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ACASO 

 

Cada um que passa em nossa vida, 

passa sozinho, pois cada pessoa é única 

e nenhuma substitui outra. 

Cada um que passa em nossa vida, 

passa sozinho, mas não vai só 

nem nos deixa sós. 

Leva um pouco de nós mesmos, 

deixa um pouco de si mesmo. 

Há os que levam muito, 

mas há os que não levam nada. 

Essa é a maior responsabilidade de nossa vida, 

e a prova de que duas almas 

não se encontram ao acaso. 

 

Autor desconhecido 



 

Santos MR. Relacionamentos entre pais e profissionais da saúde no final de vida da 

criança com câncer hospitalizada: encontros que sobrevivem ao tempo. [tese]. São 

Paulo: Escola de Enfermagem, Universidade de São Paulo; 2016. 

RESUMO 

Introdução: O relacionamento estabelecido entre profissionais de saúde, criança e família 
durante os cuidados de final de vida é complexo e multidimensional. Poucas evidências 
mostram como os relacionamentos são estabelecidos no contexto de final de vida da criança 
e influenciam no luto após a morte de um filho. Objetivo: Interpretar a experiência de pais 
sobre os relacionamentos estabelecidos com os profissionais de saúde durante o final de 
vida da criança com câncer no hospital. Método: Trata-se de uma pesquisa qualitativa, 
guiada pela hermenêutica filosófica de Gadamer. A coleta dos dados foi realizada por meio 
de observações de campo em um hospital oncológico pediátrico com famílias de crianças 
hospitalizadas em situação de final de vida, entrevista com pais enlutados pelo menos 6 
meses após o óbito da criança e análise de prontuários. Para a análise dos dados, o 
processo de transcrição, leitura e releitura dos dados, revisão das notas de campo e 
reflexão sobre os dados com outros pesquisadores ajudaram na compreensão do fenômeno 
para a geração de interpretações. Para tanto, foram identificadas unidades de significados 
nos dados que, posteriormente, foram agrupadas por similaridade para a formação indutiva 
de temas. Resultados: Os relacionamentos entre pais e profissionais da saúde no final de 
vida da criança com câncer hospitalizada desvelam fenômenos do encontro e da interação 
interpessoal presentes na situação de doença, morte e perda. Esses relacionamentos são 
permeados pela presença de valores humanos e são estabelecidos de forma dinamica com 
vínculos diversos. Existem componentes evidentes no relacionamento durante o final de 
vida da criança no hospital, tal como o amparo, o silêncio, a deterioração, a tolerância, a 
hierarquia, o compartilhamento e a confiança, bem como, fatores internos e externos que 
influenciam nas interações. Por meio dos relacionamentos, os pais reavaliam o próprio 
papel, enquanto vivenciavam a experiência inesperada de perder um filho e significados 
atribuídos à doença e à perda são associados aos encontros mesmo anos após a morte do 
filho. Considerações finais: Os relacionamentos servem de base para fortalecer e suportar 
os pais a exercerem o papel de cuidadores para garantir a excelência no cuidado do filho. A 
qualidade dos relacionamentos entre pais e profissionais da saúde torna-se uma lembrança 
marcante no processo de luto e estabelecem uma conexão permanente com o filho falecido. 
Um olhar para o relacionamento entre familiares e profissionais integrando a ciência do 
cuidado proporciona a base de paradigmas não positivistas, que são urgentes nas situações 
de final de vida. Este estudo pode contribuir com as políticas de enfermagem na 
consolidação de futuras diretrizes sobre a qualidade na prática do cuidado de final de vida 
da criança, facilitando para as famílias manter vínculos significativos durante o processo de 
doença, perda e luto. 
 

Palavras-chave: Relações Profissional-Família. Enfermagem Pediátrica. Enfermagem 
Familiar. Pais. Cuidado da Criança. Cuidados Paliativos na 
Terminalidade da Vida. Morte. Pesar.  



 

Santos MR. Relationships between parents and healthcare providers in child’s end-
of-life care in an oncology hospital: encounters that survive through times. [thesis]. 
São Paulo: Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo; 2016.   

ABSTRACT 

Introduction: The relationship established between family and healthcare providers 
during the child’s end-of-life care is complex and multidimensional. There are few 
evidences which explore how these relationships during the child’s last 
hospitalization influence familial adaptation after loss. Objective: To interpret 
parents’ experience in their relationship with healthcare providers during the child’s 
end-of-life with cancer in the hospital. Methods: This is a qualitative research, guided 
by Gadamer’s philosophical hermeneutics. Data collection was through field 
observations conducted in a pediatric oncology hospital with hospitalized families in 
end-of-life situation, interviews with bereaved parents at least 6 month after the 
child’s death and medical records’ analysis. For the data analysis, the process of 
transcription, reading and re-reading the data, reviewing field notes and reflection on 
the data with other researchers helped understand the phenomenon to generate 
interpretations. Therefore, units of meaning emerged from the data were grouped, 
and themes were inductively determined and submitted to an interpretation process. 
Results: Relationships between parents and healthcare providers during a child’s 
end-of-life process unveil the encounters and interpersonal interactions phenomena 
in illness and loss trajectory. These relationships are permeated with human values 
and are established in a dynamic way with various bondings.  There are evident 
components in a child´s end-of-life context, such as presence, silence, deteriorations, 
tolerance, hierarchy, collaboration and trusting, as well as internal and external 
factors which influence the interactions. Through relationships, parents reevaluate 
their own role, while they live the unexpected experience of losing a child and 
attribute meanings to the loss. Final considerations: Relationships serve as a basis 
for strengthening and supporting parents in providing excellence in the child's care. 
The quality of the relationship between parents and healthcare providers is a 
remarkable memory of the child's life during the bereavement process. Looking into 
the relationship between parents and providers integrating it with caring science 
provides a basis for non-positivist paradigms which are urgent in end-of-life 
situations. This study aims to contribute to end-of-life nursing policies in recognizing 
the components to improve the quality of the relationships as a starting point for care 
which will allow families to have a safe base while experiencing the child's illness and 
the bereavement process. 

Keywords: Professional-Family Relations. Pediatric Nursing. Family Nursing. 
Parents. Child Care. Hospice Care. Death. Grief. 
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APRESENTAÇÃO 

Meu interesse e meu envolvimento com o tema foram despertados por 

minhas atividades de iniciação científica. Durante a graduação de enfermagem, 

ingressei em um projeto sob orientação da Profª Drª Regina Szylit, com bolsa do 

CNPq, que tinha como objetivo compreender a percepção dos enfermeiros sobre 

cuidado humanizado da criança com câncer e sua família. Nesse estudo, a Teoria 

do Cuidado Humano, de Jean Watson, foi meu referencial teórico e despertou 

especialmente meu interesse. 

Tendo conhecido o referencial, me questionava como poderia aproximá-lo da 

prática dos enfermeiros, pois havia muitos conceitos em comum com o que tínhamos 

das entrevistas realizadas durante a iniciação científica. Essa foi minha motivação 

para realizar o mestrado, defendido em 2012. A dissertação teve como objetivo 

compreender a experiência dos enfermeiros sobre o desenvolvimento da relação de 

ajuda e confiança com famílias de crianças em unidades de pediatria, à luz da 

Teoria do Cuidado Humano. Para isso, organizamos uma estratégia para apresentar 

o referencial de Watson aos enfermeiros, objetivando refletir sobre a aplicabilidade 

dessa teoria na prática com famílias de crianças internadas. 

Vimos que o enfermeiro, embora consciente da necessidade de trabalhar com 

a família, tem dificuldade no engajamento da relação. Por esse motivo, 

reconhecemos a importância de a enfermagem ter outra percepção do cuidado 

como um momento consciente e intencional, no qual um relacionamento precisa ser 

estabelecido e, portanto, aprimorado. No entanto, sentimos falta de compreender, 

sob a ótica da família, as questões relativas ao cuidado – mais especificamente, 

sobre o relacionamento com enfermeiros e demais profissionais –, para que, desta 

forma, pudéssemos oferecer subsídios mais efetivos para aproximar profissional e 

família nas ocasiões de cuidado. 

Vimos que as relações de cuidado ocupam uma posição central nas situações 

de final de vida e que aspectos de atitudes e valores humanos podem ser mais 

facilmente discutidos, pois se sobressaem frente à ausência de terapias 

convencionais curativas. Por isso, nesta investigação, focamos o estudo no 

relacionamento sob a perspectiva de pais que enfrentaram o processo de morrer, 
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por câncer, de um filho internado no hospital. O interesse final foi contribuir com 

evidências para intervenções práticas, baseadas na experiência de pais e na 

literatura que envolve a temática, que respaldem o enfermeiro para o cuidado de 

crianças e famílias na situação de final de vida. 

Esta investigação é parte integrante da linha de pesquisa que estuda morte e 

luto na família, sob coordenação da Prof.ª Dr.ª Regina Szylit, do Núcleo 

Interdisciplinar de Pesquisas em Perdas e Luto (NIPPEL), que vem realizando 

aprofundamentos e ampliações nos diferentes âmbitos do trabalho interdisciplinar 

em tanatologia. Este estudo, portanto, é um dos três subprojetos que compõem a 

pesquisa “Prevenção do luto complicado: conhecendo a experiência dos 

profissionais e dos pais da criança em relação ao cuidado na situação de final de 

vida” – e que tem como finalidade conduzir uma intervenção com profissionais de 

saúde para ajudá-los no atendimento de famílias de crianças em fase final de vida, 

tendo como base as relações interpessoais entre profissional e família. Trata-se de 

um projeto financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq) que conta com parceria da Prof.ª Dr.ª Pamela S. Hinds, do 

Children’s National Medical Center, em Washington, EUA. 

A tese de doutorado em questão visa acrescentar, ao projeto maior, a 

compreensão da experiência de pais sobre os relacionamentos estabelecidos com 

os profissionais de saúde durante o final de vida da criança com câncer no hospital, 

considerando o impacto que o cuidado prestado à família pode ter no luto dos pais 

após a perda de um filho. Finalmente, há de se considerar a necessidade do cuidado 

de final de vida como parte do processo de doença da criança, ensejando 

intervenções específicas que contribuam para o processo de elaboração do luto pela 

morte de um filho. 
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1 INTRODUÇÃO 

De todas as experiências da vida, a morte é, para a família, a mais dolorosa. 

A negação da morte pela sociedade intensifica essa dificuldade e, ao mesmo tempo, 

os progressos da medicina colocam famílias frente a longos processos de morrer. 

Ainda que muitos avanços tenham ampliado o conhecimento acerca da morte e do 

luto na literatura científica, o impacto do processo de morte da criança na família e 

as dificuldades enfrentadas pelos profissionais diante dos cuidados nessa fase ainda 

são um tema escasso na literatura. 

Kent (2004) indicou um fenômeno, desenvolvido por enfermeiros, que 

denominou “autoproteção”. A autoproteção afeta a disponibilidade dos enfermeiros 

para se envolverem na abordagem dos familiares de pacientes em situações de final 

de vida. Esse conceito foi proposto para descrever o medo de antecipar reações de 

colegas, pacientes e familiares, o desejo de proteger familiares de mais sofrimento e 

a incerteza de seus próprios sentimentos quanto à morte. 

As pesquisas e a própria prática dos enfermeiros nos mostraram profissionais 

com muitas dificuldades para se aproximar da experiência da família e, 

efetivamente, ajudá-la a enfrentar os obstáculos inerentes à chegada da doença e 

da morte. Reforçando os achados de Kent, pesquisas prévias do NIPPEL mostraram 

que o enfermeiro, embora consciente da necessidade de trabalhar com a família, 

tem dificuldade no engajamento da relação (Santos et al., 2014; Silva et al., 2013; 

Bousso, 2006). 

O enfermeiro percebe como desafiante o início de uma relação de ajuda e 

confiança com a família durante a hospitalização da criança, principalmente quando 

a família não facilita a abordagem e a aproximação para desenvolver o 

relacionamento (Santos et al., 2014). Essa dificuldade é ainda mais pronunciada 

quando se refere a uma criança que está morrendo no hospital (Poles, Bousso, 

2006). 

1.1 O RELACIONAMENTO SEGUNDO AS TEORIAS DE ENFERMAGEM 

O conhecimento teórico-científico relacionado ao cuidado e às relações 

humanas na saúde avançou muito nas últimas décadas, graças à atenção de 
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teóricos, pesquisadores e clínicos à integralidade na atenção à saúde. As questões 

da subjetividade, da espiritualidade e da moral no cuidado de si mesmo e do outro 

nas instituições de saúde tiveram um avanço muito tardio, em detrimento da 

supremacia do paradigma altamente técnico, biológico e especializado. Reconhecer 

esse processo é fundamental para entender a complexidade que rege as relações 

humanas na saúde, pois os sujeitos ainda estão permeados pelas raízes culturais e 

pragmáticas da ciência biológica. 

O cuidado e as relações estabelecidas nesse contexto sofrem, ainda, 

consequências desse paradigma científico biologicista, que é inadequado para 

pensar relacionamentos e interações humanas (Engel, 1988). O reconhecimento do 

ser e dos aspectos das subjetividades se fortaleceu a partir dos anos 1970 e 1980, 

quando a ciência da saúde passou a integrar outras disciplinas, buscando 

explicações para a capacidade de o indivíduo interferir no processo saúde-doença 

por meio de mecanismos particulares. Os experimentos placebos alertaram 

pesquisadores para esse campo do conhecimento, já que diferentes respostas a um 

mesmo tratamento ou o surgimento de reações terapêuticas diante de preparações 

neutras comprovaram o valor do indivíduo em contraposição à doença. 

 Portanto, dar-se-á início a um novo olhar para a saúde, que questiona as 

relações causais da doença que obtiveram profundos avanços no modelo anterior, 

mas não abrange a interferência de um processo multidimensional e individualizado 

na capacidade de recuperação de cada indivíduo (PFR, 1994). 

No início dos anos 1990, estudo realizado pelo Instituto Picker (Picker 

Institute, EUA) mostrou que os pacientes consideram um ambiente de cuidado 

“curativo” quando têm atenção voltada para todas as esferas que envolvem a 

natureza humana e, para tanto, necessitam de relacionamento com o cuidador e de 

serem envolvidos e considerados nas decisões relativas ao tratamento (Gerteis et 

al., 1993). Portanto, a restauração da saúde é um processo complexo, dinâmico, 

subjetivo e interacional. 

Nesse aspecto, considerando a emergência de um novo paradigma para a 

saúde, a enfermagem trouxe amplo avanço para o conhecimento teórico-científico, a 

partir da formalização do cuidado enquanto ciência, passível, portanto, do empirismo 

científico. Embora isso pareça contraditório, considerando que um novo modo de 

pensar não caiba no modelo científico adotado até então, fomos afortunados pelo 
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fato de a ciência também acompanhar esses avanços, adotando e aceitando, cada 

vez mais, metodologias científicas fundamentadas em correntes não positivistas. 

Em meados do século passado, diversas teorias de enfermagem contribuíram 

para a constituição do cuidado enquanto ciência e disciplina da enfermagem, 

agregando conceitos teóricos, filosóficos e científicos para a profissão. Esses 

referenciais teóricos, assim sendo, norteiam princípios que fundamentam as ações, 

as atitudes e o comportamento do cuidado de enfermagem, valorizando-os em 

igualdade ao conhecimento técnico-científico do processo saúde-doença. 

Numerosas dessas teorias de enfermagem enfatizam o relacionamento entre 

enfermeiro (cuidador), paciente e família (ser cuidado) como central para o cuidado 

e como mecanismo primordial para estabelecer uma boa comunicação, visando o 

atendimento de qualidade centrado na individualidade dos sujeitos – obrigação 

moral da profissão (Watson, 2008; Leininger, 1991; Peplau, 1952; Orlando, 1961; 

Travelbee, 1966; King, 1971, 1981; Paterson e Zderad, 1976; Leininger, 1988). 

O cuidado implica necessariamente no encontro e em todas as diversas 

maneiras de interação e influência mútua. Embora essa implicação nos pareça 

inevitável e natural, constitui-se um complexo desafio para estabelecer um 

relacionamento genuíno, em um contexto no qual a subjetividade e a vulnerabilidade 

se encontram e se expõem rápida e inevitavelmente. 

O caráter relacional do cuidado em saúde impõe ao encontro, ao mesmo 

tempo, a objetividade técnica e o respeito pela subjetividade dos envolvidos no 

relacionamento (Watson, 2008; Waldow, 2006). O cuidado ocorre em um espaço 

sagrado, onde o resgate do amor é fundamental para estabelecer um 

relacionamento verdadeiramente terapêutico, que transcende o limite físico de 

tempo e espaço, conforme a citação de Watson (2008, p.61):  

Parece que em algum lugar ao longo do caminho, nós esquecemos que 
uma das maiores honras e privilégios que alguém pode ter como um 
enfermeiro é a habilidade de cuidar de outra pessoa. Tal relação e conexão 
íntima e pessoal toca o sagrado, assim como, o terrível às vezes. Cuidar (e 
a necessidade de cuidado) é um lugar vulnerável, primeiro, porque nos 
encontramos face-a-face com nossa própria humanidade e com nós 
mesmos. Nesse lugar, nós percebemos que o nível de humanidade de uma 
pessoa reflete de volta em outra. Outra razão pela qual esse lugar de 
cuidado e recuperação transcende o pensamento médico e a ciência 
convencional é que ao nos localizarmos nesse novo espaço, estamos 
lembrando da própria humanidade e a do outro, nosso pertencimento 
compartilhado ao Campo Universal do Amor Infinito (Levinas, 1969) que 
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envolve o espírito. Nos lembramos que estamos tocando forças da vida, a 
alma do outro e, desta forma, a nossa.  

A enfermagem, por lidar, de forma muito próxima, com seres humanos em 

situação de fragilidade e vulnerabilidade, tem posição favorável para avançar nos 

discursos que enfocam o cuidado e/ou as práticas da humanização nas 

organizações de saúde (Watson, 2008). A constituição da enfermagem é 

relativamente recente, se pensamos que foi a partir de 1860 que Florence 

Nightingale revelou-se pioneira na articulação do conhecimento científico biomédico 

à enfermagem, fortalecendo e criando as bases para a profissão. Nos anos que 

seguiram, a enfermagem foi adquirindo bases científicas para se estabelecer como 

profissão, tendo como especificidade o cuidar, fundamentado nos preceitos 

religiosos de caridade, amor ao próximo, doação e humildade e, ao mesmo tempo, 

conquistando autoridade no meio médico, consolidando a divisão do trabalho e o 

controle do ambiente de cuidado. 

A enfermagem também sofreu influência do advento dos avanços 

tecnológicos no século XX, que direcionou e influenciou na consolidação de uma 

cultura biomédica e paradigmática. Cada vez mais, a profissão ganhou ênfase nos 

aspectos técnicos e nas tarefas, bem como para a cura das enfermidades (Waldow, 

2006). Entre as décadas de 1960 e 1970, surgem diversos modelos teóricos, 

principalmente nos Estados Unidos, que reforçaram não apenas os aspectos 

técnicos da profissão, mas, principalmente, desenvolveram conceitos importantes 

para o cuidado como objeto central da enfermagem. 

Sob influencia da corrente teórica proposta pelo psicólogo norte-americano 

Carl Rogers, que introduziu os conceitos da Abordagem Centrada no Paciente 

(Rogers, 1991, 1994), diversas teorias avançaram na questão da relação entre 

profissionais e pacientes, devido ao reconhecimento da necessidade de integrar, à 

prática, o cuidado centrado na pessoa. 

A teoria de Rogers sugere que qualquer relacionamento na sociedade 

promove o desenvolvimento da pessoa e, portanto, estratégias voltadas para 

favorecer esse crescimento são essenciais na relação terapêutica, ou seja, naquela 

estabelecida entre profissional e paciente (Rogers, 1991). Três atitudes são 

facilitadoras desse processo e devem estar presentes no relacionamento; são elas: 

congruência (ser integrado ao próprio ser, ou seja, uma pessoa congruente é livre 
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para expressar-se tal como é sua essência, é verdadeira e genuína); consideração 

positiva incondicional (significa aceitar sem condições cada expressão e 

comportamento manifestado por meio da experiência do outro); empatia 

(desenvolver um sistema interno, capaz de ter uma mesma referência que a outra 

pessoa). 

De acordo com Waldow (2006), a enfermagem na atualidade possui muitos 

recursos para abranger a heterogeneidade dos conhecimentos e agregá-los de 

forma inovadora ao processo de cuidar. Além de avanços específicos nas 

competências administrativas, gerenciais e clínicas, associadas à divisão do trabalho 

e ao processo de enfermagem, a enfermagem agrega simultaneamente um enfoque 

prático para as questões humanísticas do cuidado. Essa mesma autora defende que 

é necessário, em detrimento da supremacia biológica, o resgate do cuidado na 

prática da enfermagem que não rejeite o conhecimento técnico, mas, sim, enalteça, 

no mesmo nível, os processos interativos na relação de saúde, ligados aos aspectos 

emocionais, artísticos, éticos e morais do cuidado. 

A enfermagem, mediante a ampla evolução da profissão, enquanto disciplina, 

deve olhar para a prática valorizando todos os aspectos do conhecimento que 

beneficiam a compreensão do cuidado. Esses aspectos foram divididos por Carper 

(1978, 1992) em dimensões que envolvem o conhecimento pessoal, o empírico, o 

estético e o ético. 

Algumas teorias influenciaram fortemente a enfermagem, trazendo conceitos 

técnicos importantes para a consolidação da prática, a exemplo do processo de 

enfermagem e modelo de diagnóstico pautado em referenciais norte-americanos e 

muito utilizado no Brasil. Outras teorias e modelos possuem o foco central em 

aspectos sociais, psicológicos, culturais e emocionais do cuidado e, embora muito 

seja discutido o desafio para a aplicabilidade prática das conceituações teóricas, 

elas são muito utilizadas nas instituições de saúde para embasar e fortalecer a 

prática de enfermagem nos hospitais, tais como as teorias de Watson (2008), 

Leininger (1991) e Orem (1990), por exemplo. Para Waldow (2006), essas teorias 

não adquiriram, em outros locais do mundo, o mesmo potencial prático que nos 

Estados Unidos. 

As teorias de enfermagem, de forma geral, podem ser divididas de acordo 

com o foco do seu objeto central. Algumas delas oferecem suporte para pensarmos 
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sobre o relacionamento entre profissional e paciente, por focarem seus principais 

pressupostos na interação – como no caso das teorias de Peplau (1952), Orlando 

(1961), Travelbee (1966), King (1971, 1981), Paterson e Zderad (1976) e Leininger 

(1988). 

Hildegard Peplau dedicou-se a aplicar conceitos como da Teoria Interpessoal, 

do psiquiatra Harry Stack Sullivan, à enfermagem, apresentando-os, em 1952, no 

livro "Interpersonal Relations in Nursing: a conceptual frame of reference for 

psychodinamic nursing" e tornando-se conhecida como a autora da Teoria das 

Relações Interpessoais. Esta teoria é pioneira em pensar a enfermagem centrada 

nas relações entre enfermeira e paciente, no qual ambos podem obter crescimento e 

desenvolvimento pessoal. Portanto, é um relacionamento dinâmico, desenvolvido no 

processo de cuidar, denominado, pela autora, como "enfermagem psicodinâmica" 

(Peplau, 1990). 

A norte-americana Ida Jean Orlando, com a Teoria do Processo de 

Enfermagem (1961), enfatiza aspectos da interação entre enfermeiro e paciente, no 

livro “The dynamic Nurse-Patient Relationship” (Orlando, 1961, 1978). Segundo essa 

teórica, o processo de enfermagem está fundamentado, nessa interação, em espaço 

e tempo específicos e envolve a troca de percepções e sentimentos para que o 

enfermeiro possa decidir suas ações não apenas com base no comportamento 

demonstrado pelo paciente – à primeira vista. O papel do enfermeiro é descobrir e 

suprir as demandas imediatas do paciente para poder ajudar; no entanto, muitas 

vezes, essas demandas estão além do comportamento demonstrado pelo outro. 

Desta forma, é necessário explorar os significados e o que está por trás dessas 

reações, configurando a dinâmica da interação para o cuidado de enfermagem 

(Orlando, 1978). 

Outra teoria que aborda grandes conceitos para o relacionamento entre 

enfermeiro e paciente são as afirmativas de Joyce Travelbee, que publicou seu 

primeiro livro, “Aspectos Interpessoais da Enfermagem”, em 1966 (Travelbee, 1966). 

