versão final em português para o uso no Brasil, com vistas a atender aos objetivos 

específicos 1 e 2.  

 De forma geral, a revisão de literatura realizada sobre o tema e a avaliação dos juízes 

especialistas e da população-alvo sugerem que há equivalência conceitual entre o instrumento 

original e a versão adaptada (Herdman et al., 1997; ITC, 2016). Alguns temas parecem ter 

importância diferente entre os países (como, por exemplo, o planejamento funeral e de suas 

lembranças se caracterizou como essencial para os pacientes nos Estados Unidos, e a página 

sobre espiritualidade se destacou entre os pacientes brasileiros). Porém, de forma geral, os 

temas abordados no instrumento se mostraram pertinentes (Herdman et al., 1997). Os cuidados 

no processo da tradução, a escolha criteriosa dos tradutores e a apreciação formal das traduções 

e traduções reversas se mostraram importantes para a qualidade do procedimento (ITC, 2016). 

Os itens foram de fácil tradução e considerados, em sua maioria, como inalterados em termos 
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do significado geral e com 95% de semelhança em termos do significado referencial (Herdman 

et al., 1997). Acredita-se que a cuidadosa seleção do grupo de juízes especialistas e a inclusão 

dos participantes ainda no momento de validação semântica do instrumento também tiveram 

papel fundamental para a qualidade do processo de adaptação para o novo idioma e contexto 

cultural (Borsa et al., 2012; ITC, 2016). Foi necessário realizar adaptação em alguns itens, 

considerando as nuances culturais e a necessidade de manter o mesmo campo semântico, porém 

os itens podem ser utilizados de forma semelhante ao apresentado no documento original 

(Herdman et al., 1997). Por se tratar de um instrumento reflexivo, que não tem por objetivo a 

mensuração, e não terem sido encontrados instrumentos semelhantes que permitissem sua 

comparação com o documento eleito para este estudo, não foi possível a realização de outros 

estudos de validade. No entanto, o instrumento pareceu ter bons níveis nos outros tipos de 

equivalência. 

Optou-se por realizar o Exame de Qualificação após a finalização da primeira fase do 

estudo, o que permitiu a inclusão das sugestões e reflexões propiciadas pelos integrantes da 

comissão julgadora, na segunda fase do estudo que envolveu a realização do estudo-piloto do 

instrumento final em português. A partir das sugestões da banca e em contato direto com as 

autoras do Voicing My CHOiCESTM, foram modificados os questionários utilizados no estudo- 

piloto com a população-alvo, assim como o procedimento para escolha das páginas a serem 

completadas. Acredita-se que tais modificações foram importantes para otimizar o tempo com 

os participantes durante o Estudo 2 e ampliar o olhar para as questões práticas do uso do Dando 

Voz às Minhas Escolhas no contexto brasileiro, sob a perspectiva de pacientes jovens com 

câncer, permitindo a avaliação de sua viabilidade, aceitabilidade, benefícios psicológicos e 

ansiedade geral e específica do planejamento de cuidados de final de vida percebidos, assim 

como impacto a curto prazo para a comunicação de final de vida para essa população, conforme 

proposto nos objetivos específicos 3 e 4.  

 De forma geral, os métodos para aplicação, avaliação e formato do instrumento foram 

preservados, sem terem sido identificados problemas no contato da população-alvo com o 

instrumento (Herdman et al., 1997). As instruções foram de simples compreensão pelos 

participantes, e a aplicação foi considerada viável. O auxílio solicitado pelos participantes 

durante o preenchimento foi mínimo, exceto naqueles casos em que foram necessárias a leitura 

e a escrita dos conteúdos. Cabe ressaltar que, mesmo nessas situações, a aplicação ocorreu de 

maneira fluida e sem intercorrências, sugerindo sobre a viabilidade de seu uso em contextos 

clínicos. Notaram-se, também, boa receptividade e aceitação por parte dos participantes diante 

das temáticas abordadas nas páginas do Dando Voz às Minhas Escolhas. Apesar de 
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considerarem alguns conteúdos mais difíceis de se entrar em contato, os participantes 

destacaram sua relevância e identificaram potenciais benefícios para seu uso ao longo do 

tratamento, como, por exemplo, a possibilidade de se expressar e de documentar suas 

preferências para o cuidado em final de vida. 