O modelo de relação pessoa a pessoa diz que o propósito do cuidado de 

enfermagem é alcançado por meio das relações humanas e que a execução do 

papel do enfermeiro precisa transcender os limites do relacionamento para se atingir 

o propósito de atuar diante da doença e do sofrimento. Os pressupostos básicos 

dessa teoria envolvem as capacidades do indivíduo para enfrentar as situações de 
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estresse, o papel do enfermeiro em ajudá-lo a esclarecer os significados atribuídos e 

a potencialidade do indivíduo para superar a doença (Travelbee, 1979). 

A Teoria do Alcance dos Objetivos, de Imogene King (1971, 1981), também 

avança nas conceituações de relacionamento e interação para o cuidado de 

enfermagem. Baseada no modelo conceitual de sistemas abertos, a autora 

esclarece que a meta da enfermagem é o cuidado do outro, por meio da 

intercomunicação de sistemas abertos, que são: sistema pessoal, sistema 

interpessoal e sistema social. Esses sistemas compõem diversos conceitos: 

percepção, self, crescimento, desenvolvimento, espaço e tempo (sistema pessoal); 

interação, comunicação, transações, papel, estresse (sistema interpessoal); 

organização, autoridade, poder, status, tomada de decisão (sistema social). A partir 

de então, estabelece-se a visão do processo de enfermagem, ressaltando o caráter 

interacionista entre os sistemas na profissão (Moreira, Araújo, 2002). 

A Teoria Humanística foi publicada pelas autoras, Paterson e Zderad, em 

1976 e também envolve amplos conceitos a respeito do cuidado e das interações 

vivenciadas por enfermeiro e cliente/paciente (Paterson, Zderad, 1976). 

Fundamental é o conceito central do diálogo vivido, em que as ações de 

enfermagem são decorrentes de um encontro criativo para adequar o cuidado ao 

universo subjetivo do outro. Por isso, são valorizados conceitos da essência 

humana, como a presença e a disponibilidade para ouvir o outro, respeitar as 

diferenças e as decisões para guiá-lo na compreensão da doença e atingir o melhor 

resultado possível no cuidado (George, 2000). 

A enfermeira, também norte-americana, Madeleine Leininger foi responsável 

pela publicação da Teoria da Diversidade e Universalidade do Cuidado Cultural 

(1988), do qual emergiu o termo enfermagem transcultural. Nessa teoria, a autora 

desenvolve o conceito da cultura dentro das ações de cuidado que, portanto, devem 

permear a prática e a pesquisa em enfermagem (Leininger, 1991). Leininger reforça 

que a interação entre o enfermeiro e o cliente/paciente deve ser respaldada no 

universo de sentidos do outro e, para isso, ações e atitudes devem ser sempre 

repensadas para atingir o “cuidado culturalmente congruente” (Leininger, McFarland, 

2006; Leininger, 1991, 1995).  

Essas teorias mostram como avançou o conhecimento teórico-científico da 

enfermagem a partir das décadas de 60-70 do século passado. As teorias de 
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enfermagem trouxeram enormes influências de outras disciplinas, como a psicologia, 

a sociologia e a antropologia, por exemplo, para constituirem as acepções que 

permitem à enfermagem ser considerada como profissão do cuidado. A natureza 

humana é sempre evidenciada e, naturalmente, muitas teorias enfocam aspectos do 

relacionamento entre enfermeiro e cliente/paciente na situação de cuidado na saúde. 

Neste estudo, ao consideramos como objeto de investigação o 

relacionamento enfermeiro-família nas situações de final de vida da criança, 

evidenciamos as questões do cuidado de forma geral, visto que esse é um aspecto 

central da enfermagem. A maior influência para a escolha desse objeto de estudo foi 

o conceito do relacionamento de ajuda e confiança, desenvolvido na Teoria do 

Cuidado Humano, de Jean Watson, e, por isso, dedicou-se maior cuidado para a 

apresentação dos conceitos dessa teoria. 

1.1.1 A Teoria de Jean Watson 

A Teoria do Cuidado Humano, de Jean Watson (2008), resgata conceitos de 

Florence Nightingale sobre o papel do enfermeiro no cuidado, destacando a missão 

do exercício sublime do cuidar. Alguns questionamentos sobre vida, morte, cuidado 

e cura, entre outros, guiaram a teoria, com o intuito de buscar um referencial para a 

enfermagem, como uma disciplina própria, uma entidade e uma profissão com 

peculiaridades distintas da medicina e ao mesmo tempo complementares (Watson, 

2008). 

A teoria oferece grande respaldo para o objeto deste estudo, já que a autora 

desenvolve conceitos como o relacionamento de cuidado transpessoal e o caring-

healing, que adotam uma abordagem holística, útil para fundamentar o 

relacionamento de cuidado nas situações de final de vida. 

O desenvolvimento da interação entre enfermeiro e paciente deve ocorrer de 

maneira transpessoal, por meio da relação de ajuda e confiança (Watson, 2008). O 

paradigma transpessoal é a ideia de estabelecer uma convivência que ultrapassa o 

atendimento das necessidades inferiores, partindo para um nível mais elevado e 

resultando em uma transformação para ambos os indivíduos.  

Nesse paradigma, é necessário esclarecer o conceito de caring-healing. Nele 

está subentendido o significado de heal ao invés de cure, para designar a 
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recuperação completa e total do indivíduo, corpo-mente-espírito, em sobreposição à 

ausência de doença, constituindo um norte para a relação de cuidado. Dessa forma, 

o que a autora denomina caring-healing representa um processo de cuidado que 

permite a transformação física e espiritual dos seres envolvidos na relação 

estabelecida por ocasião do cuidado (Watson, 2008). 

A teoria de Watson ressalta concepções sobre: o cultivo do amor, da 

gentileza; a inclusão do sistema de crenças e de uma dimensão espiritual maior; o 

cultivo da sensibilidade; e a formação de relacionamentos genuínos de ajuda e 

confiança, entre outros. Assim, um enfermeiro deve ser capaz de perceber a si 

mesmo e ao outro, para alcançar o real compromisso com o caring-healing, com a 

unicidade, a complexidade e a totalidade do ser, desenvolvendo, assim, um 

relacionamento de cuidado transpessoal. 

Segunda a autora, entender o cuidado, a partir da perspectiva da teoria, exige 

abstrações, provisão de espaço, para as questões paradoxais e ambíguas da vida, e 

expressões criativas, indo além da dimensão descritiva do fenômeno (Watson, 1985, 

p.91): 

Como o tom e palavras frias, insensíveis e totalmente dogmáticas 
possivelmente poderiam ensinar a verdade ou o significado profundo de 
fenômenos humanos associados ao cuidar, ao cuidado transpessoal e ao 
pesar, e ao mesmo tempo, comunicar experiências de grande sofrimento, 
de grande beleza, de paixão e alegria? Nós não podemos transmitir a 
necessidade de compaixão, a complexidade ou o cultivo de sentimentos e 
sensibilidade em palavras desprovidas de calor, gentileza e bons 
sentimentos. 

Dessa forma, assim como propõe a fenomenologia, com o intuito de 

descrever grandes fenômenos, a autora ressalta que as palavras que utilizamos 

para falar sobre o cuidado resultam na poesia: “Não poderia ser outro, senão 

poético/ It cannot be other than poetic (Heidegger, citado em Watson 1985, p.98). 

1.1.2 O Relacionamento de Cuidado Transpessoal 

Uma pessoa torna-se uma pessoa no encontro com outras pessoas e de 
nenhuma outra forma/ A person becomes a person in the encounter with 
other person and in no other way. (Fonte Desconhecida apud Watson, 2008, 
p.71) 

Essa citação foi escolhida por Watson para iniciar o capítulo que aborda as 

questões do relacionamento de ajuda e confiança de sua teoria. A valorização de si 
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mesmo no encontro com o outro é o grande diferencial da perspectiva trazida na 

teoria de Watson, além da dimensionalidade da relação em uma esfera universal e 

prospectiva, ao considerar a ocasião do cuidado. 

O relacionamento centrado no cuidado, como denominado pela autora, 

possui, em sua essência, várias camadas da relação: do profissional com ele 

mesmo; do profissional com o paciente; do profissional com a comunidade; e do 

profissional com outro profissional. Poderíamos, ainda, pensar em complementar 

com a relação entre o profissional com a família – principal foco deste estudo. 

O ideal é que o relacionamento de cuidado seja desenvolvido e sustentado 

nas práticas de saúde, como cerne das profissões que envolvem o cuidar. Na 

perspectiva da teoria, a comunicação é um elemento importante para o 

relacionamento; no entanto, ao considerar a dimensão transpessoal e o caring-

healing, é fundamental assegurar a autenticidade e a genuinidade no encontro de 

cuidado. Isso contribui para que ambos estejam presentes integralmente e para que 

possam desenvolver o relacionamento sem defesas pessoais (Watson, 2008). 

O relacionamento de cuidado transpessoal significa: 

Transmitir o interesse pelo mundo da vida interior e do significado subjetivo 
do outro; esse outro está totalmente incorporado, ou seja, encarna um 
espírito. A noção de transpessoal convida à plena bondade, amor e 
equanimidade na presença de alguém naquele instante, com o 
entendimento de que um momento de cuidado significativo pode ser uma 
reviravolta na vida de alguém. Ela afeta ambos, enfermeiro e paciente, e 
irradia para além do momento, conectando com o campo universal do 
infinito, o qual todos nós pertencemos e no qual nós habitamos. Assim, o 
momento eterniza-se. (Watson, 2008, p.79). 

Construir uma relação de cuidado transpessoal exige autenticidade, pois 

trata-se de um processo que pertence à condição humana (Watson, 2008). Na 

prática, trata-se da compaixão, ter consciência e estar consciente dos problemas e 

sofrimentos do outro; ouvir e escutar atentamente; estar presente para o outro no 

momento – de uma forma que consiga ver além do que está óbvio; envolve reflexão, 

meditação, habilidade, competência em prover segurança e conforto para que o 

outro tenha condições de se recuperar (Watson, 2008). 

Diante das complexidades do relacionamento transpessoal, nota-se o 

envolvimento de competências ontológicas, além das epistemológicas. Por isso, o 

relacionamento é visto como elemento central na teoria e apóia a crença de que a 
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qualidade de um relacionamento com outra pessoa é o elemento mais significativo 

para determinar uma ajuda eficaz. Nessa perspectiva, o relacionamento de cuidado 

é considerado uma intervenção em si mesmo.  

1.2 O RELACIONAMENTO E A PRÁTICA DO CUIDADO NA SAÚDE 

Na década de 1990, surgem diversos modelos, fundamentados nessas 

teorias e correntes filosóficas, que dedicaram-se a publicar recursos (manuais, 

relatórios, livros, referenciais práticos) para inserir os avanços teóricos na prática, 

visando a melhora da qualidade do cuidado prestado ao paciente e à família. Além 

disso, percebeu-se que elevar o nível do cuidado melhora a satisfação dos clientes 

em relação à instituição, o que provocou a atenção dos prestadores de serviço para 

acolher essas melhorias.  

1.2.1 Relacionamento centrado no cuidado 

Em 1994, nos Estados Unidos, uma parceria do Fetzer Institute com a Pew 

Health Professions Commission criou uma força-tarefa, a Pew-Fetzer Task Force on 

Psychosocial Health Education, com o objetivo de ampliar e desenvolver o escopo 

de programas educacionais, integrando as perspectivas biomédicas e psicossociais. 

No início da década de 1990, os Estados Unidos iniciaram um intenso debate na 

saúde, almejando uma reforma no sistema de saúde capaz de prover acesso e 

financiamento a programas de educação que apoiassem essa transformação 

(Tresolini, PFT, 1994). 

Nesse cenário, a força-tarefa percebeu a necessidade de atender demandas 

tanto de pacientes quanto de profissionais da saúde em relação à qualidade das 

condições do processo de cuidado. Assim, destinaram o foco das suas bases para o 

relacionamento, acreditando que o investimento nessa dimensão beneficiaria tanto 

paciente quanto os profissionais de saúde. Como resultado, lançaram o relatório 

Relationship-Centered Care (Relacionamento centrado no cuidado), com o objetivo 

de avançar na educação psicossocial na saúde. 

Para a força-tarefa, o termo relacionamento centrado no cuidado infere a 

importância das interações entre profissional e paciente no ato terapêutico, sendo 

central para todas as profissões em saúde e uma fonte de satisfação tanto para 
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paciente quanto para os profissionais. Esse relacionamento possui diversas esferas 

dentro do contexto de saúde: relacionamento dos profissionais com seus pacientes; 

dos pacientes com a comunidade; dos profissionais com a comunidade; dos 

profissionais com outros profissionais (Tresolini, PFT, 1994). 

De acordo com o relatório Relationship-Centered Care (Tresolini, PFT, 1994), 

para o relacionamento ocorrer de forma efetiva e eficaz, o profissional deve ser 

capaz de desenvolver, especificamente, conhecimentos, habilidades e valores em 

quatro diferentes áreas: autoconsciência e crescimento pessoal; experiência de 

saúde-doença do paciente; desenvolver e sustentar relacionamento com os 

pacientes; e comunicar-se de forma clara e eficaz. Um resumo, das competências 

nessas áreas foi sintetizado no relatório grupo, mostrado no Quadro 1. 

Quadro 1 - Áreas do conhecimento, habilidades e valores do relacionamento paciente-profissional 

Área Conhecimento Habilidades Valores 

Autoconsciência 
Conhecimento do self: como 

recurso para o outro 

Refletir sobre o próprio 

cotidiano (personalidade, 

trabalho) 

Importância da autoconsciência; 

do autocuidado; e do 

desenvolvimento pessoal 

Experiência do 

paciente sobre saúde 

e doença 

Papel da família, da cultura 

e da comunidade no 

desenvolvimento. 

Múltiplos componentes da 

saúde. 

Múltiplos ameaças e 

facilitadores para a saúde – 

parte da dimensão de uma 

realidade única. 

Reconhecer a história de 

vida do paciente e seu 

significado. 

Compreender a saúde e a 

doença como parte do 

desenvolvimento humano. 

Apreciar o paciente como um 

todo/pessoa completa. 

Apreciar a história de vida dos 

pacientes, os significados da 

condição de saúde-doença. 

Desenvolver e 

sustentar 

relacionamentos 

Compreender as ameaças à 

integridade do 

relacionamento (ex.: 

desigualdades de poder). 

Compreensão do potencial 

para conflitos e abusos. 

Atender integralmente o 

paciente. 

Aceitar e responder ao 

próprio sofrimento e ao do 

paciente. 

Responder aos desafios 

éticos e morais. 

Facilitar a fé e a esperança. 

Respeito pela dignidade do 

paciente, unicidade e integralidade 

(unidade mente-corpo-espírito). 

Respeito pela autodeterminação. 

Respeito pelo poder próprio da 

pessoa e pelo próprio processo de 

recuperação/cura. 

Comunicação efetiva 
Elementos da comunicação 

eficaz 

Ouvir; Transmitir 

informação; Aprender; 

Facilitar a aprendizagem de 

outros; Promover e aceitar a 

emoção dos pacientes. 

Importância de estar aberto e não 

julgar 

Fonte: Traduzido e adaptado de Tresolini CP, Pew-Fetzer Task Force. Health Professions Education 
and Relationship-centered Care. San Francisco, CA: Pew Health Professions Commission, 1994, 
p.30. 
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As competências a serem desenvolvidas, para um profissional da área da 

saúde, envolvem complexidade e incertezas que são características peculiares do 

cuidado em saúde. Levando isso em consideração, espera-se que o relacionamento 

centrado no cuidado entre paciente e profissional envolva na prática as seguintes 

condições (adaptado de Tresolini, PFT, 1994, p.26): 

• Organização das informações sobre o paciente e do planejamento do seu 

cuidado. 

• Provisão de um cuidado compreensivo. 

• Reflexão crítica sobre a prática para melhorar a autoconsciência. 

• Prática baseada no cuidado e na ética que envolve o conceito de 

recuperação/cura ampla. 

• Preservação da dignidade do paciente e da família. 

• Escuta e comunicação abertas e eficazes. 

• Eliminação de abusos relativos à desigualdade de poder em relação a raça, 

sexo, educação, ocupação e status socioeconômico. 

• Encorajamento da colaboração ativa do paciente e da família nas decisões 

sobre o tratamento e o cuidado. 

• Promoção da saúde e prevenção da doença no indivíduo e na família. 

A publicação do relatório National Pew-Fetzer de Tresolini, em 1994, marca o 

início da reforma das práticas em saúde, tendo o relacionamento centrado no 

cuidado como foco e precursor de diversos esforços posteriores – como atividades 

educacionais em instituições de saúde, publicações e pesquisas. Sem dúvida, o 

mais marcante, posterior à publicação deste relatório, foi o Modelo de Cuidado 

Baseado no Relacionamento, publicado em 2004, por Koloroutis e colegas, 

propondo-se a restabelecer os relacionamentos e o cuidado como a base para a 

transformação de sistemas de saúde, de profissionais da saúde e modelos de 

cuidado. As autoras mencionam que tanto o trabalho de Tresolini, quanto o modelo 

por elas apresentado, representam uma construção baseada no histórico duradouro 

da ênfase da enfermagem nos relacionamentos de cuidado, quer seja em razão da 

própria prática profissional ou da sustentação teórico-filosófica, constituída desde a 



Introdução 34 

década de 1950 com Peplau. No entanto, “os relacionamentos de cuidado não se 

tornaram uma força na definição da assistência à saúde” (Koloroutis, 2012, p.XXI). 

1.2.2 Modelo de Cuidado Baseado no Relacionamento 

O modelo surgiu como uma proposta de trazer uma nova consciência para as 

dimensões da saúde e do processo de cura, resgatando o relacionamento como 

centro desta transformação. Os autores oferecem um modelo prático para guiar 

profissionais da saúde na promoção do cuidado, por meio de estratégias práticas 

(Koloroutis, 2012). Configura-se, assim, não só como uma filosofia sobre o 

relacionamento, mas, também, como um modelo operacional baseado em princípios 

que promovem o engajamento de líderes e profissionais aos objetivos institucionais. 

Além de filosofia e de um modelo operacional, apresenta-se como uma 

metodologia que se propõe a ajudar todos, dentro de uma organização ou 

instituição, a engajarem-se em um mesmo propósito, a favor do paciente e da família 

e pela excelência do cuidado, de forma compartilhada e significativa (Koloroutis, 

2012). A mudança é o ponto de partida para estabelecer o modelo que tem como 

premissa a transformação e requer, portanto, três necessidades principais 

(Koloroutis, 2012): 

• Líderes comprometidos com a mudança em todos os níveis da organização. 

• Adoção de uma metodologia para promover a mudança desejada. 

• Comunicação clara dos objetivos, para promover transformação 

compreensiva e persuasiva suficiente para inspirar todos que estiverem 

ativamente engajados no processo institucional. 

Em suma, tanto o conhecimento acerca do relacionamento, trazido pelas 

teorias de enfermagem, quanto pelos modelos práticos para o cuidado respaldam 

muito concretamente a necessidade de investir nos encontros de saúde como forma 

de cuidado. Principalmente, nas situações de final de vida, pois aceitam como 

verdade a transcendência do ego que sobrevive ao momento presente na prática do 

cuidado. Desta forma, respalda ações que vão além da técnica no cuidado e, ao 

mesmo tempo, no caso da criança que morre no hospital, interfere no luto que será 

vivido pela família, já que pode transformar os indivíduos, e reconhece que o 

momento vive adiante, ou seja, repercute no futuro. 
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Por isso, o estudo das interações e do desenvolvimento das relações merece 

especial atenção, pois envolve características que interferem na construção e na 

consolidação dessa dinâmica, evidenciando aspectos que se mostram como 

inibidores para o desenvolvimento do cuidado dos enfermeiros com as famílias 

(Bousso, 2006; Silva, 2010). 

A morte de uma criança na família tem impacto imediato e repercussões 

remotas e distintas para cada um de seus membros. Testemunhar a morte de uma 

pessoa querida é uma experiência impactante, que afeta o profissional de saúde e a 

família em todos os âmbitos de sua vida (afetivo, físico, comportamental, social e 

espiritual), e precisa ser significada e elaborada, por meio do processo de luto 

(Mazorra, 2009) 

Ao vivenciar o processo de doença e morte, a família terá mais, ou menos, 

tempo de viver um luto antecipatório, dependendo da causa da morte e da 

severidade da doença (Fonseca, 2004). Por isso, nas situações de final de vida de 

um filho no hospital, objeto deste estudo, acredita-se na importância de atrelar o 

conhecimento sobre o relacionamento de cuidado aos avanços das pesquisas 

relacionadas ao luto.  

1.3 O LUTO NA FAMÍLIA 

A obra “Luto e Melancolia” (1914-1916/2010) foi escrita por Sigmund Freud 

em 1915 e publicada em 1917. É considerada um marco para os estudos sobre o 

luto (Franco, 2010). Os avanços teóricos descritos por Freud envolvem a distinção 

entre luto normal e patológico pelas reações de pesar e melancolia. Para Freud 

(1914-1916/2010), o luto é uma reação natural referente à perda de um objeto 

amado, assim como é o movimento no qual um sujeito desvincula a libido de um 

objeto que foi afastado ou perdido. 

O luto, na corrente freudiana, envolve a necessidade de desligamento gradual 

e demanda um tempo que deve ser respeitado. Nesse período, o enlutado vive um 

profundo desânimo e desinteresse pelo mundo externo, também pode sofrer perdas 

momentâneas da capacidade de amar, com inibição de toda e qualquer atividade, 

mesmo aquelas que o sujeito antes realizava com prazer. Assim, o luto vincula-se 

com uma série de transtornos e sintomas psiquiátricos do enlutado, que pode levá-lo 
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a desenvolver quadros depressivos, caracterizando reações de luto patológico 

(1914-1916/2010). 

Em sua teoria, Freud (1914-1916/2010) criou o termo “trabalho do luto” 

baseado na suposição de que o luto é uma tarefa de trabalho psicológico. Sobre 

isso, a literatura aborda conceitos e definições relacionados a fases ou estágios do 

luto, com destaque aos trabalhos de Bowlby (1961, 1980, 1998) e Parkes (1972, 

1983, 1998). 

Bowlby (1998), com o conhecimento advindo de seus estudos sobre apego 

nas relações primárias, destacou etapas envolvidas no trabalho de luto que têm, na 

perspectiva do autor, o propósito de reorganizar as representações da pessoa 

perdida, bem como aquelas em relação a si próprio. De acordo com este autor, o 

trabalho com o luto incorpora o modelo de uma sequência sucessiva de fases 

flexíveis e que se sobrepõem: torpor ou aturdimento, anseio e busca da figura 

perdida, desorganização e desespero e, finalmente, maior ou menor reorganização 

(Bowlby, 1998). Parkes (1998) complementa o trabalho sobre essas fases, 

descrevendo características do comportamento e como os enlutados processam a 

informação da perda. 

A fase de torpor pode durar de algumas horas até muitos dias. Nesse 

momento, o enlutado vive uma sensação de entorpecimento diante da notícia da 

perda. A calma aparente é quebrada por acessos de emoções extremas, como 

medo, raiva e exaltação (Bowlby, 1998). Nesta fase, os enlutados têm dificuldade 

em compreender a perda, o que, para Parkes (1998), não pressupõe uma negação, 

mas sim uma desorganização para que o indivíduo possa lidar com a realidade da 

perda. 

Na fase de anseio e busca da figura perdida, à medida que começa a 

desenvolver a consciência da realidade da perda, o enlutado tenta reaver a pessoa 

perdida e fica à sua procura, mesmo de forma inconsciente, por meio de 

manifestações de raiva, choro e protesto. A raiva é provocada tanto pela frustração 

por não conseguir reaver a pessoa, como dirigida aos considerados responsáveis 

pela perda (Bowlby, 1998). Para Parkes, o enlutado busca restaurar a vida como era 

antes e, por isso, aproxima o falecido como mecanismo para aliviar a ansiedade da 

separação. 
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No momento da fase do desespero, o enlutado reconhece a imutabilidade da 

perda e que não poderá recuperar a pessoa, vivenciando alguns sentimentos, como 

desmotivação pela vida, apatia e depressão (Parkes, 1998). Com o tempo, tem início 

a fase de reorganização, com a diminuição da depressão e desesperança e a maior 

tolerância às mudanças, assim, o investimento afetivo em novos objetos, que se 

encontram no meio ambiente, vai se tornando possível (Bowlby, 1998).  

Para Parkes (1998), o período após a perda pressupõe um ajustamento para 

uma transição psicossocial. Para este autor, o conceito de luto é variável, por se 

constituir de um processo de adaptação para uma nova vida, no qual a memória do 

falecido é compartilhada no meio social, mais do que um processo que tem começo 

e fim bem definidos (Parkes, 1998). 

Sobre o trabalho do luto, avanços nesse sentido foram propostos por Worden 

(2000) – outro importante autor para o estudo do tema. Worden (2000) parte do 

conceito de fase ou estágios, proposto por Bowlby (1998), para propor a ideia de 

tarefas do luto. Ele acredita que, dessa forma, o enlutado ganha papel mais ativo em 

seu processo de luto, podendo ser o protagonista de seu próprio restabelecimento. 

São quatro as tarefas do luto, segundo Worden (1998): 

• A primeira é aceitar a realidade da perda, que a pessoa está morta e não 

retornará. O autor argumenta que a negação da morte é o oposto do 

esperado e que a execução dos rituais fúnebres tradicionais ajuda as pessoas 

a assimilarem o fato da morte.  

• A segunda é elaborar a dor da perda, quando é preciso reconhecer e elaborar 

a dor sentida. Caso contrário, podem ocorrer manifestações de sintomas 

somáticos ou comportamentos aberrantes. Idealizar o morto, evitar suas 

lembranças, fazer uso de álcool ou drogas podem ser maneiras de não 

completar a segunda tarefa.  

• A terceira é ajustar-se ao ambiente onde está faltando a pessoa que faleceu. 

• A quarta, que é a de reposicionar o falecido em sua vida e encontrar meios de 

lembrar-se dele, consiste em encontrar um lugar novo e apropriado para o 

falecido em sua vida emocional, transformando essa relação e reinvestindo na 

vida. 
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Os conceitos de fases e tarefas do luto não são excludentes, mas sim 

complementares, tendo em vista que eles auxiliam a compreender a vivência 

emocional da pessoa enlutada e a entender se a elaboração do luto está sendo 

possível ou não em dado momento (Mazorra, 2009). 

Sobre a relação com o falecido, por muito tempo baseando-se nas 

concepções do Freud (1914-1916/2010), falou-se da necessidade do enlutado em 

desligar-se da pessoa falecida, como uma ruptura do investimento emocional na 

relação. No entanto, com a ideia de que o processo do luto é um processo de 

negociação e renegociação ao longo do tempo, defende-se, atualmente, a 

importância de continuar a relação com o falecido, sem necessidade de um 

desligamento, mas sim de um restabelecimento dos vínculos (Klass, Silverman, 

Nickman, 1996; Rosenblatt, 1996). Essa vertente abriu possibilidades de avanços 

frente à reorganização dos modelos de apego após a morte de um ente querido 

(Kosminsky, Jordan, 2016), bem como o manejo de sintomas biopsicossociais e dos 

desafios para a continuação de vínculos com o falecido (Rubin, Malkinson, Witztum, 

2011).  

Complementando as considerações sobre as fases do luto, não deve-se 

deixar de citar as considerações a respeito do trabalho desenvolvido por Kubler-

Ross, publicado em 1969, que foi de extrema influência e nos incentivou a abrir o 

diálogo com os doentes terminais. A autora, observando os doentes frente ao 

processo de morrer, formulou, em seu livro clássico, “Sobre a morte e o morrer”, os 

cinco estágios do processo de morrer: negação, raiva, barganha, depressão e 

aceitação. Ela afirma que nem todos passam pelos estágios nessa ordem, bem 

como alguns podem não completar o processo (Kübler-Ross, 1991). 

Sem dúvida, as publicações de Kübler-Ross ofereceram clareza a um campo 

de estudos e demarcaram o início das pesquisas na área do processo de morrer em 

doentes terminais. Questionando a teoria de Kubler-Ross (1969), críticos alertam 

para que um modo “certo” de morrer não seja, impensadamente, imposto (Wortman, 

Silver, 1989). De fato, a grande contribuição de Kubler-Ross foi abrir o caminho para 

entender que somente nos aproximando, dos que vão morrer e dos que sofrem as 

perdas, podemos descobrir o que cada um precisa. 

Para Franco (2009), é preciso ter consciência de que o processo de luto é 

complexo, dado os mecanismos internos e externos no qual o enlutado pode estar 
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submetido. Por isso, a autora esclarece que existem ao menos cinco dimensões 

encontradas no luto: intelectual, emocional, física, espiritual e social. Cada uma 

delas envolve aspectos significativos do indivíduo, tais como: sintomas físicos, 

sentimentos, sensações, crenças, significados e características da cultura e do meio 

social. 

Recentemente, diversas áreas de investigação sobre a adaptação de 

enlutados após a perda de uma pessoa querida produziram novas perspectivas 

sobre o luto e suas complicações.  

Para a compreensão do processo de enfretamento do luto, a conceitualização 

mais aceita é o Modelo do Processo Dual (Stroebe, Schut, 1999, 2001). Além de 

esclarecer a necessidade do “trabalho de luto”, esse modelo ressalta a importância 

de o indivíduo poder envolver-se com ele – mas também afastar-se. Nesse modelo, 

os autores apontam que o enlutado oscila entre o enfrentamento voltado para a 

perda e o enfrentamento orientado para a restauração. A oscilação entre ambos os 

movimentos ao logo do processo e, gradualmente, o incremento do enfrentamento 

voltado à restauração, ainda que não ocorram em progressão linear, retrata o 

processo de elaboração. 

Atualmente, há dois processos valorizados nas teorias e nos modelos sobre o 

luto: a) uma pessoa utiliza de um sistema de orientação como “base para 

compreender e reagir aos eventos na vida” e b) as pessoas tendem a avaliar e 

reavaliar os resultados desses eventos (Gillieis, Neimeyer, Milman, 2014). O 

processo de construção de significado pode ser considerado como o caminho no 

qual esse sistema de orientação é continuamente desafiado; assim sendo, um 

indivíduo enlutado consegue encontrar significado quando reorganiza seu sistema 

de orientação frente ao evento da perda de um ente querido (Gillieis, Neimeyer, 

2006; Neimeyer, 2001). 

A necessidade do cuidado do enlutado provocou atenção de muitos 

pesquisadores na área de luto, para distinguir o processo normal, frente à reação da 

perda, e àqueles que merecem atenção clínica (Prigerson, Jacobs, 2001; Prigerson, 

Maciejewski, 2006). Justifica-se essa diferenciação pela necessidade de intervir 

adequamente quando for o caso, para promover o alívio das consequências das 

desordens de luto prolongado ou complicado (Prigerson et al., 2009). 
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Prigerson e colaboradores (Prigerson et al., 2009) mostraram que o luto 

percorre desfechos voltados para a aceitação da perda ou trilha caminhos que 

podem levar a desordens – nas quais é importante tentar estabelecer critérios para 

identificação de diagnóstico médico.  

A maioria das pessoas apresenta mecanismo satisfatório de elaboração das 

perdas, encontrando caminhos para a restauração, ao encontrar sentido e 

significado em sua experiência; entretanto, uma minoria, estimada em 7%, não 

apresenta enfrentamento efetivo no processo de luto (Kersting et al., 2011). 

Em uma definição geral, a condição de luto complicado foi caracterizada pela 

existência de reações intensas de pesar, que duram mais do que o esperado e 

provocam prejuízos na vida cotidiana e no estado físico e psicopatológico do 

enlutado (Shear, 2015; Horowitz et al., 2003). É uma condição variável para cada 

caso, de acordo com as circunstâncias da morte, a relação com o falecido, o acesso 

a suporte social e o estado de saúde mental do enlutado (Wagner, Maercher, 2010). 

O luto complicado foi identificado em 10 a 20% das pessoas que sofreram a 

perda de um parceiro, mas tem prevalência ainda maior nos casos de pais que 

perderam filhos (Meert et al., 2011). Por isso, há necessidade de aproximar o 

conhecimento sobre o luto e a saúde de enlutados nas instituições hospitalares, por 

exemplo, que lidam com doença e morte cotidianamente, almejando a prevenção de 

complicações no processo de luto. Para isso, é preciso trabalhar com os avanços 

sobre predição de risco à saúde mental dos enlutados (Franco, 2009, 2015).  

Em 1964, iniciou-se um importante trabalho, conduzido por dois sociólogos 

com o apoio de uma enfermeira. Eles estudaram a dinâmica das interações dos 

profissionais de hospitais com pacientes e familiares que vivenciavam o processo de 

morrer. Glaser e Strauss trouxeram o conceito de trajetória da morte (Glaser, 

Strauss, 1965) que ajuda na compreensão dos diferentes caminhos que uma pessoa 

pode percorrer até a morte. Eles descreveram o processo de morrer no hospital, 

como a duração de tempo, que esse processo ocupa e como as interações 

procedem durante o período. Essas interações são influenciadas pela forma como 

os hospitais estruturam o trabalho de cura na incessante busca por salvar vidas, pois 

pacientes, familiares e profissionais acabam vivenciando uma contradição entre uma 

trajetória de morte repentina ou demorada (Glaser, Strauss, 1965). 
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A previsibilidade e a oportunidade de se preparar para a perda interferem na 

magnitude da reação à perda (Parkes, 1998), assim como viver o luto antecipatório 

tem impacto atenuante no luto pós-morte (Fonseca, 2004). Dessa forma, a morte 

prematura, bem como a repentina e a violenta, repercutem em um luto de mais difícil 

elaboração. O processo de adoecimento incute a construção de significado e, por 

isso, possibilita o início do processo de elaboração do luto (Franco, 2009). 

O conceito de luto antecipatório foi discutido inicialmente pelo psiquiatra Erich 

Lindemann, em 1944, ao observar o comportamento das esposas de soldados que 

iam para a guerra. Aproximar-se da possibilidade da morte, ao ver o marido sair de 

casa, disparava todos os sentimentos e consequências emocionais da perda. 

Aldrich (1974, p.4) define luto antecipatório como “qualquer luto ocorrido 

anterior à perda e que pode ser distinto do luto ocorrido pela ou após a perda”. 

Autores defendem que a vivência de sintomas relacionados à perda tem caráter 

protetor aos enlutados (Sweeting, Gilhooly, 1990; Fonseca, 2004). Resumidamente, 

o luto antecipatório foi descrito como um processo normal de pesar que ocorre 

anteriormente à morte e às suas consequências (Rando, 1986).  

Fonseca (2004) o chamou de um processo adaptativo, no qual paciente e 

família podem preparar-se emocionalmente e cognitivamente para a perda. No 

entanto, esse autor alerta para as instabilidades que podem ocorrer no sistema 

familiar e nos indivíduos durante esse processo. Sabemos que um diagnóstico de 

câncer causa várias perdas durante o processo e podemos dizer que as famílias 

vivem a possibilidade da perda e, portanto, o luto antecipatório desde o momento do 

diagnóstico.  

Muitas controvérsias foram levantadas sobre o fenômeno do luto 

antecipatório, como a inadequação do termo, em contraste com a complexidade do 

processo de luto, e a falta de uma definição clara e aporte teórico para distingui-lo do 

luto após a morte (Rando, 1986). Apesar dessas controvérsias, uma pesquisa 

mostrou o efeito positivo de experenciar sentimentos da separação antes de a morte 

ocorrer, dado o adiantamento dos significados que compõe o processo de perda 

(Schultz, Boerner, Herbert, 2008). 

A busca por um significado sempre ocorre nas situações de doença e morte. A 

família está perplexa, cheia de perguntas existenciais acerca das razões de estar 
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passando por aquele sofrimento. A habilidade de encontrar significado e dar sentido às 

suas vidas é fundamental para compreendermos o processo da família na perda de 

ente querido. O conhecimento desses significados permite-nos definir conceitos, 

fortalecer teorias e aperfeiçoar métodos de pesquisa com família, ajudando os 

profissionais a intervirem efetivamente, com respeito às subjetividades das famílias 

diante das situações de perda (Bousso, 2011). 

Estudos sobre o impacto da perda no sistema familiar esclarecem aspectos 

peculiares em relação a cada passagem no ciclo de vida das famílias e no seu 

contexto cultural (Walsh, McGoldrick, 1998). A obra de Walsh e McGoldrick (1991) 

traduzida com o título: Morte na família: sobrevivendo às perdas, em 1998, destaca-

se nessa área por mostrar que a morte tem impacto distinto nos diferentes estágios do 

ciclo de vida familiar, para os vários membros e para a família, como unidade funcional 

(Walsh, McGoldrick, 1998; Carter, McGoldrick, 1995). 

Nadeau (1998, 2001) apresenta padrões de interações familiares decorrentes da 

busca por um significado às diversas situações de morte vivenciadas pela família. 

Segundo a autora, tais interações representam o movimento da família, na busca por 

uma ordem, quando se percebe diante do caos causado pela morte de um dos 

membros. 

Nessa perspectiva de ajustamento familiar à perda, a perda prematura é uma 

das mais difíceis de suportar. Remete, para as famílias, à injustiça de perder o ente 

querido antes do tempo (Nadeau, 2001; Walsh, McGoldrick, 1998; Carter, McGoldrick, 

1995). A viuvez no início do casamento e a morte de um filho são consideradas mortes 

prematuras, por exemplo. 

No caso da morte de um filho, por muitos autores, é considerada a mais trágica 

de todas as mortes. É como se o curso de vida fosse experimentado fora do tempo 

previsto (Walsh, McGoldrick, 1998). Muitas são as fantasias e as expectativas dos pais 

para os filhos, sendo incoerente concordar com a morte deles e abrir mão de sonhos 

naturais (Bousso, 2011; Bousso et al., 2012). 

O timing da morte no ciclo de vida apresenta-se como um dos fatores que 

afetam o impacto da morte e da doença grave no sistema familiar, isto é, quanto 

mais tarde, no ciclo de vida, a doença e a morte ocorrem, menor é o estresse; isto 

porque, em uma idade avançada, a morte é considerada como um processo natural. 
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É também assim que a família tenta entender, pois precisa lidar com a situação em 

um momento em que não estava previsto (Carter, McGoldrick, 1995). Dessa forma, a 

morte de uma criança é uma situação que sequer possa ser pensada pela família. 

O processo de doença envolve vivências e decisões que a família precisa 

tomar relacionadas ao final de vida do ente querido. Quando, na perspectiva da 

família, os resultados de uma decisão no final da vida envolvem sentimentos 

negativos, geram ansiedade crônica, culpa prolongada e depressão que podem 

dificultar na elaboração de sentimentos e significados no processo de luto (Walsh, 

McGoldrick, 1998).  

Para a perda de um filho, diversos estudos tentaram quantificar o período 

agudo do luto de pais (McClowry et al., 1987; Theut et al., 1989; Gilliss et al., 1997; 

Laakso, Paunonen-Ilmonen, 2002), mas muitos deles sugerem que emoções 

intensas de pesar e tristeza, entre outras, relacionados à perda, estarão presentes 

ao longo da vida de pais que perdem seus filhos.  

Para Talbot (1996, p.67), trata-se de um “estado perpétuo de luto”. Em estudo 

anterior, feito por Neidig e Dalgas-Pelish (1991), foi evidenciada a adequação dessa 

expressão, utilizada por Talbot ao constatar que alguns pais, mesmo após 2 a 20 

anos da perda de um filho, apresentaram reações de luto similares aos pais que 

sofreram a perda em menos de 2 anos.  

Tendo em vista que os significados atribuídos pela família enlutada à morte 

de um filho podem refletir na elaboração ou na complicação do luto e atuar como 

fatores facilitadores ou dificultadores desse processo, os enfermeiros, ao 

compreendê-los, podem lançar mão de estratégias para melhor atender as 

necessidades de cada família (Corless et al., 2015, 2014) 

Devemos considerar ainda que a passagem pela institucionalização é intensa 

e difícil para crianças, pais, familiares e profissionais e que também exige um 

processo de adaptação e recuperação, devido ao processo de luto ocasionado por 

mudanças, separações e perdas vividas. Portanto, a hospitalização da criança tem 

muitos lutos presentes (Tinoco, Franco, 2011). 

A família que vivencia a morte de uma criança hospitalizada passa por 

diversas adaptações ao longo do processo, sendo que muitos mecanismos de 

enfrentamento e fatores relacionados ao cuidado com o filho estão envolvidos no 
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luto vivenciado durante a doença, bem como após a morte da criança (Kristjanson, 

Ashcroft, 1994; Reimer, Davies, Martens, 1991; Schultz, Boerner, Herbert, 2008; 

Walsh, McGoldrick, 1991). Em cuidados paliativos, por exemplo, algumas 

intervenções resultam em boa qualidade do ajustamento e da resposta à perda, 

como ter oportunidade para se despedir, resolver questões pendentes e não deixar 

em aberto pontos de arrependimento (Fonseca, 2004; Kissane, Lichtental, 2008). 

Estudos mostraram a importância dos cuidados paliativos para estabelecer 

atenção para enlutados, pois cuidadores que tiveram longo e intenso processo de 

doença apresentaram intensas reações de sofrimento emocional (Dumont, Dumont, 

Mongeau, 2008; Schultz, Boerner, Herbert, 2008). 

Nesse sentido e considerando que o luto não é algo que simplesmente acaba 

com o tempo, mas envolve um processo psíquico, diversas questões apresentam-se 

para ser respondidas: Como se dá o processo de elaboração do luto da família que 

perde um filho no hospital? Quais são os fatores vivenciados pela família no cuidado 

da criança antes de sua morte e que contribuem para (ou dificultam) a elaboração 

desse luto?  

1.4 RELEVÂNCIA E JUSTIFICAVA DO ESTUDO 

Uma estimativa interessante, feita pela organização britânica Together for 

Short Lives, mostrou que somadas as 49 mil crianças que são portadoras de 

doenças que ameaçam ou limitam a vida no país, há 100 mil pais, 50 mil irmãos e 

200 mil membros da família extensa que também sofrem com o impacto da doença. 

Isso significa que 399 mil pessoas são afetadas, por ano, em decorrência de uma 

doença que ameaça ou limita a vida (Together for Short Lives, 2016). 

Dessas doenças, embora o câncer tenha apresentado indiscutivelmente 

melhoras nas taxas de cura nas últimas décadas, ele é o responsável pela maior 

parte da morte por doença em crianças e adolescentes entre 1 e 19 anos no mundo 

(Wolfe et al., 2014).  

Segundo estatística recente, estima-se que 8,2 milhões das mortes no mundo 

estejam relacionadas ao câncer, sendo que 65% delas ocorrem em países menos 

desenvolvidos (WHO, 2016; Cancer Research UK, 2016; Corless et al., 2015; 

Downing et al., 2016). É esperado que esse número dobre para as próximas duas 
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décadas (Ferlay et al., 2012). No Brasil, foram estimados 437 mil novos casos de 

câncer em 2012 (Cancer Research UK, 2016). 

Em 2016, nos Estados Unidos, foram estimados 10.380 novos casos de 

câncer entre crianças de 0 a 14 anos. A taxa de incidência da doença aumentou 

0,6% por ano desde 1975, quando os dados de câncer foram inicialmente 

registrados no país norte americano. Para este ano, estima-se cerca de 1.250 

mortes de crianças por câncer nessa mesma faixa etária (American Cancer Society, 

2016).  

No Brasil, o câncer representa a primeira causa de morte – 7% do total – por 

doença em crianças na faixa etária entre 1 e 19 anos. Estima-se que serão 12.600 

casos novos de câncer em crianças e adolescentes no Brasil por ano (2016-2017), 

sendo que as regiões Sudeste e Nordeste têm o maior número de casos, seguidas 

pelas regiões Sul, Centro-Oeste e Norte, respectivamente (INCA, 2016). Cerca de 

70% das crianças e adolescentes com câncer podem ser curados se tiverem 

diagnóstico precoce e tratamento em centros especializados (INCA, 2016). 

No último dado do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), foram 

contabilizadas, no Brasil, 2.835 mortes de crianças por câncer em 2013 (SIM, 2013). 

Com base nesse número e se utilizarmos a mesma matemática aplicada para o 

impacto das doenças que ameaçam a vida no Reino Unido, feito pela organização 

Together for Short Lives – temos que aproximadamente: 6.000 pais, 3.000 irmãos e 

12.000 membros da família extensa, ou seja, 19 mil pessoas são impactadas pela 

morte de uma criança com câncer a cada ano no Brasil. 

Não há estatísticas que mensurem o impacto da morte de uma criança para o 

meio social, no entanto, é reconhecido que a morte de um filho é uma das formas de 

luto mais devastadoras e impactantes (Alam et al., 2012; Davies, 2004; Rosenblatt, 

2000; Rando, 1986). Por isso, é um tipo de luto considerado separado dos demais, 

pois pode provocar reações intensas e prolongadas que não necessariamente 

significam complicações, mas merece extrema atenção pelo impacto negativo na 

adaptação dos pais e demais familiares, como os irmãos e os avós, por exemplo, no 

período pós-perda (Mendes-Castillo, Bousso, 2015, 2016; Barrera et al., 2010, 2009, 

2007). 

Mais especificamente, sabe-se que o luto pela perda de um filho aumenta a 

mortalidade e a incidência de sintomas psicossociais que afetam a continuidade das 

atividades após a perda (Li et al., 2005; Li et al., 2003; Pudrovska, 2009; Rosenberg 
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et al., 2012). Por esse motivo, em situações de doença prolongada, como o câncer, 

por exemplo, são incentivadas intervenções e políticas públicas cabíveis que 

permitam a continuidade do cuidado para pais enlutados na instituição onde o filho 

recebeu o tratamento (Nagraj, Barclay, 2011; D’Agostino et al., 2008; deCinque et 

al., 2006; Contro et al., 2002). 

A filosofia de cuidados paliativos propõe o envolvimento do profissional com 

os familiares do diagnóstico ao final de vida, visando também o atendimento ao luto. 

Para tanto, é inevitável prover conhecimento acerca do luto e das reações da perda 

para que profissionais de saúde possam adotar medidas de cuidado preventivo em 

relação ao luto (Nagraj, Barclay, 2011; Charlton, Dolman, 1995). 

Com a preocupação de identificar a percepção de pais a respeito do cuidado 

recebido no final de vida do filho, os estudos mostram a importância do manejo 

adequado dos sintomas, bem como a efetiva colaboração entre os profissionais das 

diversas disciplinas e a necessidade de melhora na comunicação, remetendo, 

portanto, ao relacionamento estabelecido no período de doença – foco deste estudo 

(Hechler et al., 2008; Monterosso, Kristjanson, 2008; Jalmsell et al., 2006; Mack et 

al., 2005). 

A necessidade de cuidado com exercício de competências profissionais 

experientes é fundamental para adequar o cuidado às necessidades da família como 

um todo. Sabe-se que o cuidado de alta qualidade, durante a fase de final de vida da 

criança, bem como, logo após sua morte, tem impacto positivo nas respostas do luto 

a longo prazo por pais que perderam o filho por câncer (Kreicbergs et al., 2007). 

O Instituto de Medicina da Academia Americana tem lançado uma série de 

documentos visando à melhoria da qualidade do cuidado prestado ao paciente com 

câncer e sua família. Desde 1990, o instituto se baseia na seguinte definição para 

qualidade do cuidado: 

O grau no qual os serviços de saúde para os indivíduos e a população 
aumentam a probabilidade de resultados de saúde desejados e são 
consistentes com o conhecimento profissional atualizado. (IOM, 1990, p.21). 

O IOM ainda completa, definindo má qualidade como  

Excesso de uso (por exemplo, exames desnecessários, medicação e 
procedimentos, com riscos associados e efeitos colaterais); subutilização 
(por exemplo, não receber procedimento cirúrgico); mau uso (por exemplo, 
medicamentos que não deviam ser administrados ou técnicas cirúrgicas 
inadequadas). (IOM, 1990, p.79).  
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O instituto define, como boa qualidade do cuidado, "proporcionar aos 

pacientes serviços adequados de forma tecnicamente competente, com boa 

comunicação, tomada de decisão compartilhada e sensibilidade cultural" (IOM, NRC, 

1999, p.79). 

Portanto, o contexto de uma doença oncológica, em que paciente e família 

possuem demandas e necessidades complexas dentro de um universo 

extremamente particular, como acompanhar o processo de morrer de um filho, exige 

nada menos do que compromisso, aperfeiçoamento, habilidades e competência 

profissional para garantir à família um cuidado de qualidade (IOM, 2013). O desafio 

passa também por alinhar todas essas qualidades em uma abordagem 

interdisciplinar, altamente integrada nas necessidades de cada família (Craig et al., 

2008).  

A complexidade da trajetória do câncer dificulta o planejamento de ações de 

cuidado efetiva de alta qualidade, em tempo adequado e com precisão. Essa 

dificuldade é ainda mais evidente quando há limitação das terapêuticas voltadas 

para a cura, pois os profissionais precisam, mais do que nunca, adequar as 

explicações em relação ao objetivo do tratamento e esclarecer perspectivas futuras. 