Do ponto de vista das ressonâncias emocionais, os níveis de ansiedade geral e de 

ansiedade específica relacionados às discussões de planejamento antecipado de cuidados não 

tiveram diferença significativa antes e depois do contato do instrumento, sugerindo que, apesar 

de serem conversas delicadas, o uso do guia para explorar a temática não acarreta um aumento 

da ansiedade. No que se refere ao impacto a curto prazo na comunicação de planejamento 

antecipado de cuidados, os dados sugerem que a participação no estudo estimulou que os 

participantes iniciassem conversas sobre a temática com familiares, cônjuges e amigos, ainda 

que em alguns momentos de forma geral ou hipotética, sem discutir diretamente suas 

preferências de cuidado de final de vida. Foi interessante notar que, quando as conversas 

aconteceram, os participantes perceberam benefícios para si e para o outro, mesmo diante de 

desconfortos percebidos, o que reforça os achados disponíveis na literatura internacional sobre 

os ganhos emocionais de se engajar em comunicações sobre o cuidado de final de vida (Lyon 

et al., 2014; McBride, 2013; Wiener, Zadeh, et al., 2013). 

De forma semelhante ao encontrado na literatura internacional, foi apontada pelos juízes 

especialistas e pela população-alvo a importância do treinamento dos profissionais de saúde 

que farão uso do documento. Abordar as preferências de cuidados de final de vida com 

pacientes jovens requer atenção às necessidades específicas desse momento do 

desenvolvimento, familiarização com as temáticas abordadas e desenvolvimento de habilidades 

para conduzir tais comunicações com pacientes e seus familiares (Sansom-Daly, 2020; Zebrack 

et al., 2016). Wiener, Zadeh, et al. (2013) definiram como facilitadores dessas comunicações 

ter uma abordagem sistematizada e consistente, incluindo, por exemplo, a definição prévia de 

momentos propícios para iniciar tais conversas e discutir as preferências e objetivos do cuidado 

junto aos pacientes. Também ao encontro dos achados deste estudo, destacam a importância da 

realização a avaliação da prontidão para discutir o planejamento antecipado de cuidados e a 

oferta de uma atenção integral à unidade de cuidado, contando com uma equipe 

multiprofissional. Por fim, os autores apontam para os benefícios do envolvimento da família, 

principalmente quando se trata de pacientes jovens, atenta aos aspectos emocionais suscitados 

e cuidados necessários para a mediação das comunicações (Wiener, Zadeh, et al., 2013). Outro 

ponto destacado pelos participantes, de forma alinhada com a literatura, foi sobre a importância 

da integração precoce das reflexões pertinentes ao planejamento antecipado de cuidados ao 
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longo do processo de cuidar, de preferência que essas conversas aconteçam sustentadas pela 

relação de confiança desenvolvida com os profissionais de saúde e, também, adequando seu 

conteúdo conforme o  momento específico de vida do jovem, suas prioridades e valores 

(Sansom-Daly et al., 2020).  

Destacam-se como limitações do estudo a alta escolaridade dos participantes, 

provenientes majoritariamente da região Sudeste do país, e a coleta de dados restrita a um único 

serviço de saúde brasileiro. Na etapa de estudo-piloto (Estudo 2), a amostra de participantes 

teve maior abrangência na distribuição socioeconômica e escolaridade, se comparada à amostra 

do Estudo 1, e não foram obtidas novas sugestões de modificação no guia, nem encontradas 

dificuldades na sua compreensão, o que sugere sobre a adequação da versão adaptada 

apresentada nesta Tese. No entanto, considerando a diversidade cultural e linguística no país, a 

realização de estudos em diferentes regiões permitiria a avaliação da versão, assim como 

ampliar a compreensão do tema no Brasil.   

 O presente estudo permitiu uma aproximação com a realidade do planejamento 

antecipado de cuidados com jovens brasileiros com câncer, podendo auxiliar na compreensão 

das necessidades específicas da população-alvo, assim como na sistematização de ações que 

permitam a atenção integral aos pacientes jovens com câncer. O Dando Voz às Minhas Escolhas 

mostrou ser apropriado para facilitação de comunicações de preferências de cuidados em final 

de vida, considerando aspectos da fase de desenvolvimento da população estudada e 

especificidades da cultura brasileira. Espera-se que os resultados deste estudo contribuam com 

a assistência em saúde em psico-oncologia, favorecendo a inclusão do planejamento antecipado 

de cuidados na atenção regular ao paciente com câncer e utilizando o guia como mediador da 

comunicação entre paciente, familiares e profissionais de saúde.  
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