Esse ainda é um desafio a ser vencido junto com a falha no controle dos efeitos 

colaterais e sintomas da doença, pela falta de compreensão acerca dos cuidados 

paliativos para a qualidade do cuidado prestado ao paciente com câncer e à família 

(IOM, 2013). 

Duas revisões integrativas e uma metanálise reuniram evidências de 36 

estudos, nos quais 29 eram qualitativos, sobre a perspectiva de pais em relação aos 

cuidados paliativos ou cuidados de final de vida oferecidos ao filho. Os principais 

elementos revelados pelos pais de crianças em situação de final de vida envolviam: 

relacionamentos construídos com sinceridade; apoio emocional, cultural e espiritual; 

comunicação eficaz; alívio do sofrimento e manejo dos sintomas; continuidade, 

coordenação e acessibilidade no cuidado; e assistência ao luto (Aschenbrenner, 

Winters, Belknap, 2012; Stevenson, Achille, Lugasi, 2013; Melin-Johansson et al., 

2014). 

Recentemente, esses mesmos elementos foram avaliados por meio da 

aplicação de um survey com pais enlutados para acessar suas perspectivas acerca 

do cuidado de final de vida ou dos cuidados paliativos oferecidos ao filho. O 

questionário avaliava também suporte à unidade familiar e tomada de decisão 
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compartilhada. Os resultados mostraram que os pais de crianças com câncer 

estabeleceram os valores mais altos para cada um dos seis domínios qualitativos 

avaliados, bem como o maior índice de satisfação com o cuidado oferecido 

(Zimmermann et al., 2016). 

Conhecer mais a respeito de como se dão os processos de cuidar em final de 

vida, como se sucedem as interações durante este processo e quais significados a 

família dá a estas interações pode fortalecer conceitos básicos utilizados em 

diferentes teorias e no trabalho com família. Por isso, este estudo buscou responder 

as seguintes perguntas: 

• Qual a experiência das famílias sobre os relacionamentos com os 

profissionais durante o final de vida da criança hospitalizada? 

• Quais significados os familiares dão a essas interações e de que maneira elas 

estão presentes na elaboração do luto da família? 

Nesse sentido, adentrar a experiência da família, sobre o relacionamento com 

os profissionais na fase de final de vida do filho, é o movimento necessário para 

gerar conhecimentos que possam subsidiar os profissionais, numa perspectiva que 

considere a família, durante o processo de cuidar. A finalidade desse conhecimento 

é desenvolver evidências que ajudem os enfermeiros a se engajarem com as 

famílias num relacionamento de ajuda e confiança, pensando que este poderá ter 

impacto em suas vidas futuramente.  

Sem uma compreensão clara da experiência da família sobre os 

relacionamentos vivenciados com os enfermeiros e demais profissionais de saúde, 

durante a fase final de vida da criança, pouco pode ser realizado para promover 

efetivamente estratégias de cuidado que possam repercutir positivamente no 

processo de luto. 

Desde o diagnóstico da doença, passando por todo o tratamento, até o 

agravamento e a morte da criança, sabe-se que até mesmo um evento isolado, 

como uma conversa insensível com um profissional de saúde, em particular, pode 

ser identificado como complicador no luto dos pais (Contro et al., 2002). Nesse 

contexto, é fundamental que o enfermeiro enxergue o cuidado como um momento 

consciente e intencional, no qual um relacionamento de ajuda e confiança precisa 

ser estabelecido (Santos et al., 2014).  

Embora seja vasta a literatura internacional sobre a questão dos cuidados de 

final de vida da criança na perspectiva dos pais, o foco nos relacionamentos entre 
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profissionais e familiares é pouco explorado. Além disso, poucas evidências 

exploram o relacionamento profissional-família utilizando-se de uma metodologia 

interpretativa, que se proponha a ir além da análise descritiva dos discursos. Sendo 

assim, a hermenêutica filosófica de Gadamer nos respaldou, neste estudo, para 

buscar a compreensão de como os relacionamentos são estabelecidos e podem 

influenciar na adaptação parental após a morte da criança. 

Este estudo explorou o relacionamento não apenas enquanto um momento, 

um ponto focal no tempo, mas também como um fenômeno multifacetado que, na 

situação de interesse da pesquisa, envolve o profissional de saúde, a família e a 

criança em fase final de vida. A necessidade de uma análise em profundidade da 

experiência de famílias na situação de final de vida de um filho no hospital justifica-

se pela complexidade de dois fenômenos presentes nos questionamentos que este 

estudo buscou responder: os relacionamentos de cuidado e o processo de luto.  

Almejamos, assim, colaborar para a execução de intervenções práticas 

baseadas na experiência da família e em referenciais teóricos que respaldem os 

profissionais no cuidado de famílias de crianças no final da vida, visando contribuir 

com o processo de perdas e luto dos pais. 



 

2 OBJETIVOS 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

• Interpretar a experiência de pais sobre os relacionamentos estabelecidos com 

os profissionais de saúde durante o final de vida da criança com câncer no 

hospital. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Desvelar concepções acerca do relacionamento entre pais e profissionais da 

saúde no final de vida da criança com câncer hospitalizada 

• Examinar os componentes envolvidos nos relacionamentos estabelecidos 

entre pais e profissionais da saúde no processo de morrer da criança com 

câncer hospitalizada 

• Compreender os significados atribuídos por pais enlutados aos 

relacionamentos com profissionais da saúde durante a hospitalização do filho.  

 



 

3 METODOLOGIA 
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3 METODOLOGIA 

3.1 DESENHO DA PESQUISA 

3.1.1 Tipo de Estudo 

A natureza das perguntas que envolvem este estudo – Qual a experiência das 

famílias sobre os relacionamentos com os profissionais durante o final de vida da 

criança hospitalizada? Quais significados os familiares dão a essas interações e de 

que maneira elas estão presentes na elaboração do luto da família? – apontou a 

necessidade do uso de uma abordagem qualitativa. 

Para Morse e Fileds (2002), métodos qualitativos trazem respostas para 

pesquisas, cujo propósito é conhecer os participantes, os significados atribuídos às 

experiências e a maneira como interpretam suas vivências em um determinado 

processo e contexto. O método qualitativo permite descobrir e justificar os resultados 

a partir das perspectivas e da complexidade de interpretações da pessoa estudada. 

Os métodos qualitativos têm em comum o objetivo de gerar novas formas de 

enxergar dados existentes. 

Sendo assim, este estudo de natureza qualitativa foi guiado pela 

hermenêutica filosófica desenvolvida pelo filósofo alemão Hans-Georg Gadamer 

(1900-2002).  

Os estudos qualitativos compreendem um vasto campo de exploração na 

área da saúde e incluem numerosos métodos que provêem novas perspectivas no 

cuidado de saúde (Sofaer, 2002). Neste estudo, realizamos entrevistas 

semiestruturadas, observações de campo e análise documental como métodos para 

coleta dos dados. 

Para atestar a qualidade dos estudos que utilizam a metodologia qualitativa, 

uma série de orientações genéricas foi utilizada para guiar este estudo (Kitto, 

Chesters, Grbich, 2008; Boulton, Fitzpatrick, Swinburn, 1996; Mays, Pope, 1999; 

CASP, 2006; Blaxter, 2000). Especificamente, optamos por orientar-nos pelos 

critérios desenvolvidos por Tong, Sainsbury e Craig (2006), que apresentam itens 

para atestar a qualidade de estudos que utilizam o binômio entrevista e grupo focal 

como principal método para coleta de dados. 
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3.1.2 Hermenêutica filosófica 

A hermenêutica é definida como a arte e a prática da interpretação (Gadamer, 

1960/2015) e data do século XVII – a partir da interpretação textual bíblica e 

teológica. A publicação marcante da hermenêutica filosófica proposta por Gadamer 

foi o livro “Verdade e Método”, publicado em 1960. Ao longo da história, da religião à 

academia, a hermenêutica tem sido usada para interpretar textos e elucidar 

significados. A essência da hermenêutica é responder à pergunta: Qual é o 

entendimento possível? 

Enquanto metodologia interpretativa, espera-se que o conhecimento possa 

emergir do diálogo sob a forma de uma descoberta imprevisível ao invés de um 

resultado controlado (Annells, 1996). É uma investigação reflexiva que se preocupa 

em compreender o mundo e os indivíduos e todas as diversas formas que podem se 

manifestar (Gadamer, 1960/2015).  

Essa metodologia pode ser aplicada em situações em que os significados não 

são facilmente compreendidos e que esforços são requeridos para interpretá-los 

(Moules et al., 2015). Métodos interpretativos, de certa forma, combinam com 

pesquisas nas situações de câncer e final de vida, uma vez que a experiência é 

interpretada de forma única por cada família (Moules et al., 2013). Por isso, é 

necessário compreender individualmente cada família, sendo que adentrar no 

processo de compreensão naturalmente oferece subsídios ao exercício da 

interpretação. Nesse sentido, é impossível separar da interpretação o contexto e as 

situações de sofrimento que nele estão implícitas (Moules et al., 2015). 

A metodologia interpretativa também é adequada ao estudo do luto, já que o 

processo vivido por enlutados varia pelo modo como cada ser interpreta a própria 

experiência, ao buscar compreender e encontrar sentido na vida após a perda 

(Bouchal et al., 2015). 

Não existe um método descrito para o desenvolvimento de um estudo guiado 

pela hermenêutica filosófica de Gadamer. Mais especificamente, não há nenhuma 

"receita" para ser seguida na ordem exata, com precisão e clareza, para obter 

resultados. Isso não significa que a hermenêutica propõe um “anarquismo 

metodológico” (Côrtes, 2006, p. 278), mas sim propõe ampliar o horizonte da 

interpretação, oferecendo uma maneira de conhecer e compreender o mundo e, 
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portanto, o tópico em estudo (Gadamer, 1960/2015). Para tanto, Gadamer propõe 

princípios fundamentais da hermenêutica, que expomos a seguir.  

3.1.2.1 Preconceitos 

Enquanto outros métodos qualitativos de pesquisa consideram imperativo 

identificar e deixar de lado os conhecimentos prévios, na tradição hermenêutica não 

é assim. Na verdade, um princípio fundamental da hermenêutica filosófica é que a 

compreensão do tópico é inseparável do intérprete. 

Entende-se, em hermenêutica, que o pesquisador aproxime-se do tópico com 

experiência e conhecimentos prévios (ou preconceitos) sobre este. As nossas 

histórias e experiências formam o que Gadamer (1960/2015) chamou de 

preconceitos. Esses preconceitos não estão conectados com a negatividade 

comumente associada com a palavra, mas pretendem esclarecer os ‘pré-

entendimentos’ que nos permitem conhecer preliminarmente o que deve ser 

interpretado (Malpas, 2009). 

Nossos preconceitos situam-nos dentro do tópico, então, ao 'vermos' e 

'ouvirmos' coisas, não podemos ignorar ou fingir não termos visto ou ouvido (Moules, 

2015). A hermenêutica não só reconhece que o investigador deve manter-se 

consciente dos seus conhecimentos prévios e preconceitos, mas entende que é 

impossível deixá-los de lado. Entende os nossos preconceitos como mais poderosos 

quando temos conhecimento deles. 

Por isso, a compreensão só é possível quando o pesquisador tem clareza de 

seus pré-julgamentos (Gadamer, 1960/2015). Em outras palavras, o investigador 

não se fecha, nem deixa de lado os conhecimentos anteriores, ideias ou opiniões 

sobre o tópico em estudo, mas reconhece as influências, as experiências e as 

histórias que compõem estes preconceitos, utilizando-se deles para descobrir o 

significado e oferecer novas interpretações ou verdades. Para Ayres (2002), é 

inevitável quem conhece incluir-se no que quer conhecer. 

O presente estudo agregou motivações de pesquisas anteriores, realizadas 

acerca do cuidado, como objeto de estudo. Ao buscar compreender como 

enfermeiros atribuíam à prática conceitos teóricos do cuidado (Santos et al., 2014; 

Santos, 2012; Santos et al., 2012), constatamos a necessidade de olhar o mesmo 
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fenômeno na perspectiva da família para compreender a relevância, bem como as 

consequências do cuidado prestado pelos profissionais de saúde. 

Parte do conhecimento sobre família e crianças no processo de morte e 

morrer e cuidados paliativos desenvolvido em pesquisas anteriores (Misko et al., 

2015; Wiegand et al., 2015; Santos et al., 2014; Silva et al., 2013; Souza et al., 2013) 

nos motivou para a área de cuidado nas situações de final da vida da criança, tendo 

agora como foco o relacionamento entre familiares e profissionais de saúde. 

Inevitavelmente, a visão para o fenômeno parte das pré-concepções obtidas até 

então, mas que foram modificadas à medida que novos questionamentos puderam 

ser realizados, pelo envolvimento no processo de pesquisa e pelos diferentes 

olhares dos pesquisadores para as narrativas. 

3.1.2.2 Fusão de horizontes 

Koch (1996) explicou a ideia, de Gadamer, sobre o horizonte como "intervalo 

de visão" de uma pessoa (p. 176-177). É o que se pode compreender com base na 

história, nas experiências e nos preconceitos do investigador. Quando horizontes se 

fundem – ou quando o horizonte do investigador se une ao de outra pessoa –, uma 

evolução ou alteração ocorre e novas compreensões podem ser criadas. Não 

significa que uma compreensão seja melhor do que outra, mas juntas, através de 

uma fusão de horizontes, uma compreensão diferente talvez seja mais adequada à 

prática (Koch, 1996). 

Gadamer (1960/2015) afirma que a compreensão ocorre quando horizontes 

se reúnem para formar um novo horizonte, por meio da conversa com o outro, com o 

texto, com a arte ou com o que mais quisermos interpretar. Consideramos o 

esclarecimento feito por Minayo (2008), a respeito do termo “texto”, como um objeto 

amplo que compreende entrevistas, narrativas, artigos, livros, entre outros.  

Atingir uma fusão de horizontes requer que o intérprete se envolva com o 

texto de forma produtiva (Malpas, 2009). É alcançado tacitamente, aprendendo com 

os outros e contra a padronização de um método prescrito ou uma teoria (Malpas, 

2009). Quando o interpretador hermenêutico se aproxima do texto, a interpretação 

vem com seu próprio "horizonte" – os preconceitos advindos das histórias e 

experiências. Na fusão do seu horizonte com o do texto ocorre a interpretação. Esta 
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fusão permite que o texto traga novos significados. A investigação a partir da 

hermenêutica deve apontar para uma fusão de horizontes do intérprete e do texto. 

Assim sendo, no caminho metodológico deste estudo, como inferiu Gadamer 

(1960/2015), por diversas vezes, o horizonte do próprio intérprete foi deslocado pela 

fusão entre os preconceitos do passado e as novas acepções que foram surgindo 

em detrimento das observações realizadas no campo de coleta de dados, do 

envolvimento com os participantes nas entrevistas e, posteriormente, da interação 

com as narrativas transcritas. Portanto, o processo de fusão dos horizontes envolve 

a relação do próprio intérprete consigo mesmo, considerando o passado da tradição 

e o presente; bem como, do intérprete com o outro, ao produzir o texto por meio do 

diálogo (Gadamer, 1960/2015). 

Sobre o diálogo com os participantes do estudo, as entrevistas foram o fio 

condutor da fusão dos horizontes para que a compreensão do fenômeno pudesse 

ser estabelecida. Nesse processo, ainda que um roteiro semiestruturado tenha sido 

construído, para as observações e entrevistas, não nos limitamos a ele para a 

produção de novas perguntas e de notas de campo. 

Consideramos necessário iniciar as entrevistas com uma breve introdução do 

estudo, para que os participantes pudessem entender as motivações e os objetivos 

que nos levavam às questões, podendo situar o horizonte do entrevistado para a 

investigação. A hermenêutica, muito mais do que compreender a experiência do 

outro, almeja desvendar um tópico por meio da interpretação (Moules et al., 2015). 

Desta forma, acreditamos que o processo das entrevistas foi um exercício de fusão 

dos horizontes, ao tentar compreender o que os pais nos traziam e, ao mesmo 

tempo, projetar esforços para que eles compreendessem o que estávamos nos 

propondo a investigar.  

Além disso, o envolvimento no processo de interpretação dos dados nos 

orientou para a compreensão do relacionamento como um fenômeno amplo que 

envolve toda e qualquer interação estabelecida por ocasião do cuidado 

prestado à criança e à família na trajetória de doença, com ênfase especial para o 

processo de final de vida da criança e luto da família.  

A compreensão do relacionamento a partir desta definição deu-se ao longo do 

processo de coleta de dados, conforme horizontes foram deslocando-se, permitindo 
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melhor compreensão da experiência dos pais. Para a hermenêutica, chegar a um 

acordo significa estabelecer referenciais comuns e, a partir de então, a compreensão 

torna-se possível com a fusão de horizonte. Adquirir um horizonte envolve o 

aprendizado de olhar além daquilo que está colocado à mão, não com o propósito 

de desviar o rumo, mas para poder ver melhor (Gadamer, 1960/2015). 

Alguns aspectos chamam atenção nos horizontes situados neste estudo para 

a compreensão do relacionamento entre pais e profissionais no final de vida da 

criança, que estão destacados na conceitualização acima descrita. Para a 

interpretação do fenômeno estudado foi necessário considerar a natureza plural e 

atemporal das interações. 

Sobre a pluralidade dos relacionamentos, para que pudéssemos situar a 

compreensão não haveria como limitar o fenômeno à dualidade entre pais e 

enfermeiros, por exemplo, motivo das primeiras análises do estudo. Vimos que a 

interação entre os demais membros da equipe de saúde, bem como entre os 

membros da família, interfere na forma como são estabelecidos os relacionamentos 

em macro ou micro esfera. As narrativas apontaram e, por isso, consideramos para 

este estudo, o relacionamento como toda e qualquer interação estabelecida por 

ocasião do cuidado prestado à criança e à família. Portanto, este estudo envolve 

aspectos do relacionamento entre pais e profissionais, criança e profissionais, pais e 

criança e entre os diversos profissionais. 

A outra questão envolveu a temporalidade na trajetória de doença, ao 

compreender que especificar os relacionamentos ocorridos apenas no final de vida 

da criança seria limitar dados importantes para a compreensão do processo. 

Durante as narrativas, os pais revelaram percepções construídas e reconstruídas ao 

longo do processo como um todo, com todas as pessoas envolvidas desde o 

diagnóstico até o luto: na trajetória de doença, com ênfase especial para o 

processo de final de vida da criança e luto da família. 

Portanto, nem o foco em um único binômio, nem o foco temporal dos 

relacionamentos em um momento específico, como o final de vida seriam possíveis 

para a interpretação dos resultados em vista da magnitude e complexidade das 

experiências vividas pelos pais. No entanto, ainda que se tenha considerado a 

trajetória de doença como um todo, aspectos peculiares do relacionamento de final 

de vida são enfatizados neste estudo. Para compreender a especificidade do 
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relacionamento de final de vida, foi necessário situar os horizontes dos interpretes 

durante a análise a partir das definições da família sobre o período de final de vida.  

Com atenção, neste estudo consideramos o período de final de vida em 

concordância com a percepção dos pais sobre um julgamento pessoal do momento 

que compreenderam a proximidade da morte do filho. Além do conteúdo dos dados 

coletados, uma das perguntas direcionadas aos pais no momento da entrevista (Em 

que momento você se deu conta que o N. [nome da criança] podia morrer?) nos 

ajudou a captar essa percepção de forma individualizada e, portanto, situar os 

horizontes normativos para a interpretação (Ayres, 2005) 

De maneira geral, para os pais o final de vida do filho não depende de uma 

definição médica, mas sim do que capturaram nas entrelinhas durante a evolução do 

filho, ou seja, das reações físicas da criança percebidas pelos pais em contraste 

com aquelas apresentadas no início do tratamento. Os pais julgaram a iminência da 

morte ao perceberem a piora do filho, ou seja, quando a criança não respondia mais 

ao tratamento da mesma forma que antes. 

3.1.2.3 Círculo hermenêutico 

Gadamer não se preocupa com um percurso metodológico para a 

hermenêutica, mas, ao invés disso, ressalta o processo da compreensão 

filosoficamente. Recorre ao círculo hermenêutico, proposto por Heidegger, para o 

movimento entre o compreender e o interpretar, como a busca para entender o todo 

em relação às partes e vice-versa – “ampliando a unidade de sentido em círculos 

concêntricos” (Gadamer, (2015) p. 386). Na hermenêutica filosófica de Gadamer, 

agrega-se ao círculo elementos da autoridade e da tradição do interprete, fonte da 

pré-compreensão do texto (Gadamer, 1960/2015). 

Esse tipo de compreensão é um recurso muito comum para analisar a 

complexidade e a beleza de uma peça de arte, pois esta pode ser melhor apreciada 

olhando-se para ela em partes, em seguida, dando-se um passo para trás e olhando 

para o todo, então olhando para outra parte e voltando para a posição inicial para 

olhar para o todo mais uma vez. Esse recurso interpretativo da parte com todo e 

vice-versa não apenas enriquece a compreensão das obras de arte, mas também de 

textos (Moules, 2002). 
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O círculo hermenêutico, portanto, refere-se à forma de compreensão do texto 

hermeneuticamente. Isso significa entender o todo do texto a partir das partes 

individuais e entender as partes do texto em referência ao todo. É um recurso de vai 

e vem entre as partes e o todo do texto (Moules, 2002). Uma vez dentro de uma 

relação de hermenêutica, o círculo é um processo de retribuição: "O círculo 

hermenêutico é a recursão gerativa entre o todo e a parte" (Moules, 2002 p.30). 

Estar no círculo envolve a leitura, a escrita, a discussão e a reflexão sobre atingir a 

compreensão por meio da linguagem ou do texto (Moules, 2002). 

A ideia de se permanecer aberto à possibilidade de estar errado e de pôr em 

risco as próprias ideias é a essência da hermenêutica filosófica (Gadamer, 

1960/2015). A verdade não pode ser definida por uma determinada técnica ou 

método de pesquisa, mas é algo que transcende os limites do raciocínio 

metodológico (Annells, 1996). Gadamer (1960/2015) argumenta que a hermenêutica 

que procura entender as condições que tornam a verdade possível e o significado 

verdadeiro da linguagem transcende a interpretação metodológica. Segundo o autor, 

o pesquisador não deve procurar compreender adequadamente, por trás do texto, a 

intenção e a consciência do autor do texto, mas deve pensar que é possível recriar 

as possibilidades de significado e compreensão que o texto pode conter. 

Os dados deste estudo foram interpretados conforme a tradição 

hermenêutica. Recorremos à análise de cada observação e de cada entrevista 

separadamente, bem como, delas como um todo. O envolvimento com a temática, 

por meio da literatura científica, dos filmes, das obras de arte e da troca com 

pesquisadores e estudiosos da área de cuidado em final de vida, em congressos, 

reuniões com professores visitantes e no doutorado sanduíche, deslocaram por 

diversas vezes esses horizontes.  

Especificamente, a experiência fora do país permitiu o intercâmbio com 

pesquisadores que investigavam em outro contexto cultural a experiência de famílias 

em final de vida ou enlutadas pela perda de um ente querido por doença, o que 

ajudou a reconhecer diferenças e similaridades em relação aos dados havia sido 

produzido. Além disso, esse período foi um ‘afastamento’ do campo de coleta de 

dados que proporcionou novas análises e interpretações, influenciando, 

posteriormente, no retorno ao campo.  
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Desde o início da coleta dos dados até a escrita final, a interpretação foi 

modificada para que novas unidades de sentido fossem formadas. Nesse processo, 

concepções foram construídas e desconstruídas, conforme novas interpretações 

emergiram para a compreensão do objeto do estudo. 

3.1.2.4 Aplicação 

Gadamer (2015) denomina como “problema hermenêutico da aplicação” uma 

relação particular entre compreensão, interpretação e aplicação. Para o autor, são 

três constructos interdependentes e implícitos na investigação. Ele discorre que a 

interpretação é complementar à compreensão: “compreender é sempre interpretar” 

(Gadamer, 1960/2015 p.406). Da mesma forma que na compreensão “sempre 

ocorre algo como uma aplicação do texto a ser compreendido à situação atual do 

intérprete” (p. 406-407). 

Em outras palavras, a aplicação do texto é o sentido prático da interpretação 

que influencia na compreensão do tópico investigado. Para Ayres (2005), essa 

relação pode ser explicada da seguinte forma: “significado e interpretação 

configuram um saber compreensivo, orientado pela relação parte-todo e motivado 

por interesses práticos, no sentido relacional-formativo”. 

Na área da saúde, especialmente, a problemática atrelada à aplicação 

envolve uma distinta relação entre teoria e prática ou, em outras palavras, entre o 

que pode ser ensinado e o que é adquirido com a experiência prática (Gadamer, 

2006). Nesse sentido, o papel da ciência envolve o alinhamento entre o 

conhecimento teórico e a experiência prática. O mecanismo hermenêutico sugere 

que a aplicação é o que determina todo o processo do conhecimento, da 

compreensão e da interpretação (Gadamer, 2006). 

Considerando o final de vida da criança como o contexto deste estudo e o 

relacionamento como um fenômeno amplo, há diversas possíveis aplicações ao 

buscar compreender o objeto do estudo da perspectiva dos pais, desvelando 

também, os significados atribuídos ao longo do processo de luto sobre a experiência 

no hospital. Especificamente nos aproximamos desta investigação almejando 

compreender a importância e as consequências das interações vividas com os 

profissionais, fortalecendo as evidências acerca das melhores práticas no cuidado 

de final de vida da criança com câncer hospitalizada. 
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Acreditamos que, com este estudo, foi possível olhar para pontos favoráveis e 

negativos do relacionamento de cuidado após a perda de um ente querido no 

hospital. Somente ao compreender efetivamente os relacionamentos e suas 

consequências, podemos dimensionar a importância de investir na qualidade das 

interações estabelecidas no cuidado de final de vida da criança com câncer 

hospitalizada e sua família.  

3.1.3 Critérios de Inclusão 

Os indivíduos incluídos em uma investigação hermenêutica são aqueles que 

podem melhor informar a compreensão do tópico (Moules, 2002). Levando em 

consideração o objeto deste estudo, foram entrevistados pais enlutados pela morte 

de um filho, que haviam vivenciado a hospitalização da criança. Observações de 

campo em uma unidade oncológica pediátrica, bem como análise de prontuários de 

famílias hospitalizadas com uma criança em final vida hospitalizadas também foram 

realizadas para melhorar nossa compreensão do objeto estudado. 

Para as entrevistas, os critérios de inclusão foram pais que tivessem: 

acompanhado o filho que veio a falecer no hospital; com idade superior a 18 anos; 

residindo no estado de São Paulo e sofrido a perda do filho há pelo menos 6 meses. 

Sabemos que não existe tempo de duração do luto, mas determinamos esse 

período por avaliar que, no início do processo, o enlutado encontra-se extremamente 

vulnerável e tomado pela dor da perda. O tempo de 6 meses foi estimado baseado 

nos estudos de Bousso (2006), Mazorra (2009) e Nadeau (1998). Nadeau considera 

que 3 meses já seja um tempo provavelmente suficiente para que a fase aguda 

tenha diminuído (Nadeau, 1998). No entanto, em outro estudo, apresentado numa 

conferência e realizado com viúvas pelo mesmo autor, notou-se que elas eram mais 

capazes de articular significados decorridos 6 meses da perda (Nadeau, 1998 apud 

Nadeau, Johnson, 1983). 

Mazorra (2009) reforça que não há precisão para determinar o tempo de 

duração do processo de luto, mas que um prazo decorrido depois da morte é 

importante para que a família possa elaborar o luto. Apontamos ainda que mais 

importante do que o período de enlutamento foi a sensibilidade do entrevistador para 

identificar a disposição da família para ser entrevistada. 
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Para os critérios de exclusão, foram consideradas pessoas que 

apresentassem situação de maior vulnerabilidade no processo de luto pela perda da 

criança e que estivessem fazendo tratamento para doenças potencialmente fatais, 

doenças mentais, gravidez ou abuso de substâncias.  

As observações de campo foram realizadas quando houve famílias internadas 

com uma criança em fase de final de vida. Para identificar essas famílias, utilizamos, 

como critério, o julgamento verbal de pelo menos dois médicos responsáveis pelo 

tratamento da criança, sobre a avaliação pessoal da possibilidade de o falecimento 

ocorrer dentro de 6 meses. Ao identificar as famílias, os respectivos prontuários 

foram incluídos para análise. 

3.1.4 Coleta de dados 

A coleta dos dados ocorreu no período de novembro de 2013 a junho de 

2016, por meio de observação de campo em uma unidade de internação e terapia 

intensiva de um hospital especializado em oncologia pediátrica situado na cidade de 

São Paulo, análise de prontuários e entrevista semiestruturada com pais enlutados. 

A coleta de dados gerou 150 horas de observações de campo e 11 horas de 

entrevista com pais enlutados pela perda de um filho por câncer no hospital, que 

foram transcritas para posterior análise. Além disso, foram realizadas notas de 

observação posteriores às entrevistas e à análise de prontuários das crianças em 

final de vida, durante a observação de campo. 

Quadro 2 - Descrição das atividades realizadas no período da coleta de dados 

Atividades por 
trimestre entre 
2013 e 2016 

2013 2014 2015 2016 
4º 

trim 
1º 

trim 
2º 

trim 
3º 

trim 
4º 

trim 
1º 

trim 
2º 

trim 
3º 

trim 
4º 

trim 
1º 

trim 
2º 

trim 
3º 

trim 
4º 

trim 
Apresentação do 
projeto aos 
gestores da 
instituição e 
unidades 
participantes 

x             

Observação de 
campo e análise 
de prontuários 

 x x x x   x x x    

Entrevistas  x x x x    x  x   
Análise dos dados x x x x x x x x x x x x x 
Doutorado 
sanduíche      x x x      
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3.1.5 Recrutamento dos participantes 

Para a observação de campo, a identificação de famílias foi viabilizada pela 

presença semanal no campo. Nessa oportunidade, os profissionais médicos e 

enfermeiros eram abordados, solicitando informações sobre pacientes internados. 

No caso do profissional não conhecer a pesquisa, uma breve introdução dos 

pesquisadores e dos objetivos do estudo, bem como, dos critérios para inclusão 

eram explanados. Dessa maneira, os profissionais puderam reconhecer a presença 

dos pesquisadores no campo, bem como, ter uma participação ativa na pesquisa. 

Além disso, deixamos contatos telefônicos nas unidades, para que os 

profissionais pudessem alertar os pesquisadores quando houvesse famílias 

internadas em situação de final de vida. Ao longo da pesquisa, as trocas de 

mensagens com os profissionais ajudaram na captação das famílias, bem como no 

acompanhamento da evolução clínica, quando houvesse piora das condições gerais 

da criança, subitamente. O recurso das mensagens nos ajudou a estar presente no 

hospital para observar e acompanhar as últimas 72-24 horas de vida da criança. 

Outra estratégia para identificação das famílias durante a observação de 

campo foi acompanhar reuniões multidisciplinares que acontecem semanalmente na 

unidade de internação, oportunidade em que todos os profissionais de saúde 

discutem todos os casos das famílias internadas. 

Para as entrevistas, o recrutamento dos participantes foi norteado por duas 

diferentes estratégias. A primeira foi a utilização de mídias sociais para divulgação e 

troca de informações com interessados a respeito do estudo. Especificamente, 

divulgamos no website do NIPPEL e na página do grupo de pesquisa no Facebook, 

dados sobre o estudo e os critérios para inclusão de participantes. Havendo 

interessados que atendessem aos critérios e que concordassem em participar do 

estudo, foram marcados dia e local para entrevista. A segunda estratégia para 

captação dos participantes foi com profissionais de saúde de unidades pediátricas 

da instituição, cujo comitê de ética autorizou a realização do estudo. O profissional 

indicou familiares que tivessem vivenciado a perda de uma criança na respectiva 

instituição e, a seguir, buscamos o contato das famílias para realizarmos o convite 

para participação. 
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Depois de identificados os prováveis participantes, procedemos com a 

abordagem prévia por telefone ou por mensagens privadas na página pessoal do 

Facebook. Nesse primeiro contato, fizemos uma breve apresentação pessoal, bem 

como do grupo de pesquisa do qual faz parte essa pesquisa. Explicou-se 

sucintamente o motivo do contato e a forma de obtenção da indicação da família 

(quem havia indicado e passado o contato). Em seguida, esclarecíamos nossa 

preocupação, desde o primeiro contato, com a garantia do anonimato e do sigilo das 

informações e, também, com a liberdade de participar ou não do estudo e a 

possibilidade de recusa a qualquer momento. Após os esclarecimentos, se 

manifestado o interesse inicial, agendava-se uma nova data para contatar e saber 

do interesse em participar. Incentivamos os contatados a conversar com outros 

membros da família sobre a participação no estudo. No segundo contato, se 

confirmado o interesse em participar, agendávamos um encontro em data e local de 

escolha do participante. 

Desta forma, os participantes puderam ser recrutados, com a utilização da 

técnica snow ball sampling (Biernacki, Waldorf, 1981, 2002), conhecida no Brasil 

como amostragem em bola de neve, bola de neve ou, ainda, como cadeia de 

informantes (Penrod et al., 2003, Goodman, 2011). Nesta técnica, os primeiros 

entrevistados indicaram os próximos e esses, por sua vez, indicaram outros e assim 

por diante – até consideramos que os dados captavam resultados suficientes para 

explicar o fenômeno. 

3.1.5.1 Cenário do estudo e participantes  

As observações de campo foram realizadas em um hospital público 

especializado na área de oncologia e hematologia pediátrica em duas unidades: na 

Enfermaria e na Unidade de Terapia Intensiva. 

Trata-se de uma instituição pública, que atende doenças de alta 

complexidade e atende crianças e adolescentes entre 0-19 anos, por meio de 21 

especialidades pediátricas. Na unidade de oncologia pediátrica, a maior parte dos 

atendimentos é gratuita e os pacientes são encaminhados via Sistema Único de 

Saúde ou pela Unidade de Pronto Atendimento do complexo hospitalar do qual a 

referida instituição faz parte. A população atendida reside no estado de São Paulo 

ou é proveniente de outras regiões do país. Frequentemente, o hospital também 
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recebe famílias de outros países. No setor de internação, há 38 leitos, sendo 19 de 

enfermaria, 7 de terapia intensiva (UTIp) e 6 destinados para transplante alôgenico 

de medula óssea. 

No período de coleta dos dados, na enfermaria constataram-se 20 óbitos em 

2014, 32 óbitos em 2015 e 14 óbitos em 2016. Na UTIp foram 11 óbitos em 2011, 20 

em 2015 e 16 em 2016. Esses dados estão ilustrados no Gráfico 1. Dessas, foram 

realizadas observações de 11 famílias em situação de final de vida na enfermaria e 

7 famílias na UTIp.  

Gráfico 1 - Número de óbitos registrados por unidade de internação e ano 
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Fonte: Banco de dados da instituição 

 

Para as entrevistas, foi obtido o total de 42 famílias identificadas (30 por 

profissionais da saúde e 12 pela divulgação no Facebook). Desses, 7 aceitaram 

participar do estudo, 8 se recusaram e de 17 não conseguimos contato. Entre as 

recusas, alguns referiram motivos: “não estou pronto para falar sobre isso”; “ainda 

dói muito falar”; “talvez mais para frente eu consiga participar, mas agora não me 
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sinto à vontade”. Outros não esclareceram o motivo de recusa, não retornaram o 

contato ou não manifestaram interesse em participar. 

Pela identificação de profissionais de saúde, procuramos, em 30 prontuários, 

o contato de famílias. Pelos prontuários, a única forma de contato foram os telefones 

registrados na documentação da criança. Desses, 20 famílias preencheram os 

critérios de inclusão, mas não conseguimos contatar a maior parte: 17 famílias (não 

conseguimos contato – telefone inexistente ou desatualizado); 1 mãe recusou-se 

participar e 2 aceitaram. 

Pela divulgação no Facebook, 6 pais foram identificados. Desses, 3 aceitaram 

e outros 3 se recusaram. Dos aceites obtidos, apenas 1 participante indicou novos 

participantes, conforme previsto pela técnica bola de neve. Então, 6 novos 

participantes foram identificados e convidados a participar do estudo, sendo que 4 

se recusaram e 2 aceitaram (Figura 1). 

Figura 1 - Participantes e recusas obtidas para as entrevistas semiestruturadas 

 

 

Os participantes da entrevista foram identificados pelas iniciais M (mãe) ou P 

(pai) seguida de um número que corresponde à família (1,2,3...). Participaram do 

estudo 6 mães e 1 pai que tinham idade entre 21 e 54 anos (média 42 anos). A 

idade das crianças variou entre 3 e 17 anos (média 10 anos). A diferença de idades 

10 excluídos 
(8 moravam fora do 

estado de SP e 2 a 

perda < 6 meses) 
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dos pais e a heterogeneidade de diagnósticos e do tempo de curso da doença foram 

importantes para captar a diversidade das experiências. O tempo entre o diagnóstico 

da doença e o óbito da criança variou de 1 ano e 11 dias meses a 7 anos. O tempo 

entre a morte da criança e a realização da entrevista variou de 11 meses a 10 anos 

e 6 meses (Quadro 2). 

Quadro 3 - Caracterização dos entrevistados 

 Idade Idade da 
Criança 

Diagnóstico Tempo entre 
diagnóstico e 

óbito 

Tempo 
entre óbito 
e entrevista 

Local da 
entrevista 

Instituição/ Unidade  

M.1 48 12 anos Osteossarcoma 6 anos 5 anos Casa Pública/Enfermaria 

M.2 49 12 anos LLA 7 anos 5 anos 5 
meses 

Trabalho Privada/UTI 

M.3 52 13 anos Neuroblastoma 1 ano 6 
meses 

10 anos 
6 meses 

Casa Privada/UTI 

M.4 39 5 anos Neuroblastoma 2 anos 1 ano 3 
meses 

Casa Pública/Enfermaria 

M.5 37 5 anos Neuroblastoma 9 meses 3 anos 8 
meses 

Local 
Público 

Pública/Enfermaria 

M.6 21 3 anos Neuroblastoma 1 ano 6 
meses 

2 anos 8 
meses 

Casa Pública/Enfermaria 

P.7 46 17 anos LMA 1 ano 11 
dias 

11 
meses 

Hospital Pública/UTI 

 

3.1.5.2 Observação de campo 

Em novembro de 2013, o projeto foi apresentado aos enfermeiros e médicos 

– gestores, responsáveis e funcionários – das unidades onde os dados foram 

coletados. Desta forma, os profissionais puderam reconhecer a presença da aluna 

no campo, que inicialmente ocorreu semanalmente, o que permitiu o engajamento 

com a equipe pela continuidade da frequência para a coleta dos dados, facilitando a 

identificação das famílias. 

Ao identificarmos as famílias que tivessem com o filho em final de vida 

hospitalizado, seja pela abordagem inicial com os profissionais, ao chegar no 

campo, ou pelas reuniões multidisciplinares, observávamos diariamente a rotina de 

cuidado prestado à família. Sempre que famílias eram incluídas nas observações, 

nos apresentávamos à família como pesquisadora da Escola de Enfermagem da 

USP esclarecendo, portanto, nossa presença na unidade. Durante a observação, 

dedicávamos atenção a perceber quais eram os membros que permaneciam com a 

criança ou faziam visitas regulares e as rotinas de cuidado. Dentro do quarto da 
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criança, observamos profissionais que entravam, trocas e diálogos estabelecidos 

com a família e cuidados prestados. Enquanto estávamos na unidade, também 

observávamos as discussões em reuniões entre os profissionais sobre a família.  

A passagem de plantão da enfermagem no período da manhã, bem como as 

reuniões clínicas com médicos também puderam ser observadas durante o período 

de coleta de dados. Nessas oportunidades, pudemos observar o conteúdo das 

discussões sobre o caso de cada família, as decisões tomadas, bem como as 

percepções e reações dos diferentes profissionais diante de eventuais decisões ou 

desacordos relacionados aos casos. 

3.1.5.3 Análise documental 

Todos os prontuários das famílias identificadas nas observações de campo 

foram analisados. Ao identificar um prontuário, procuramos compreender a trajetória 

da doença (início dos sintomas e diagnóstico, tratamento proposto, principais 

intercorrências no período e motivo da internação atual). 

Os documentos mais relevantes para a análise deste estudo foram as 

evoluções dos profissionais (enfermeiros, médicos, psicólogos, terapeutas 

ocupacionais, fisioterapeutas, nutricionistas e assistentes sociais). 

Nessas evoluções, procuramos dados que descrevessem cuidados realizados 

com a família relacionados ao final de vida da criança (comunicação e introdução em 

cuidados paliativos exclusivos, falência do tratamento voltado para a cura, execução 

de medidas de conforto e reações da família). Notas de campo foram extraídas de 

cada prontuário em um documento identificado separadamente. 

3.1.5.4 Entrevistas 

As entrevistas ocorreram na data e no local de escolha do participante. 

Quatro entrevistas ocorreram na casa dos familiares situados em diferentes cidades: 

Guarulhos, São Paulo e São José dos Campos. As demais entrevistas foram 

realizadas no local de trabalho de uma participante, em um parque público e no 

hospital onde foi realizado o estudo. Nesses locais, procuramos pontos que 

garantissem maior privacidade para os participantes. 
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No primeiro momento da entrevista, apresentamos o grupo de pesquisa e 

novamente foram esclarecidos os objetivos e as justificativas deste estudo. Em 

seguida, obteve-se o consentimento informado após leitura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e autorização para gravação digital 

(Apêndice A). 

Inicialmente, realizamos a caracterização da família utilizando a construção 

do genograma (Apêndice B). Após a delinear as estruturas internas da família, 

seguimos com uma contextualização do estudo para chegar nas perguntas visando 

explorar a experiência da família sobre os relacionamentos com os profissionais de 

saúde durante o final de vida do filho no hospital. As principais questões norteadoras 

da entrevista foram: 

• Como foi o seu relacionamento com os profissionais durante os últimos dias 

que você esteve com o(a) (nome da criança) no hospital? 

• Teve alguma experiência, em relação aos profissionais, que foi marcante para 

você?  

• Hoje, ao se lembrar dos profissionais que cuidaram do seu filho quando ele 

estava morrendo no hospital, o que vem na sua cabeça? O que você sente? 

Preparamos um roteiro para a realização das entrevistas (Apêndice C). É 

importante ressaltar que o roteiro não foi utilizado como medida normativa e as 

entrevistas seguiram o ritmo de cada encontro, conduzido cuidadosamente pela 

entrevistadora para o foco do estudo. A falta de estrutura ou regras é necessária 

para o pesquisador se colocar em uma posição aberta a novas compreensões e 

significados sobre o tópico. Uma entrevista habilmente conduzida produz dados 

ricos em significados e prontos para interpretação (Moules et al., 2015). Após cada 

entrevista, bem como cada observação de campo, os membros do grupo de 

pesquisa e a coordenadora, Dr.ª Regina Szylit, se reuniram – oportunidade na qual 

se realizavam a revisão e as reflexões das entrevistas e das observações 

(debriefing). Esse recurso ajudou a nortear as entrevistas e as observações 

subsequentes e, sem dúvida, favoreceu o início do processo de interpretação, 

incorporando novas impressões. Durante essas reuniões, anotações foram 

realizadas em um documento separado que foi utilizado como suporte para análise 
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dos dados. Todas as entrevistas foram gravadas digitalmente e transcritas pela 

investigadora principal para análise contínua. 

Notas de campo a respeito de detalhes contextuais foram registradas logo 

após o final de cada entrevista, visando contribuir com o processo interpretativo. 

Para enriquecer a compreensão e a interpretação das entrevistas transcritas, a 

hermenêutica pede para que, na análise, sejam considerados como dados o 

contexto e outros fatores externos, juntamente com o material transcrito da 

entrevista. O tom de voz, as pausas, a cadência na fala e o afeto emocional são 

exemplos do que é considerado quando o investigador analisa os dados. 

3.1.6 Análise e interpretação dos dados 

O conceito de saturação envolve o raciocínio de que mais dados não 

necessariamente significam mais respostas do objetivo proposto na investigação. 

Ele é atingido quando há saturação teórica do fenômeno estudado. Isso significa que 

o pesquisador tem dados suficientes para responder aos objetivos de estudo 

(Sandelowski, 1986). Para Glaser e Strauss (1967), saturação envolve a premissa 

de que dados novos não resultam em esclarecimentos adicionais sobre o tópico 

investigado.  

O conceito de saturação neste estudo não foi entendido como um ponto final 

para desvendar o objeto do estudo, diante do fato de que a hermenêutica busca 

desvelar vários entendimentos possíveis de um determinado fenômeno. O 

pesquisador precisa estar sempre aberto a novas ‘verdades’ pelos diversos 

caminhos que a interpretação pode revelar. Portanto, consideramos que a ‘exaustão’ 

dos dados foi uma decisão metodológica que, em um determinado momento, 

ofereceu interpretações suficientes para explicar o conceito ou o fenômeno 

estudado. Para os objetivos propostos neste estudo, os dados coletados foram 

suficientes para compreender a heterogeneidade de significados e experiências de 

pais sobre o relacionamento vivenciado com os profissionais durante o final de vida 

do filho no hospital. Não tivemos a pretensão de esgotar o conteúdo, mas sim de 

desvelar novos horizontes para o fenômeno investigado. 

Na prática, é no processo de transcrição, leitura e releitura das transcrições, 

revisão de notas de campo, reflexão sobre as entrevistas e geração de 
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interpretações que os dados devem ser interpretados (Gadamer, 1960/2015; 

Grondin, 2003; Moules, 2002). 

O processo de análise em hermenêutica ocorre concomitante ao processo de 

interpretação. Segundo Gadamer (1960/2015), a compreensão com um recurso 

dialético e com o desejo de abranger o que é questionável. Significa entrar no círculo 

hermenêutico como um participante engajado com o processo, desenvolvendo uma 

relação entre autor e leitor, da parte com o todo e do presente com o passado. A 

interpretação dos dados, portanto, deve envolver todo o processo de pesquisa 

(Moules et al., 2015) – desde o primeiro contato e coleta de informações sobre a 

família até a etapa final dos resultados, favorecendo o envolvimento do pesquisador 

com as possibilidades interpretativas do fenômeno. 

A interpretação envolve o engajamento no círculo hermenêutico e, desta 

forma, o intérprete é um participante ativo no processo. O processo de interpretação 

é a recursão generativa entre o todo e a parte, imergindo em uma interação 

dinâmica e evolutiva com os dados, por meio de leitura e releitura exaustiva, 

reflexão, diálogo, desafio de certas suposições para caminhar a um entendimento 

novo (Moules, 2002). 

O preparo do material para análise, embora demande tempo para as 

transcrições, é considerado parte do processo de interpretação, pois o pesquisador 

inicia suas primeiras impressões do tema e já consegue projetar certas explicações 

(Moules et al., 2015). Ao longo do processo, essas explicações vão se confirmando 

ou se modificando a medida que novos dados ou interpretações são considerados. 

Neste estudo, os dados foram organizados cronologicamente por data e hora 

da observação e divididos por tipo (observação de campo, análise documental, 

entrevistas e ‘memos’ analíticos). Desde o início do projeto, ainda antes da coleta 

dos dados, preocupou-se em escrever notas e reflexões que pudessem estimular as 

interpretações, estratégia também utilizada em outras pesquisas qualitativas 

(Emerson et al., 1995; Jennings et al., 2011). Essas ideias, reflexões, pensamentos 

e impressões foram transformadas em memos analíticos (Jennings et al., 2011) e 

incorporadas às transcrições dos dados coletados, quando relevantes ao tópico.  

Conforme realizadas em outros estudos com hermenêutica (Laing, Moules, 

2013, 2014; Laing, 2012), as transcrições foram numeradas linha por linha. Cores 
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diferentes foram atribuídas para cada família. Uma margem grande à direita foi 

deixada em branco para anotações sobre a análise e a interpretação dos dados. 

Todos os dados foram trabalhados com software computacionais via Microsoft® 

Word e Excel.  

Diferentes de outros métodos de pesquisa qualitativa, a hermenêutica não 

objetiva formar temas, categorias, construtos teóricos ou teorias, mas foca-se em 

aprofundar ao máximo a compreensão do fenômeno para apresentá-la de forma 

diferente, lógica e aplicável no contexto que se almeja. Apesar disso, a formação de 

temas, categorias ou teorias pode ser bem-vinda se facilitar a apresentação e a 

explicação das interpretações realizadas (Moules et al., 2015). 

Neste estudo, ao final de cada documento transcrito, foram realizados 

agrupamentos de frases com sentidos semelhantes que podiam contribuir com o 

mesmo tópico de interpretação. O mesmo processo foi realizado com todos os 

documentos e dados analisados. Assim, unidades de sentido foram identificadas e 

agrupadas em temas. Cada agrupamento, se pertinente para a compreensão do 

tópico, foi identificado e dividido em unidades menores, mais específicas e analíticas 

(sub-temas).  

Nessa fase da análise de dados, sempre que novos grupos de análise eram 

formados, voltávamos para as transcrições originais e leitura contextual da parte 

analisada. Esse processo foi realizado visando garantir que o sentido e o significado 

das narrativas estivessem preservados nos agrupamentos formados. Esse recurso 

possibilitou a verificação e a confirmação das unidades de sentido extraídas do 

texto, bem como incorporar novos dados aos grupos de análise. 

Nesse momento, iniciamos o processo de escrita das interpretações 

realizadas sobre cada grupo de análise. Nesse processo, também diversas vezes 

voltamos às transcrições originais para repensar o sentido das interpretações, 

considerando os dados brutos coletados. Terminada a primeira fase da escrita, 

procuramos identificar conceitos que serviam de referência para os relacionamentos 

estabelecidos nas narrativas. As observações de campo nos ajudaram na 

identificação dos conceitos considerados para os relacionamentos entre pais e 

profissionais no processo de morrer da criança hospitalizada. Um exemplo do 

processo de análise a partir dos dados brutos está descrito no Quadro 3.  
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Quadro 4 - Processo de Análise e Interpretação 

Entrevistas Tema Sub-tema 
Fase final 

interpretativa 
É estranho, muito estranho... E fica aquele 
silencio... aquele sofrimento calado (M.5).  
Ele estava ruim, já no estágio final e eu 
tinha impressão que elas não queriam 
cuidar dele. O pessoal da enfermagem 
mesmo e até o médico que diagnosticou 
ele, chegava no balcão, ele olhava de 
longe. (M.4) 

Não existe coisa pior que o descaso, sabe? 
Foi um descaso. Faltou muita atenção da 
doutora N. [nome da médica] e da equipe 
dela. [...] Eles não falavam nada com a 
gente. (M.1) 

Comunicação  

Ausência de 
comunicação 
no final de 
vida  

Relacionamento 
silencioso 

3.2 VALIDADE E RIGOR 

A pesquisa qualitativa é avaliada por diferentes critérios de rigor e validade da 

pesquisa quantitativa (Koch, 1994). Rigor, num estudo de hermenêutica, é 

demonstrado pela credibilidade ou idoneidade do estudo (Koch, 1996). 

Credibilidade, transferibilidade e confiabilidade são as construções no qual o rigor é 

estabelecido (Guba, Lincoln, 1989). 

Credibilidade. Para demonstrar a credibilidade, um estudo deve ser crível; 

deve ser verdade de algo (Carnevale, 2002). Guba e Lincoln (1989) afirmam que um 

estudo é credível quando apresenta descrições fiéis e os leitores podem reconhecer. 

Enquanto alguns métodos qualitativos propõem uma triangulação de fontes de 

dados ou uma referência externa para estabelecer sua credibilidade (Polit, Beck, 

2008), esta abordagem não é suportada na hermenêutica. Allen (1995, p. 179) 

sugere que “a estratégia de voltar para os temas para validação é muitas vezes 

baseada em uma ‘epistemologia de espelho’, no qual o objetivo é copiar ou 

reproduzir o significado original das respostas dos participantes”. Isso é questionado 

em hermenêutica. Ao invés disso, os pesquisadores envolvidos na pesquisa 

hermenêutica podem escolher ter suas interpretações lidas por outros, como uma 

maneira de estabelecer credibilidade para seu estudo. Moules (2002, p. 49) 

descreveu isso como uma ação de "reconhecimento que a hermenêutica defende 

que todas as coisas podem ser respondidas de diferentes maneiras". Ter 
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interpretações lidas por outros fornece a oportunidade de expandir ainda mais a 

compreensão sobre eles. 

Transferência. Lincoln e Guba (1985) propõem o termo transferência para 

pesquisa qualitativa (no lugar de generalidade) para descrever o grau de 

semelhança entre dois contextos. O grau de transferência depende da similaridade 

entre contextos, portanto, quanto mais estiverem descritos, com precisão, as 

condições e os contextos em que a pesquisa foi conduzida, maior a probabilidade de 

o leitor encontrar semelhanças com outras situações. Em outras palavras, as 

interpretações "cabem em outros contextos fora da situação de estudo e quando o 

seu público-alvo percebe os resultados tão significativos e aplicáveis em termos de 

suas próprias experiências" (Sandelowski, 1986, p. 27). Koch (1996) sugere que a 

incorporação de notas de campo ou dados do diário no estudo melhora a 

transferência das interpretações, já que estas ajudam a clarificar as condições sob 

as quais as interpretações são feitas para que uma decisão de transferência possa 

ser realizada pelo leitor. 

Confiabilidade. O grau ao qual um estudo pode ser auditado representa a 

confiabilidade de um estudo (Koch, 1994). Sandelowski (1986, p. 33) declarou que 

"um estudo é passível de auditoria quando outro pesquisador pode claramente 

seguir a trilha das decisões utilizada pelo investigador no estudo". Koch (1994) 

sugeriu que uma trilha de decisão é uma forma de facilitar este processo. Esta trilha 

combina decisões teóricas, filosóficas e metodológicas e tem potencial para clarificar 

o processo de investigação e estabelecer a confiabilidade do estudo. A 

confiabilidade – trilha de decisão – demonstra o processo pelo qual interpretações 

foram feitas (Koch, 1994). 

Validade. Validade é definida em termos de ser bem fundamentada ou 

justificável, ser ao mesmo tempo relevante e significativa. Ela implica em estar 

apoiada pela verdade objetiva ou que seja aceita pela comunidade científica e, no 

sentido científico tradicional, validade é poder fazer algo replicável. No trabalho 

qualitativo, entretanto, a replicabilidade não é igual à validade. Moules (2002) afirma 

que validade na investigação hermenêutica tem o desafio de transformar algo que foi 

assumido, para convidar o leitor a “re-lembrar” e “re-viver”. A validade é 

demonstrada em investigação hermenêutica quando o estudo é verdadeiro para o 

paradigma filosófico com o qual ele alinha-se; quando as interpretações são 
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justificáveis e são verdades de “algo”, relevantes e significativas, acrescentando 

corpo de conhecimento sobre o tema pretendido. 

3.3 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

Esse projeto fundamentou-se na resolução 466/2012 do Ministério da Saúde 

(Brasil, 2013) e em considerações éticas de pesquisas com enlutados (Babbie, 

1983; Parkes, 1995; Nadeau, 1998; Cook, 2001; Bousso, 2006; Beck, Konnert, 2007; 

Mazorra, 2009). 

De acordo com os requisitos da Resolução 466/2012, este projeto foi 

submetido ao Comitê de Ética da Escola de Enfermagem da USP e ao comitê da 

instituição participante do estudo. O estudo recebeu parecer favorável para a coleta 

dos dados pelos dois comitês de ética.  

Os princípios éticos da autonomia (dar o direito à pessoa de decidir sobre sua 

participação, mediante assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido), 

beneficência (ter utilidade, relevância social e, ao mesmo tempo, prezar pelo bem-

estar das pessoas que participam do estudo), não maleficência (garantir que os 

riscos previsíveis sejam evitados e prestar assistência no caso de algum dano) e 

justiça (todas as pessoas devem ter acesso aos benefícios dos resultados) foram 

respeitados nessa pesquisa  

No que se refere aos participantes do estudo, o recrutamento garantiu a 

participação voluntária e sem prejuízo no caso de não participação. Para acesso às 

informações, o termo de consentimento livre e esclarecido garantiu o direito de 

acesso às informações necessárias para o sujeito decidir se deseja ou não participar 

do estudo. Após explicação verbal do estudo, foi entregue esse termo, constando 

objetivos do estudo, população, benefícios e riscos previsíveis, e posteriormente se 

obteve o consentimento por escrito. Um modelo desse termo encontra-se nos 

anexos (Apêndice A). 

As famílias que participaram foram convidadas por telefone ou pela internet. 

Inicialmente, foi explicado o motivo do contato, bem como a forma de obtenção do 

número de telefone e do nome da família (indicação de outros pais, profissional de 

saúde ou instituição hospitalar). Antes de convidar para participar do estudo, foram 

feitas as apresentações da pesquisadora e do grupo de pesquisa, bem como das 
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motivações para a realização da atual investigação. Posteriormente, foram 

esclarecidos os objetivos da pesquisa. Foi explicada a garantia do anonimato e do 

sigilo absoluto das informações. Em seguida, agendamos outro contato telefônico, 

proporcionando tempo para que o membro contatado pudesse conversar com outros 

integrantes da família a respeito da participação na pesquisa. Após os devidos 

esclarecimentos, e tendo a concordância, foi agendada a entrevista, no local e na 

hora de acordo com a disponibilidade do participante. 

A literatura mostra que, embora existam questionamentos sobre a validade do 

termo de consentimento nas pesquisas com enlutados, por esses serem 

considerados vulneráveis, indivíduos na situação de luto são considerados 

competentes para dar o consentimento sobre sua participação em pesquisa (Beck, 

Konnert, 2007). Ainda, considerando que este estudo ocorreu com a população de 

enlutados, Parkes (1995) reforça que a resposta à perda é diferente para cada 

pessoa e, portanto, o consentimento depende de cada um e de seu estado 

emocional. 

Ainda assim, pensando na vulnerabilidade dos participantes, alguns cuidados 

foram tomados, como considerar o mínimo de 6 meses decorridos da morte para a 

realização da entrevista. 

Rosenblatt e Fisher (1993) ressaltam o fato de a entrevista qualitativa com 

famílias poder torna-se muito intensa e, mesmo as pessoas sendo alertadas, na 

narrativa podem emergir mais emoções do que esperam ou queiram. Nadeau (1998) 

recomenda que seja incluído, no termo de consentimento, um aviso de que fortes 

sentimentos podem surgir enquanto se fala sobre a experiência e, portanto, os 

entrevistados devem sempre ser lembrados da escolha de descontinuar a 

participação, caso desejem. Por isso, acrescentamos, conforme sugestão desses 

autores, essas informações no termo de consentimento. 

Beck e Konnert (2007) destacam a necessidade da experiência prática e 

teórica para lidar com a intensidade de emoções que o falar sobre perdas pode 

gerar. Dessa forma, salientamos a experiência e a formação educacional da Drª 

Regina Szylit, pesquisadora responsável por este estudo, membro do International 

Work Group on Death, Dying and Bereavement e coordenadora do Núcleo 

Interdisciplinar em Perdas e Lutos (NIPPEL - CNPq). Portanto, acreditamos que 
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esses cuidados foram necessários como condução responsável e ética de um 

estudo que envolve situações de perda, morte e luto. 

3.4 CARACTERÍSTICA DA EQUIPE DE PESQUISA 

Em pesquisa qualitativa, o envolvimento do pesquisador com os dados e com 

os participantes é inevitável e, portanto, esclarecer aspectos pessoais dos 

pesquisadores envolvidos é importante para que possa identificar possíveis 

influências e garantir maior credibilidade ao estudo (Tong, Sainsbury e Craig, 2006; 

Mays, Pope, 1999). 

As observações de campo, as entrevistas e a análise documental realizadas 

neste estudo foram feitas pela aluna, que contou com a colaboração de uma equipe 

de pesquisadores do grupo de pesquisa, coordenada pela orientadora Dr.ª Regina 

Szylit. Vale ressaltar que a participação desses pesquisadores foi fundamental para 

ajudar nas reflexões e nas revisões pós-ação (debriefing) realizadas sempre após 

cada entrevista e cada dia da observação de campo. 

Minha experiência no desenvolvimento de entrevistas teve início com o 

envolvimento no grupo de pesquisa, NIPPEL, ainda na graduação. Em 2008 e 2009, 

realizei minhas primeiras entrevistas, no projeto de iniciação científica, com 

enfermeiros de uma unidade de oncologia pediátrica. 

Esta experiência, além de ensinar sobre entrevista em pesquisa qualitativa, 

iniciou minha imersão no contexto de cuidado da oncologia pediátrica. Já formada, a 

partir de 2010, acompanhei semestralmente os alunos de graduação em 

enfermagem como parte do Programa de Aperfeiçoamento em Ensino (PAE) em um 

hospital especializado em oncologia pediátrica. 

No mestrado, também optamos por utilizar a pesquisa qualitativa, quando 

investigamos como os enfermeiros utilizavam uma teoria de enfermagem na prática 

do cuidado com famílias de crianças. Nesta ocasião, além de entrevistas, realizamos 

um grupo focal com enfermeiros. 

Antes de ingressar nas entrevistas para este doutorado, tive a oportunidade 

de participar do projeto de pesquisa coordenado pela Prof.ª Dr.ª Regina Szylit, em 
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que pude entrevistar famílias buscando saber sobre o manejo familiar quando 

tinham uma criança portadora de doença crônica. 

Durante o doutorado sanduíche, na Universidade de Maryland, em Baltimore, 

Maryland, nos Estados Unidos, pude participar das discussões para a codificação de 

entrevistas qualitativas com famílias realizadas pelo grupo de pesquisa liderado pela 

Dr.ª Debra Wiegand. Além da codificação, pude discutir outros dados de entrevistas 

utilizados pela Dr.ª Wiegand em estudos que foram conduzidos a partir da 

hermenêutica. 

Neste mesmo período, a experiência em outra instituição, o Children’s 

National Medical Center, em Washington, nos Estados Unidos, me permitiu 

acompanhar o treinamento de um grupo envolvido na coleta de dados de um estudo 

qualitativo liderado pela Prof.ª Dr.ª Pamela S. Hinds, que também utilizou entrevistas 

com famílias. 

Essas experiências e a constante participação em disciplinas de pesquisa 

qualitativa, bem como nas discussões do grupo de pesquisa proporcionaram 

aprendizado que me prepararam para as entrevistas com pais enlutados pela morte 

de um filho com câncer no hospital, realizadas neste estudo. 

 



 

4 RESULTADOS 
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4 RESULTADOS 

4.1 RELACIONAMENTOS ENTRE PAIS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE: 

DESVENDANDO UM FENÔMENO 

Os relacionamentos vão se construindo e se desconstruindo ao longo do 

processo de doença e luto dos pais. Envolvem sentimentos, desejos, percepções e 

expectativas que podem ser transitórios, à medida que novos sentidos e significados 

são incorporados às experiências ao longo do tempo. A expressão dos 

relacionamentos envolve todos os sentidos e linguagens, principalmente por meio do 

diálogo, do olhar, da observação, do ouvir e, por vezes, do tocar. 

A convivência intensa entre a família e os profissionais desvenda diferentes 

níveis de intimidade e tolerância ao longo do processo de morrer da criança, além da 

necessidade de equacionar formas mais complexas de interagir, de negociar 

diferenças relacionadas ao tratamento, de lidar com divergências de expectativas e 

com valores diferentes.   

4.1.1 Concepções envolvidas no relacionamento 

O processo de interpretar a experiência dos pais sobre os relacionamentos 

estabelecidos com os profissionais de saúde durante o final de vida da criança com 

câncer no hospital desvelou concepções acerca do fenômeno. Algumas 

características se interpõem nas narrativas dos pais enlutados ao recordarem da 

experiência com os profissionais de saúde:  

• A qualidade dos relacionamentos estabelecidos com os profissionais é 

permeada pela presença de valores humanos. 

• O relacionamento com os profissionais se estabelece de forma dinâmica 

com vínculos diversos. 

Essas características estão envolvidas na formação dos relacionamentos 

entre pais e profissionais de saúde. Desvelam concepções que são evidenciadas e 

ressaltadas quando o relacionamento ocorre no final de vida de uma criança dentro 

do hospital e, neste estudo, foi destaque: 
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• O amparo, o silêncio, a deterioração, a tolerância, a hierarquia, o 

compartilhamento e a confiança no relacionamento entre pais e 

profissionais de saúde no processo de morrer da criança. 

 

A qualidade dos relacionamentos estabelecidos com os profissionais é permeada 

pela presença de valores humanos 

 

Os pais mostraram que os relacionamentos como consequência do cuidado 

são significativos quando envolvem valores, sentimentos e atitudes próprios da 

essência humana e do cuidado – amor, compaixão, respeito, empatia, afeto – e 

fortalecem princípios éticos e morais do ser humano. Vimos que a presença ou a 

ausência desses valores permeia todas as formas de relacionamento e, 

consequentemente, está imbricada ao longo da experiência. 

Na ausência do cuidado baseado nesses valores, há repercussão evidente no 

luto dos pais, uma vez que buscam mecanismos de ressignificação da própria 

história frente à morte do filho. Nas falas abaixo, os pais distinguem os profissionais 

pela capacidade de expressarem no cuidado características de um relacionamento 

baseado na empatia, no carinho, na compaixão, no respeito – notado, nesses casos, 

quando os profissionais sabem o nome da criança; identificam iniciativa e interesse 

dos profissionais em saber sobre a criança; e percebem cuidados no toque e na 

conversa. Abaixo, no relato de M.1 e M.5, os pais distinguem os profissionais 

baseados em características do cuidado recebido. Ambas exteriorizam o desejo de 

estabelecer um relacionamento mais sólido com aqueles que identificaram os 

atributos desejados. Desta forma, sentem que foram cuidados – apesar da morte. A 

M.1 mostrou como reconstruiu a própria história quando pensou como seria se 

tivesse sido atendida pela outra médica:  

Se não fosse pelo descaso da doutora N. [oncologista responsável pelo 
tratamento da filha] tudo seria melhor. [...] Tem paciente da doutora V. 
[médica oncologista de outra equipe] que está ruim, ela vai lá em cima 
buscar [em outro prédio]. Ela não deixa um profissional por a mão. Então 
ela é uma médica que todo mundo queria cair na mão dela. Os pacientes 
dela morrem? Morrem também, mas o atendimento dela é 
diferenciado. A doutora N. estava de férias, e ela [doutora V.] ficou 
responsável pelos pacientes. Ela atendeu super, super, super, super, 
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sabe? Ela sabe o nome de todas as mães e de todos os pacientes. [...] 
ela tem muita atenção com o paciente. (M.1) 

Quando a doutora H. [apelido da médica dos cuidados paliativos] estava 
lá, era uma confusão porque o pessoal caia em cima da H. Ela dá muita 
atenção e eles [outros médicos] não davam. A H. teve muito problema 
lá, né. O pessoal queria que a H atendesse, porque ela é toda atenciosa. 
(M.1) 

Tinham umas enfermeiras que eu achava muito ‘grossas’. Eu acho que 
elas acostumam estar todo dia ali [...] eu lembro que até pedi para trocar 
um dia que eu me incomodei. Ela foi trocar ele [o filho] e trocou muito 
rápido, ele chorando, eu falei: ‘Não, deixa que eu troco. [...] A 
enfermagem tinha um ou outro que às vezes não respondia, não 
passava o calor que os outros passavam. Lá [no hospital], cada um é 
de um jeito, mas todos passavam aquele aconchego. (M.6) 

Para os pais, a presença ou a ausência desses valores foi característica 

imediata ao recordarem-se dos relacionamentos. Na presença de vínculos 

significativos, o relacionamento viabilizou um cuidado integrado e centrado na 

família e não na doença. Quando o relacionamento considerou as necessidades 

individualizadas dos pais, houve reconhecimento de valores humanos capazes de 

formar relacionamentos mais próximos e significativos. 

Elas [se referia a duas enfermeiras que considerava mais próximas] 
sabiam de coisas de fora do hospital que era difícil de conciliar, porque eu 
tinha dezessete anos, só tinha ele de filho e estava grávida! [...] Porque 
assim, para os familiares a gente não pensa no lado ético. É como se 
fosse alguém da sua família, alguém que você convive, né?  A gente 
não tem muita diferença nessas horas e já os profissionais não, mas 
ela era diferente, era como uma segunda família mesmo! (M.6)  

Os enfermeiros lá no H. [nome do hospital] eles tem todo um jeitinho 
especial pra entrar no ambiente. Assim é como se todos ali tivessem 
respeitando aquele momento tão difícil [...]. A forma de abordar a criança, 
eles não chegam e pegam o braço da criança e vai abordando. Não. Eles 
fazem um carinho, eles vão com cuidado. Tem todo um cuidado sabe? 
[...] Cuidando do meu filho, estava cuidando de mim também! (M.5) 

 

O relacionamento com os profissionais se estabelece de forma dinâmica com 

vínculos diversos 

 

São diversos os tipos de vínculos, como também são diversos os 

relacionamentos com os profissionais. Eles são estabelecidos de muitas formas, 
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mas não são rígidos e transformam-se à medida que novos sentidos e significados 

são incorporados à experiência dos pais.  

O relacionamento no hospital ocorre de inúmeras formas na experiência de 

doença da família que tem um filho com câncer. Na perspectiva do vínculo, um 

relacionamento pode fortalecer os indivíduos e ao mesmo tempo provocar desgaste, 

quando não acontece de forma efetiva. O vínculo torna o relacionamento um 

fenômeno além da simples interação entre uma ou mais pessoas. Um 

relacionamento com vínculo significativo estabelece um laço entre pessoas que 

permite uma conexão afetiva e moral, configurando-se como um ponto de apoio para 

os pais, pois viabiliza interações complexas, necessárias e capazes de captar a 

sensibilidade do cuidado no final de vida.  

Sobre a diversidade de vínculos, os pais mostraram que a conexão com os 

profissionais tem vários caracteres, podendo constitui-se mais afetivamente ou 

profissionalmente, desde que sejam respeitados princípios e condições ético-morais 

dos relacionamentos humanos. Os pais diferenciam relacionamentos com vínculos 

mais ou menos próximos em relação à afetividade – como entre membros familiares 

e amigos ou profissionais. 

Eu não acho que tem que ser uma família unida o médico e o paciente, 
não. Não é isso. Eu não acho que tem que ficar horas tipo psicólogo, 
ouvindo o que a mãe tem a dizer, não. Eu acho que tem que ter um 
comportamento ético, mas ético do ponto de vista humanista, ético 
do ponto de vista, assim da franqueza, da inteireza da pessoa. (M.3) 

A gente tinha eles como parte, como uma extensão da minha família 
(M.2). 

Tinham pessoas lá que não eram só enfermeiros. Eu considerava eles 
como amigos. Eram aquelas pessoas que eu sentia muito próximo. (M.4) 

Sobre a transitoriedade dos relacionamentos, vimos que a complexidade do 

processo de doença e morte de um filho exige que esses tipos de vínculo sejam 

voláteis, tal como são as necessidades da família nesse contexto. Para os pais, foi 

importante identificar vínculos que, na percepção deles, ultrapassaram o limite de 

uma relação formal e protocolar. Conforme vemos nas narrativas abaixo, a M.6 

distingue os relacionamentos pelo vínculo construído, quando pode compartilhar 

com profissionais questões pessoais que, para ela, se estendiam para fora do 

hospital. Neste contexto, havia laços afetivos que envolviam o relacionamento.  
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Fora do hospital, elas [enfermeiras] me ligavam, perguntavam se estava 
bem, então não era uma coisa só do hospital. Para mim e para o U. 
[nome do filho] fez muita diferença, passou muita confiança, porque 
não é qualquer tratamento, é um tratamento bem invasivo, então 
você tem que ter confiança na pessoa que está ali. Eu me sentia 
confortável de poder ligar. Não era só mais um paciente, pelo menos eu 
pensava assim. E o U. também adorava elas! Às vezes não muda muito o 
jeito, é que você sente quando a pessoa sente mais, sente que a coisa 
passou um pouco do profissional dela. Ela chega na casa dela e talvez 
pense naquilo. Então, tem profissionais que conseguem ainda deixar no 
hospital, no caso delas, elas não. Fora do hospital. Elas me ligavam, 
perguntavam se estava bem. Não era uma coisa só hospital, você vê a 
diferença. (M.6) 

O paciente é dela [médica da equipe de cuidados paliativos], ela acha que 
é filho dela, leva para a casa, dá telefone da casa dela, da mãe dela, dá o 
telefone de tudo! Então a K. [nome da filha] ligava a qualquer momento 
para ela para as duas conversarem. (M.1) 

Na perspectiva da M.6, na construção desses vínculos que envolvem afeto, 

estima, há uma relação possível entre a inexperiência profissional e a carga 

emocional envolvida no relacionamento. Para essa mãe, essa aproximação não 

envolve questões éticas, pois quando o vínculo de forma segura é estabelecido não 

percebe distinção ou separação do profissional e do pessoal, mas reconhece que 

isso pode ser uma questão humana do profissional.  

Foi o primeiro paciente dela, então ela se envolveu mais. Acho que por 
inexperiência dela. (M.6) 

Os pais, no contexto da oncologia, mostram que os relacionamentos 

construídos com profissionais que praticam maior frequência de contato, permitem a 

construção de vínculos. Usualmente, os pais de crianças que têm periodicidade 

maior no ambulatório, onde recebem medicações e quimioterapias durante o 

tratamento, recordam dos enfermeiros do ambulatório de forma mais específica do 

que os da enfermaria, conforme vemos abaixo:    

Conhecia sempre as mesmas pessoas. Não dava para decorar o 
nome de todo mundo. Os enfermeiros do atendimento ambulatorial a 
gente sabia, porque tinha sempre as mesmas pessoas. Lá na internação 
que era mais raro, a gente não ia sempre na internação. (M.4) 

Na enfermaria, cada hora era um profissional, mas no ambulatório 
que a gente estava mais frequente aí sim até hoje falo com elas 
[enfermeiras]. Eu lembro que tinham aquelas que eram as mais preferidas 
dele. Na internação era muito plantão, era quem estava. Às vezes a gente 
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sentia muita falta por causa do plantão, um dia é um, um dia é outro, 
horário de um, horário de outro, então a criança estranha um pouco. Uma 
hora está um, outra hora está outro. Mas no ambulatório eram as três: a 
H., a O. e a T [nome das três enfermeiras do ambulatório]. (M.6) 

Os vínculos nos relacionamentos estabelecem um ponto de partida para 

atribuir a cada cuidador uma identidade profissional. A M.6, acima, nos mostrou esse 

mecanismo ao mencionar o nome das enfermeiras com as quais ela tinha um 

relacionamento mais próximo. Essa identidade nada mais é do que uma 

consequência de relacionamentos formados com vínculos significativos. A M.2, 

abaixo, mostrou, ao personificar os profissionais da enfermagem, como vínculos 

sólidos envolvem sentimentos de carinho nas recordações.  

Como eu era uma paciente “habitué”, acaba fazendo vínculos. Ela [a 
filha], por exemplo, tinha A [ênfase] enfermeira do ambulatório de 
oncologia. Tinha A [ênfase] enfermeira da internação. Tinha A [ênfase] 
técnica. A gente punha apelidos, por exemplo, tinha uma enfermeira da 
UTI, a U. [nome da enfermeira], que a gente brincava que ela era brava, 
brava assim, né? Aí, ela começou a dar risada, dava risada. Eu a tinha 
apelidado de Voldemort, porque estava na época do Harry Potter. Aí eu 
falei: ‘Olha Voldemort não é mais Voldemort’. Era assim... Nossa, eu 
tenho um enorme carinho, uma enorme gratidão, por tudo. Por tudo. Não 
tenho o que falar. Todas eram minhas parceiras, minhas cúmplices, 
entendeu? (M.2) 

Os relacionamentos com vínculos significativos permitiram a valorização do 

encontro das subjetividades. Os pais remetem, nas narrativas, lembranças imediatas 

de um determinado profissional, diferenciando-o dos demais membros da equipe. Os 

pais identificaram profissionais pelo nome próprio ou pela área – médicos e 

enfermeiros, a depender do tipo de vínculo. Geralmente, os vínculos construídos 

com a equipe de enfermagem foram mais genéricos e coletivos, ou seja, a 

enfermagem foi mais comumente vista enquanto equipe, enquanto os médicos 

foram identificados de forma pessoal. 

Até perguntei para uma enfermeira, uma enfermeira que eu até não 
lembro o nome dela, todas lá são maravilhosas. Em termos de 
enfermagem eu não tenho o que falar. Essa, em especial, pena que eu 
não lembro o nome dela, ela é um amorzinho, muito boazinha (M.5) 

Ainda que esse tenha sido um padrão mais usual observado, reforçamos a 

importância do vínculo como preponderante para a personificação dos profissionais, 

independentemente de este ser com médicos e enfermeiros, conforme contrastou a 
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M.1 (abaixo) na constante troca de residentes que a incomodou. Achamos 

importante reforçar a distinção das equipes para refletir sobre a formação dos 

vínculos. Talvez essa diferença seja reflexo da quantidade de profissionais que 

compõem a equipe de enfermagem ou a rotatividade dos profissionais na frequência 

de atendimento: 

Os residentes me incomodavam muito. Ela [a filha] nunca passou duas 
vezes, três vezes com o mesmo médico. Era raro. Toda semana, eu 
estava lá. Toda semana (bate forte na mesa repetidas vezes) era um. 
Toda semana. [...] Porque lá cada dia, você não sabe mais quem vai ser, 
cada dia você passa por um médico. Cada dia que você vai lá é um 
residente. Você nunca pega o mesmo. E a doutora V. não deixa jamais 
que algum residente encoste a mão em um paciente dela. (M.1) 

É todo mundo muito atencioso com a criança. Não tem o que falar da 
enfermagem! Só teve outro enfermeiro, daí foi do lado negativo. Ele era 
muito seco, muito seco. Ele não falava nem boa noite, era um técnico. Ele 
[filho] chegou para mim e falou assim: ‘Eu não gosto desse cara. Eu não 
gosto de um homem fazendo serviço de mulher! Ele cara tem uma cara 
de mau’. Então esse é um ponto negativo, eu acho. Tinha outro que era 
enfermeiro e ele [filho] não deixava colher sangue, mas gostava de 
brincar com ele [enfermeiro]. Também tinha enfermeiras que ele 
abraçava, corria para abraçar, que eram duas, que estava lá desde o 
início do tratamento. (M.4) 

Outra forma de tornar o cuidado e o relacionamento individual e que 

transforma os vínculos está na relação dos profissionais com a criança. Atitudes, 

ações e cuidados dos profissionais, quando realizados de forma personalizada, 

tornam-se lembranças especiais sobre o relacionamento com os profissionais e 

valorização da criança. Esse cuidado personalizado e criativo reforça a identidade 

do filho: 

O V. [nome do filho] queria Yakult do Bob Esponja, que é um Yakult de 
caixinha, geralmente tem e nesse dia não tinha. Como a gente tinha 
chegado para internar sete horas da noite, só chegaria no outro dia. A 
nutricionista falou: ‘V., vou fazer o pedido e amanhã chega cedo’. Esse 
enfermeiro, o L. saiu e voltou. O V. falou: ‘Nossa, não chegou ainda?’ Ele 
falou: ‘Não V., só chega amanhã’. Ele viu a cara de decepcionado do V. 
Depois de quinze minutos, o hospital é fora de mão, não tem nada a não 
ser a padaria de lá. Passou um pouco, uns vinte, meia hora e ele chega 
com o Yakult. O V. abriu um sorriso e tomou [abre um sorriso]. Ele 
saiu do hospital para buscar [fala chorando e prossegue]: Então 
aquilo para mim marcou muito, sabe? Marcou bastante. (M.6) 
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A nutricionista fazia um acordo com ele, para ele comer para ver o fundo 
do prato que era o desenho. Então ele só saberia o desenho depois que 
comesse. Eu lembro que no último dia era um prato do Carros [desenho 
animado]. Ele ainda não tinha, porque ela lavava o prato e dava para ele. 
Só que, nesse dia, tinha acabado de entrar uma criança para fazer 
tratamento e a criança só conseguia, só gostava de comer naquele prato. 
Ela falou: ‘V., mas hoje você não pode levar esse prato porque tem um 
amiguinho seu que só come nesse’. Como era criança nova, ela se apega 
a tudo. Ele, como era bonzinho: ‘Tá’, né?’ Não gostou, mas... Aí o L. 
[nome do enfermeiro] falou: ‘Não V, amanhã o tio traz um para você’. Foi 
no dia que a gente teve alta [faleceu dias depois], mas ele chegou e a 
gente não estava mais lá. Ele falou que guarda até hoje o prato dele, e eu 
fico assim, sabe? Porque você vê, né? Que às vezes isso faz diferença, 
que isso sai um pouco de lá, que a pessoa leva alguma coisa para casa 
também. (M.6) 

A enfermeira falou: ‘O. [nome da criança], pode pedir qualquer coisa para 
mim, que eu farei’ A O. olhou para ela, tinha 6 anos: camarão na 
moranga. [risos]. Aí passou um tempo, ela falou: ‘hoje eu não posso fazer 
isso, mas eu te trago um camarão na moranga’. Nesse ano, a gente 
passou o ano novo lá. O Ano Novo e o Natal. Ela trouxe o camarão na 
moranga! (M.2) 

O relacionamento envolve o vínculo da criança com o profissional, notado 

quando mecanismos da criança para identificar algum profissional eram 

considerados como premissa para o desenvolvimento da relação com os 

profissionais. Os pais mostravam que tinham, como referência, profissionais que o 

filho gostava e tinha proximidade, que tinham uma ligação afetiva com a criança. 

Esses profissionais tiveram importância especial no tratamento e são lembrados com 

carinho, pois reforçam um vínculo com o filho.   

Porque o pai e a mãe, não está nem aí se estão vendo a gente. Tratando 
o filho dele bem, está ótimo. Eles davam aquela atenção para o 
paciente deles que é uma criança. Então falava a linguagem deles, tinha 
uma enfermeira até que chegava e falava meio brava com ele. Ele falava 
assim: ‘Não gosto de você. Você é brava.’ [risos]. E eu tinha que apoiar 
ele, mas tinham excelentes profissionais. Em relação ao médico, eu não 
tenho o que falar. Médico e enfermagem. Principalmente aquelas que 
ficaram mais tempo, as duas que ele amava eu não tenho o que falar. 
Elas deram o melhor que elas puderam. (M.4) 

Tem vários médicos, tem a turma dos que o B. [nome do filho] gostava, 
que eu estou de acordo, e dos que ele não gostava, que eu também estou 
de acordo. (M.3) 

Não tinha o que reclamar, o V. gostava de todos, conversava com todos, 
brincava com todos, ele se sentia muito bem. (M.6) 
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Eu sei que o que me confortou foi saber que ele foi tratado com pessoas 
que ele gostava, que tratavam dele bem e que gostavam dele também, 
então isso me conforta bastante. (M.5) 

Ele [filho] gostava muito dessa enfermeira. O interessante é que ela não 
cuidava muito dele, mas ela encontrava com ele e abraçava, dava aquela 
atenção e pegou afeição por ele. Às vezes, ela estava cuidando do 
paciente do lado e dava atenção para ele, então eu acho que ele se 
sentia bem com isso. (M.4) 

 

Final de vida da criança: Continuidade e interrupção de vínculos 

 

Os pais mostraram que os vínculos construídos ao longo do tempo têm uma 

importância fundamental quando se aproximam do final de vida da criança. A 

continuidade dos vínculos no final de vida da criança foi essencial para os pais, pois 

ajudou na compreensão do cuidado prestado à família e da comunicação de final de 

vida com os profissionais. 

Ter vínculo com determinado profissional nos cuidados de final de vida foi 

valorizado pelos pais, pois se sentiram seguros com a presença de profissionais 

com os quais já haviam estabelecido confiança e que tinham certeza que o filho 

também se identificava. Na ausência de um vínculo construído previamente, a 

presença de valores humanos na interação com os profissionais foi atributo 

indispensável no final de vida, pois, para o luto vivenciado posteriormente, são 

características que permitiram os pais se recordarem daquele momento com mais 

tranquilidade. A necessidade de amparo nesse momento foi demonstrada pelo relato 

de M.1, quando ela valoriza tanto a presença de uma enfermeira conhecida há muito 

tempo no momento da morte da filha, quanto de um médico que, embora não o 

conhecesse, recorda-se da disponibilidade desse profissional em ajudá-la. 

Eu sabia que ela estava precisando descansar. Não tinha condições mais. 
Fiquei eu e a enfermeira [fala sorrindo]. A enfermeira dela já. A enfermeira 
que vinha me acompanhando há muito tempo, foi muito gente fina e ela 
ficou o tempo todo lá comigo, mesmo depois que ela morreu. Tinha um 
médico lá [fala com a voz chorosa] não sei quem era, mas foi muito 
atencioso também, muito atencioso comigo, me ajudou em tudo depois 
para facilitar os papéis, agilizou tudo. (M.1) 

Foi um relacionamento legal. Primeiro porque ela [a enfermeira] quis! Ela 
podia ter mandado qualquer pessoa. Imagina, quando o B. [nome do filho] 
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quer falar com um médico, ele manda um assistente que não conhece o 
paciente, ou seja, desrespeito absoluto. Agora olha a situação contrária: 
quando o B. não pede ninguém, ele pede o serviço, que tire a sonda 
nasoenteral e ai vem a O. [nome da enfermeira] porque ela quis! É 
sensacional. Foi uma deferência, porque foi ela que recebeu a gente no 
primeiro dia. Foi legal, porque foi ela que fez a primeira coisa a favor do B. 
e uma última coisa também a favor, porque era uma coisa que ele queria. 
(M.3) 

Quando ele [filho] ficou ruim, colocaram o L., que era um enfermeiro que 
já estava acostumado a ficar com ele, ele tinha mais facilidade, gostava 
bastante, então colocaram o L. e a noite a O. [nome da enfermeira]. Foi 
bom e me deixou mais tranquila porque eu não conhecia ninguém, só 
eles! (M.6) 

O vínculo com profissionais nas situações de final de vida permite melhor 

compreensão das ações e atitudes da equipe nesse momento, pois, para os pais, o 

afeto envolvido na relação permite que reconheçam e identifiquem mais facilmente 

significados para o cuidado prestado, conforme exemplificado na narrativa de M.1. O 

vínculo torna viável o cuidado incondicional, ou seja, estabelece o amor como ponto 

de partida, permitindo tolerância nas relações para superar as aflições do momento 

da perda, como nos mostrou a M.2. 

Nesse ponto, aquela menina, aquela enfermeira que eu falo que eu bati 
boca, a T. [nome da enfermeira dos cuidados paliativos]. Nesse momento 
ela ficou o tempo todo, quando a K. [nome da filha] morreu. Naqueles 
momentos, naqueles dias ela estava comigo. Até estranhei daqueles dias 
a T. estar comigo. Ela esteve lá, perguntava, saia, voltava, sabe? 
Naqueles dias, não sei porque que ela estava tão assim, sabe? (M.1) 

Quando ela morreu, a médica que a O. [nome da filha] brigava o tempo 
inteiro, ela respondia mal educada e a médica gostava dela. Eram duas 
bicudas. Eu falei pra ela: D. [nome da médica] tinha que ser com você! 
Não podia ser com outra. Entendeu? Então foi isso. Até isso foi de forma 
serena. (M.2) 

A continuidade do vínculo entre pais e profissionais também foi importante 

para promover a comunicação e o acolhimento de final de vida, no momento que a 

instabilidade emocional dificultava para os pais uma aproximação com os 

profissionais para fazer perguntas ou compreender as informações que foram 

compartilhadas. 

Eu perguntaria na época, eu tinha muito medo de perguntar isso, se 
estava chegando a hora. Mas eu lembro que era um medo mesmo de 
perguntar [chora ao falar]. Eu lembro que a O. [enfermeira] quando 
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entrava, por eu ter mais intimidade, muitas vezes eu quis perguntar, mas 
a minha coragem não deixava. Acho que é uma defesa que você tem 
para tentar se poupar um pouco até acontecer. (M.6) 

Para a conversa, o vínculo permitiu que os pais tivessem a convicção de que 

o profissional conhecia a criança, bem como os detalhes e as particularidades 

envolvidas no tratamento do filho, facilitando para que pudessem estabelecer um 

mesmo ponto de partida para o relacionamento. Para a M.6 (abaixo), a mesma 

informação dada por médicos diferentes (na visão dela, um conhecia o filho e outro 

não) interferiu na reação à notícia da morte do filho, já que o fato de a médica não a 

conhecer poderia suscitar um possível erro por parte dessa profissional.  

A doutora Z. [nome de uma médica] era nova lá, ela tinha entrado e o U. 
estava em estado terminal. Foi ela que veio me dizer, foi coisa de três 
dias antes de ele falecer, ele teve que tomar uma quimioterapia, que ele 
sempre tomou e ele deu uma melhorada no roxo do olho. Ela veio falar 
que geralmente eles dão uma melhorada, mas que isso não significa 
nada, que a quantidade de câncer estava esparramada. Eu lembro que 
para mim foi muito difícil, porque eu esperava isso da médica dele me 
falar, então eu não aceitava, ‘Não, eu não aceito’, falei. Foi por isso que 
eu fui no H. [nome de outro hospital], porque eu não aceitava uma médica 
que eu não conhecia, outra pessoa vir me dizer. Eu disse ‘Não, ela não 
deve estar a par do quadro dele’. Até porque, no tratamento inteiro, os 
médicos demonstraram que ele estava caminhando para cura. Eu via que 
ele estava mal, mas o médico dele falava que teve a melhora, tinha 
melhorado e aquela coisa no fundo que você quer que seja uma melhora. 
Do jeito que a outra médica falou, ela não me conhecia, também acho que 
na hora ela teria que falar, ela tinha que falar. É que às vezes a gente não 
aceita as coisas que as pessoas falam nessa hora, porque a gente não 
quer aquilo. (M.6) 

A interrupção dos vínculos ou a existência de um vínculo frágil, sem afeto, 

que não pode ser mantido nas situações de final de vida acompanha sentimentos 

ambíguos e confusos nos pais, que buscam compreender o porquê de os 

profissionais se afastarem e sentem falta de terem ao lado a referência que 

necessitam nesse momento, seja para acolher, prestar algum cuidado ou oferecer 

esclarecimento em relação ao processo que o filho estava passando. Os significados 

envolvidos na interrupção de um vínculo, nesse momento, podem ser diversos e 

variar da compreensão de uma limitação pessoal do profissional à ideia de 

negligência nos cuidados, como descaso e abandono do filho, e levam os pais a 

questionarem a capacidade de comunicação dos profissionais.  
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Você precisa perguntar alguma coisa e vem um assistente: ‘Não, nada 
contra você, mas você não tem nada a ver com o que eu quero falar. Eu 
quero falar com a pessoa, que no caso é o U. [nome do médico] que me 
falou uma coisa que não é. Eu quero conversar com ele.’ Ele nunca 
apareceu. A pessoa tem que ter a nobreza para olhar aquilo. Eu acho que 
morre gente no hospital todo dia, toda hora, e a impressão que eu tenho é 
que eles [os médicos] ficam escondidos, juro por Deus. Então assim, é 
triste! Você delegar a direção e a condução de uma doença tão grave 
para um homem dessa qualidade, que se esconde dependendo do 
desenrolar da carruagem, acho bastante ruim. (M.3) 

As meninas da enfermagem. Eu senti que elas estavam sentindo a perda, 
mas tinham umas que não entravam no quarto. Eram pessoas que eu 
considerava muito próximas a mim. Não sei se é uma norma da instituição 
ou é das pessoas, eles se afastaram, entendeu? [...]. O médico dele, que 
ele [filho] gostava tanto, fazia questão de ir no consultório, mesmo se não 
fosse dia dele atender, nesse momento final eu via que esse médico 
sentiu, só que ele também não foi lá. Acho que estava tão difícil que ele 
não conseguiu chegar perto. Lembro que teve a nutricionista que me 
ajudou [fala com a voz pouco chorosa]. Agora da enfermagem mesmo, 
não. Não teve. [balança a cabeça de um lado para outro – acenando 
negativamente]. Não teve, mesmo aqueles que sempre estavam ali desde 
o início, não foram lá falar, não foram. (M.4) 

Após a morte, há interrupção dos relacionamentos construídos no hospital 

durante todo o tratamento; no entanto, laços de afeto são mantidos nas recordações 

dos pais que sentem necessidade de algum movimento que ofereça continuidade 

desses vínculos. 

Eu não tive apoio nenhum depois que ele faleceu. Momentaneamente, ali 
na hora, assim que ele faleceu, no minuto que ele faleceu, aí veio uma 
médica, eu sei que ela não estava no hospital, ela veio da casa dela, ela 
veio conversar com a gente, prestar solidariedade. Mas depois disso, 
cortou aquele elo. Cortou tudo. Acabou tudo. [...] Como a gente não 
existisse mais. Essa parte eu achei que ficou falha. Pensei: ‘Nossa eles 
fizeram de tudo, um trabalho superbonito e deixaram essa falha’. [...]. 
Eu senti quando ele faleceu como se eu tivesse falecido junto. Como a 
gente não existisse mais. Eu achei uma falha essa parte do luto. (M.4) 

O vínculo, quando não mantido após a morte, constitui para os pais mais uma 

perda, pois o sentem como a quebra da ligação forte que os unia com os 

profissionais e da rotina intensa que tinham para cuidar do filho ao longo da doença. 

Por isso, muitas vezes, os pais desejam voltar ao hospital, mas nem todos se 

sentem preparados para isso. Voltar ao hospital pode ser para agradecer os 

profissionais em nome do filho ou como um agradecimento pessoal pelos cuidados 

prestados, pode ser uma forma de manter e homenagear a memória do filho ou 
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mesmo como um desafio pessoal para recordar dos momentos que viveram. De 

forma diferente, os pais mostraram que a continuidade desse relacionamento é 

importante ainda que não da mesma forma ou intensidade. 

Em relação aos profissionais, era uma coisa que eu tinha vontade, eu 
tinha tanto que lembro que eu falei que queria voltar no hospital! Aí 
minha irmã falou assim: ‘Ah não você está de brincadeira’. Eu falei: ‘Não! 
Eu quero AGRADECER [fala pausada e enfaticamente]. Essas pessoas 
cuidaram de mim por seis anos TAMBÉM!’ Entendeu? Foi uma reunião 
numa sala enorme. [...] Voltei depois de duas semanas para agradecer. 
Falei: Eu só tenho a agradecer. Ah lembrei de um detalhe! [sorri]. Antes 
de ela ser sedada, ela queria deixar uma lembrança de gratidão. Ai uma 
amiga minha que é artista plástica fez uma massa em argila, aí ela pôs a 
digital dela. Para cada um, eu dei uma pedrinha com a digital dela. 
(M.2) 

Lá dentro, eu não consegui voltar até hoje, então assim às vezes eu 
encontro um médico, às vezes eu encontro uma enfermeira. A O. [nome 
da enfermeira] eu tenho contato com ela, ela teve um bebê, e eu fui no 
chá de bebê dela, a gente tem um contato mais pessoal. Até a médica 
que fez a cirurgia dele eu encontrei ela, ela falou: ‘Nossa, eu lembro dele, 
que eu tive que dar brigadeiro pra ele ir embora’. Então, às vezes até dela 
se lembrar disso é uma coisa que pra gente faz diferença. (M.6) 

Depois que ele faleceu, eu tive coragem, fui com um grupo da faculdade 
uma vez lá, uma só, uma única vez. Fui muito corajosa, eu acho. Eu fiquei 
lá o tempo todo andando pelo hospital com as meninas. Fui por causa 
delas. Eu conhecia demais e fui muito bem acolhida por todo mundo. Na 
hora que eu cheguei, o pessoal da recepção me abraçou. O pessoal da 
enfermagem que foi me encontrando, me abraçaram. O pessoal da 
brinquedoteca. Fui bem recebida! (M.4). 

Voltei pra cá [no hospital] na semana seguinte que ele faleceu. Era um 
acordo nosso que ele falou: ‘Pai, não vai abandonar o hospital’. E eu já 
tinha vontade de fazer um trabalho voluntário assim há muito tempo 
também. (P.7) 

A interrupção do vínculo com o hospital logo após a morte da criança 

prejudica o cuidado da família, pois os pais não encontram mais o apoio necessário 

para terem imediata assistência ao luto. No período de final de vida, os pais vivem 

desgaste físico e emocional imensurável. Assim que o filho falece, há ainda os 

rituais de velório e enterro que acontecem horas após a saída do hospital. Os pais, 

comumente, se desestabilizam logo que o filho morre, tendendo a apresentar 

sintomas físicos relacionados ao mal estar pós-estresse. Interessantemente, a M.5 

nos mostra que sentiu falta de um espaço para assistência dentro do hospital, pois é 
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inviável procurar outro serviço, ainda enquanto necessita velar e enterrar o filho. 

Embora, compreenda que se trata de um hospital pediátrico especializado que não 

presta assistência à população adulta, acredita ser essencial uma ajuda para a 

família nesse sentido.  

Eu passei mal. Quando eu sai dali [hospital] eu estava medicada, porque 
a doutora viu que tinha que dar alguma coisa para minha pressão baixar. 
Ela só deu por causa disso, porque não pode, não pode medicar a mãe. 
Eu sai dali e tinha o velório para ir. Foi rápido. Nossa, foi rápido e eu não 
estava bem ainda, eu não estava bem, eu estava passando mal e com 
medo de ir para o velório e passar mal, desmaiar e não aguentar ficar. Eu 
liguei lá pra ver se eles podiam me ajudar, porque eu estava ainda 
precisando de ajuda para poder ir ao velório. Só que eles não puderam 
me atender, até porque não dependia deles. Eles até me medicaram, um 
calmante para baixar a pressão. Só que eu continuei com a pressão 
instável e tinha o velório que é outra emoção diferente. Eu estava 
achando que eu não ia conseguir. Eu tive que ir para casa e passar em 
outro lugar, só que já era o velório do meu filho. Você já está mal e ainda 
tem que parar em um pronto socorro, pegar fila para tomar um remédio. O 
primeiro que fui estava muito cheio, aí fui em outro. Me medicaram para 
minha pressão não subir. De fato, quando eu cheguei lá [no velório], 
mesmo com calmante que eu tomei no H. [nome do hospital] e mesmo 
com o remédio do outro hospital ainda assim a perna bambeou de novo e 
eu passei um pouco mal. Não foi algo extremo, mas passei mal de novo. 
Eu acho que ajuda se existir esse auxílio para os pais nessa hora, porque 
já não é mais criança, é para a família. Porque tem isso também, para a 
criança não ter o que falar, mas para gente é outra coisa. Temos que 
entender também que tudo tem um limite. (M.5) 

Minha irmã não me deixou ficar no quarto e me tirou. Na madrugada eu 
vomitei, vomitei, vomitei. Minha irmã me puxou uma hora no cemitério e 
falou: ‘Olha eu vou ter que te levar para o hospital!’. Eu não aguentava o 
cheiro de flor. Então eu não fiquei dentro do velório. Eu vi a hora que 
chegou, mas eu não aguentava o cheiro da flor. Eu acho que era uma 
reação, na minha cabeça era uma reação minha física e emocional. Tinha 
muita gente, mas MUITA gente. Foram duas salas de velório e tem 
pessoas que falam que foram me ver, assim na semana seguinte, eu não 
me lembro. Não me lembro. Mas lembro que eu, na casa da minha irmã, 
mal conseguia dormir, ficava virando, sabe? Acordada! Aí entrei com 
remédio para dormir, porque a médica falou: ‘olha você precisa dormir! 
Porque senão daqui é pouco é você que está internada lá’. (M.2) 

 

O amparo, o silêncio, a deterioração, a tolerância, a hierarquia, o compartilhamento 

e a confiança no relacionamento entre pais e profissionais de saúde no processo de 

morrer da criança 
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Essas concepções foram evidentes na experiência de pais enlutados sobre os 

relacionamentos estabelecidos com os profissionais de saúde. Não temos o intuito 

de formalizar padrões de relacionamentos, pois compreendemos a natureza 

complexa e dinâmica desse fenômeno. Entendemos como um recurso analítico para 

apresentar, sob a perspectiva dos pais, componentes que estão envolvidos na 

relação com os profissionais durante o final de vida da criança com câncer 

hospitalizada. 

 

Relacionamento com amparo  

 

Ao buscar compreender o relacionamento no final de vida da criança no 

hospital é possível que um dos componentes que tenha emergido com maior ênfase, 

especialmente para os momentos do final de vida, seja o amparo; ou seja, a 

necessidade da presença com acolhimento por parte dos profissionais. Sentir-se 

amparado no relacionamento intui a ideia de tornar consciente a existência de algo 

ou de alguém. Para os pais, saber dessa presença dos profissionais para ajudar, 

participar, acolher, socorrer ou intervir quando necessário foi fundamental em todas 

as fases do processo de morrer.  

Algumas vezes, a presença física foi evidenciada, mas foi além do simples 

compartilhamento do espaço, abrangendo a disponibilidade e a prontidão dos 

profissionais, bem como dos recursos necessários. Isso porque nem sempre foi 

importante ter um profissional ao lado, mas mostrou-se imprescindível a segurança 

de poder contar com eles. Essa é uma condição essencial dos relacionamentos 

estabelecidos no contexto de final de vida de uma criança no hospital e que parece 

compor os fatores de proteção no processo do luto. 

Abaixo, duas mães mostraram como o amparo dos profissionais foi 

importante para elas no final de vida do filho, pois transmitiu-lhes a segurança e a 

confiança para continuarem seu papel no cuidado do filho. No relacionamento 

ocorrido no final de vida, há uma sutileza a ser captada pelos profissionais para 

entender como os pais querem ou podem viver esse momento, pois os pais 

mostraram que podem querer mais privacidade, tendo a retaguarda profissional, ou 

que a presença do profissional ao lado foi imprescindível: 
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Olha, na hora todas as duas enfermeiras da UTI que sempre cuidavam 
dela, as duas técnicas, essa médica e o fisioterapeuta ficaram comigo no 
quarto. Não abriram a boca, mas estavam comigo o tempo todo. (M.2) 

Eu acho que só de ele [o enfermeiro] passar ali para cuidar é a 
oportunidade que você tem para perguntar alguma coisa. Acho que, 
nessa hora, eu pelo menos, falando por mim, eu acho que depende de 
cada pessoa, eu não quis chamar nem minha mãe, nem minha irmã para 
ficar comigo lá. Eu não queira ninguém. Eu queria uma pessoa que 
falasse o mínimo possível perto de mim nessa hora. Eu chamei uma 
amiga que eu sabia que ela não ia ficar me incomodando, entendeu? É 
uma pessoa que eu conheço o jeito dela, porque nessa hora você não 
quer falar, você quer ter liberdade. É um momento tão triste, é uma 
despedida sua com o seu filho. Então você quer estar só você ali. Acho 
que o profissional talvez mais atrapalhe que ajude, se você quiser falar 
alguma coisa, quiser rezar, dizer alguma coisa naquele momento, se 
despedir, cantar, sei lá, qualquer coisa, cada um tem seu jeito. (M.5) 

O amparo nos relacionamentos foi fundamental para que os pais pudessem 

se sentir ajudados na difícil tarefa de acompanhar o filho no processo de final de 

vida. A continuidade do cuidado nesse momento foi fundamental para que os pais 

tivessem a certeza que o melhor foi proporcionado ao filho até o último instante de 

sua vida. 

Mesmo com o fato de ela [filha] estar intubada e sedada, elas 
[enfermeiras] tomavam o mesmo cuidado como se ela estivesse falando 
com a gente.  Nos momentos que eu me sentia mais perdida assim, elas 
estavam lá, juntas comigo. Elas não me deixavam, elas tinham um 
cuidado comigo, que isso me chamou muita atenção. Era essa empatia, 
mesmo! E o profissionalismo. A O. [nome da filha] teve escaras 
horrorosas e veio uma enfermeira especializada em curativo, ferida, ela 
me explicava passo a passo, sabe? Então, assim elas me envolviam e 
cuidavam. (M.2) 

 

Relacionamento silencioso 

 

No final de vida da criança os relacionamentos perdem evidência e o 

protagonista é o silêncio. Na fala da mãe, abaixo, a descrição exata traduz como 

os relacionamentos podem ser coadjuvantes no final de vida da criança. O silêncio é 

parte da expressão dos pensamentos e dos sentimentos dos pais frente à morte de 

um filho: 
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Eu tinha medo, só o medo, o pavor que você tem de chegar a hora, do 
dia, com quem? Quando que vai ser? Como vai ser? Então, você fica 
naquela expectativa. É estranho, muito estranho... E fica aquele 
silencio... aquele sofrimento calado. Você fica pensando, poxa, será 
que é assim mesmo?  (M.5) 

A ausência física dos profissionais, no momento do final de vida da criança, 

despertou sentimentos de abandono do filho, pois reforçou aspectos de negligência 

no cuidado oferecido à criança – antecipação da morte por parte dos profissionais, 

na percepção dos pais. Assim, repercute no luto dos pais, ao recordarem com 

extrema tristeza e revolta a sensação de abandono e descaso que vivenciaram. 

Você precisa de alguém, de um apoio [fala com a voz pouco chorosa], de 
ver que alguém, apesar de ele estar indo embora, vai cuidar dele. Porque, 
por mais que eu soubesse fazer o procedimento, eu não podia fazer. Eu 
era mãe ali, eu não era uma técnica de enfermagem. (...) Eu senti, no 
último dia, meio que um abandono. Eu olhava no postinho, não tinha 
ninguém. Ele estava ruim, já no estágio final e eu tinha impressão que 
elas não queriam cuidar dele. O pessoal da enfermagem mesmo e até o 
médico que diagnosticou ele, chegava no balcão, ele olhava de longe. 
(M.4) 

Não existe coisa pior que o descaso, sabe? Foi um descaso. Faltou 
muita atenção da doutora N. [nome da médica] e da equipe dela. [...] Eles 
não falavam nada com a gente. (M.1) 

É abandonado. Quando você percebe que está abandonado, você, como 
pai, o que você faz? Sobe pelas varetas! Estão desistindo do meu filho 
e isso é a pior coisa que pode fazer para um pai. Isso é um crime. 
Isso é desumano. (P.7) 

O sofrimento relatado pelos pais nos últimos dias com o filho evidenciou as 

consequências da ausência dos relacionamentos nos cuidados de final de vida. A 

M.4 contou como foram esses últimos dias: lembra de ter ficado por três dias 

consecutivos ao lado do filho, sem dormir e em pé; sentiu muita dor e um desejo de 

tomar para si o sofrimento do filho nesse momento. Esse relato, no qual a mãe não 

identifica ninguém por perto para um acolhimento, deixou marcas profundas de dor 

na recordação na história da perda dos pais.  

M: Eu fiquei sem dormir do sábado até a hora que ele [filho] faleceu. 

E: Que foi quando? 

M: Na segunda-feira à noite. Eu fiquei o sábado o dia inteiro, a noite 
inteira. Domingo o dia inteiro, a noite inteira e a segunda-feira o dia inteiro 
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sem dormir. Eu sentia aquela dor física, porque mesmo eu vindo para 
casa eu não dormia direito. Eu estava em pé, desde sábado, era em pé, 
eu não encostava e não tinha ninguém lá. Lembro que eu falava: 
‘Senhor, eu prefiro que o senhor leve ele, do que eu ver ele sofrendo 
[chora enquanto fala]’. Eu achei que doía mais aquele sofrimento, sabe? 
Eu sabia que já tinha parado fígado, rim e ele estava lúcido, bem 
consciente, muito consciente e escorria um sangue pelo nariz, que não 
parava de jeito nenhum, uma bica. Estava respirando com aquela 
dificuldade terrível [continua chorando e após uma pausa curta, retoma]: 
Chegou uma hora que eu parei e falei: ‘eu vou tentar fazer o que ele está 
fazendo com a respiração’. Eu acho que eu não consegui fazer cinco 
vezes. Que ele puxava assim sabe? O ar. Aquilo entrava com tudo. Sabe 
quando a pessoa está com falta de ar mesmo, grande. Eu me mantive 
assim, sem chorar com aquela dor [chora enquanto fala] com aquele 
aperto, mas firme. Fiquei esse tempo todo com ele. (M.4) 

Os pais mostraram que quanto mais próximo do momento da morte da 

criança, mais evidente é o silêncio dos profissionais. Abaixo, colocamos dois 

exemplos: a M.4 trouxe detalhes de expressão não verbal de médicos e enfermeiros 

no momento da morte do filho, em que os profissionais parecem tentar ocultar 

sentimentos, negar a condição da morte, impedindo qualquer possibilidade de troca 

e comunicação nesse momento; a M.3 nos indicou como a conversa sobre a morte 

está implícita nos atos e atribuiu, à atitude da enfermeira, o desejo de se despedir do 

filho, sem que houvesse qualquer conversa aberta sobre isso: 

Ele olhou assim [estende o pescoço e olha pelo canto do olho] do balcão. 
Eu lembro que eu estava em pé de frente, porque o postinho de 
enfermagem lá é no centro e os quartos são ao redor. Como se fosse 
uma UTI. Redonda. Lá é assim, a internação. E eu estava assim, de 
frente, e eu percebi que ele parou e ficou olhando. E eu estava assim 
cuidando dele, mas eu estava vendo ele lá do outro lado. E ele parou e 
ficou olhando assim, meio que fazendo de conta que estava olhando 
alguma coisa e ele tipo, assim, baixou a cabeça, como se estivesse triste, 
mas não veio falar comigo e a enfermagem, eu percebi que elas também 
se afastaram para não demonstrar o sentimento, eu acho. (M.4) 

Ela [a enfermeira] queria de alguma forma se despedir dele, porque, é 
lógico, se eu sabia, ela sabia, todo mundo sabia, só não houve uma 
conversa clara sobre isso. (M.3) 

Os pais ponderaram que houve uma fuga dos profissionais na tentativa de 

pouparem-se de falar sobre a morte. No momento que os pais tentaram iniciar 

essa conversa, não encontraram espaço para o diálogo, para tentar validar os 

sentimentos que tinham frente à aproximação da morte do filho com os profissionais, 

pois esperavam um posicionamento do profissional acerca dessas angústias. 
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Tinha umas enfermeiras; essa que eu falei para você que eu sentia como 
se fosse amiga. Ela, sempre que eu chegava lá, conversava, mas ela 
nunca me falou nada sobre a piora dele. Um dia, coloquei ele [filho] 
para brincar e comecei a pensar que ele ia embora, aí eu comecei a 
chorar. Ela não veio, mas veio uma nutricionista, que me abraçou e 
começou a conversar comigo. Eu sinceramente não lembro o que ela 
falou, eu sei que ela falou alguma coisa para eu não ficar daquele jeito, 
sempre as pessoas falam que vai melhorar, que não é o fim e tal. Mas eu 
sabia que era o começo do fim. (M.4) 

A conversa mais próxima do tema morte foi quando os médicos falaram da 

falência do tratamento e/ou do esgotamento de opções terapêuticas de cura, porém, 

para os pais, isso não é o mesmo que falar sobre morte. Na construção da narrativa, 

os médicos foram os profissionais que tinham a iniciativa para comunicar a mudança 

no foco do tratamento. Por vezes, foram também mencionados os psicólogos, mas 

os demais profissionais não apareceram. 

M.: Foi assim, ele [o médico] chegou e mandou a enfermeira levar ele [o 
filho] para o quarto. Viu que ele estava muito ruinzinho mesmo, ele 
internava e vinha para casa. A gente tinha saído na quarta-feira de manhã 
e voltou na quinta [para o hospital]. Aí ele pegou e falou assim: ‘ele não 
volta mais para casa’. [pausa]. E encerrou o assunto. Eu parei assim para 
ouvir mais alguma coisa e não vinha também. Aí eu levantei e saí. Fui 
para o quarto.  

E: E os enfermeiros conversaram alguma coisa sobre isso com 
você? 

M.: Não. Antes de ele ficar muito ruim assim, muito ruim, creio que uns 10 
dias antes mais ou menos, a psicóloga foi lá e me chamou para 
conversar. Ela queria saber o que eu achava do tratamento. O que eu 
esperava do tratamento. E se eu tinha.... ela não fez perguntas e eu fui 
falando. Eu falei que eu achava que ele ia morrer e ela não falou nada, se 
a maneira que eu estava pensando estava certa, estava errada. Aí ela 
falou: ‘Se você precisar de mim, eu estou aqui’. Aí eu pensei assim: ‘Vou 
lá para que?’. Ela não falou nada para mim. Só me ouviu e me ouviu só. 
Não deu uma opinião se estava certo, se estava errado, nada. Só isso.  

E: “Só ouviu?”. Naquela hora não era isso que você estava 
precisando? 

Creio que não. Eu acho que tinha que ter assim... não você está certa ou 
você está errada de pensar assim. Pode acontecer isso, pode acontecer 
aquilo. (M.4) 
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Relacionamento deteriorado 

 

Outra característica que se mostrou presente foi a perda dos 

relacionamentos – deterioração que ocorre ao longo do processo. Houve pais que 

referiram danos nos relacionamentos conforme foram se aproximando do final de 

vida do filho. Para os pais, a proximidade dos profissionais nesse momento tem 

relação com a essência do cuidado, pois distinguiram aqueles que tinham o foco 

mais objetivista, daqueles que foram capazes de aproximar-se da subjetividade que 

envolve o cuidado. Reconheceram profissionais que buscaram estabelecer um 

cuidado com empatia, transparência e acolhimento, na aproximação do final de vida, 

em contraste com aqueles relacionamentos que se perdem e deterioram-se com a 

chegada da morte. 

Eu digo que os relacionamentos foram se deteriorando porque 
quanto mais rápido ele [o filho] piorava, mais rápido os médicos 
desapareciam. Então, por exemplo, quando ele entrou em coma, os 
médicos, os três que se revezavam, foram. Depois só as enfermeiras. 
Então, a minha experiência é quanto pior está o paciente, pior no sentido, 
quanto mais distante daquele ‘você vai ficar bom’, mais a enfermagem se 
apodera do paciente, no bom sentido, e menos presente está a equipe 
médica. Então, é uma inversão completa de valores. 

E: E a enfermagem se apodera como? O que é apoderar? 

Cuida, conversa, pergunta se você quer um café, pergunta se está muito 
frio o quarto ou se acha melhor dar o banho agora ou depois. A pessoa, 
no início, se o paciente está bem, ela não fica perguntando isso, ela vai lá 
e: ‘Hora do banho!’. Mas quando ela começa a ver que o negócio está 
pegando, ela fala: ‘não, mas a gente pode vir outro horário, qual que é o 
horário que vocês gostam mais?’. Sabe? Coisas assim. Então, quando 
você vê, tem um termômetro, aquele vazio que você está sentindo não 
é à toa, as pessoas desapareceram, desapareceram. Quer dizer, os 
médicos começam a mandar os assistentes ou os plantonistas. Sempre 
tem que ter um médico que faz uma vistoria, uma ronda, uma vista, tal. 
Mas, vem cá! Cadê aquele médico? Eles têm medo de levar bronca ou de 
serem cobrados ou eles têm vergonha? Eu não sei, mas é um erro 
lamentável, um erro lamentável. Imagina um engenheiro que a ponte cai e 
você desaparece, não atende mais celular, não responde mais e-mail, 
você fica mandando o seu estagiário lá resolver o problema da ponte que 
caiu, quer dizer é um problema grave. (M.3) 

Para os pais, que estão o tempo todo focados no filho e nos sinais de melhora 

que ele possa apresentar, a deterioração dos relacionamentos é percebida à medida 



Resultados 101 

que notam a descontinuidade dos cuidados médicos, com a evidente mudança 

de rotina. Recordam-se das visitas menos frequentes de médicos e enfermeiros, o 

que vai transformando os relacionamentos, pois os pais sentem-se cada vez mais 

sozinhos. Os procedimentos, controle de sinais vitais e medicações ficavam mais 

espaçados; as terapêuticas mais limitadas, como coleta ou infusão de sangue e 

hemoderivados. Para eles, é uma negligência dos profissionais, que fere aspectos 

morais e os princípios das relações humanas 

Os pais não são bobos e a pior coisa que tem é quando você sente... 
você, como profissional, você sabe que ali não tem mais para onde ir. Só 
que porque quando está chegando no finalzinho, quando esgota, você 
percebe que ninguém se preocupa mais com o seu nível, se está 8.1, 
como que estão suas plaquetas, como está sua hemoglobina. É nítido. 
Isso chega a ser um sentimento cruel ou de tudo aquilo que o profissional 
plantou para você, enfia uma punhalada nas costas. (P.7) 

As ideias contidas nesse relato do P.7 (acima) mostram a consequência 

dessa deterioração dos relacionamentos para o luto dos pais. Ao sentirem-se 

sozinhos e notarem a inconsistência dos profissionais ao longo do processo, 

antecipam a morte do filho, por acreditarem que estão desistindo do filho ou o 

sentenciando à morte. 

A situação é muito simples, é a seguinte: eu vou deixar de dar sangue 
porque isso é caso perdido. Agora, eu pergunto para você: o que dá 
direito de a pessoa fazer essa escolha? Para ocupar leito? Por custo? O 
pai não é bobo e quando você vê um pai revoltado, xingando, é por isso. 
Os médicos não estão preparados para entender que um pai não 
desiste de um filho, de repente todo mundo se afasta porque eles 
não enxergam isso ou sentenciam simplesmente por acharem que é 
o melhor para o paciente. (P.7) 

 

Relacionamentos com tolerância 

 

A presença autêntica permitiu que os pais tivessem tolerância para relevar 

certas atitudes dos profissionais por perceber que há dificuldades atreladas à 

condição humana de se expressar, mas, apesar disso, é possível distinguir quando 

há boas intenções nos profissionais. 

No meu caso, eu dava risada e sempre enxergava de outra forma, porque 
eu vejo que a pessoa está se esforçando. No fundo, no fundo, ela está 
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querendo fazer uma coisa boa e você percebe quando uma pessoa é 
autêntica com você, não é? (P.7) 

Apesar do distanciamento dos profissionais no final de vida da criança, os 

pais conseguiram associar esse momento à dificuldade de lidar com o sofrimento 

pela morte de um paciente, como condição inerente ao ser humano. Dessa forma, 

puderam compreender como os profissionais lançam mão de falsas esperanças para 

proteger os pais ou de opções de manterem-se calados como mecanismo de 

proteção própria. O processo de luto os permite ressignificar esse distanciamento, 

por reconhecerem o sofrimento dos profissionais frente à morte. 

O médico às vezes dava umas esperanças que eu sabia que não ia 
acontecer. [...] Eu sabia que não tinha mais o que fazer, eu não 
acreditava. Eu olhava para ele e pensava que ele estava falando isso só 
para me consolar. Para eu não desistir, né? (M.4) 

A impressão que eu tinha é que sumiu todo mundo. [...] elas não estavam 
abandonando por causa da gravidade, mas sim por proteção própria. 
Para se protegerem, entendeu? Daquela dor, eu acho. Não era um 
descaso. (M.4) 

Nas narrativas dos pais, foi possível perceber esforços intensos de 

compreensão diante das diferenças, evitando o confronto direto, acomodando as 

visões conflitantes de forma mais ou menos satisfatória ou tranquilizadora.  

Os pais mostraram que o não verbal é tão evidente e impetuoso quanto 

palavras utilizadas e que estavam sempre atentos às manifestações do outro, pois, 

tendo como missão proteger o filho, ficam na vigilância de qualquer sinal implícito ou 

explícito na comunicação e nos comportamentos. A interpretação desses sinais 

influencia nos relacionamentos, pois contribui na formação das concepções sobre o 

outro, suas intenções, sentimentos e providências em relação ao cuidado da criança 

e da família: 

Sabe uma coisa que eu e o F. [nome do filho] reparávamos: Você está 
vindo pelo corredor ou você está no quarto ou está vindo de um exame. O 
profissional não precisa fazer cara de piedade, sabe? [...] você vê uma 
pessoa vindo pelo corredor, quando bate junto com você, ela muda a 
expressão [faz expressão triste e dá risadas logo em seguida]. Não 
precisa. Não é verdadeiro. (P.7) 

Nesse contexto, a tolerância pode não existir. O relacionamento aparece frágil 

e desequilibrado, já que existem desacordos latentes. A autenticidade nos 
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relacionamentos é demonstrada, fundamentalmente, por meio da comunicação, ou 

seja, todos os elementos envolvidos na interação (gestos, palavras, expressões) 

estão sujeitos à compreensão e à interpretação da intenção do outro, como mostra o 

P.7 (acima). Ao notar a mudança de postura dos profissionais, o pai não associou 

sentimentos verdadeiros na expressão por ele denominada como “cara de piedade”.  

Certas expressões e sinais não verbais significaram, para os pais, 

sentimentos de menor valia, de inferioridade, de derrota frente à situação de doença 

do filho. A situação é ainda pior quando associam uma determinada postura dos 

profissionais com esses sentimentos, como dó, pena, tristeza, frente à situação de 

doença do filho – o que pode significar a antecipação de notícias ruins. 

A gente já sabe o que a pessoa tem para falar para gente da forma como 
ela chega. [...] Falar coitadinha só derruba a criança. Outra coisa é olhar 
com cara de dó, com cara de pena, sabe? A gente vê muito isso, olhando 
para o seu filho: ‘Tadinho, tão bonito’. Isso angustia e desespera mais a 
gente. Quando você vê um profissional olhando para você e para o seu 
filho com cara de dó, então você pensa: ‘Poxa, se ele está olhando assim, 
o negócio está feio’. (M.1) 

 

Relacionamento hierarquizado 

 

Para promover um espaço para o diálogo, os pais mostraram que é 

imprescindível a ausência de qualquer ameaça à integridade dos relacionamentos, 

como o exercício do poder sobre o outro. Sentir-se confortável em relação ao 

profissional é fundamental para cultivar o respeito e iniciar um caminho para a 

compreensão, pois, desta forma, é possível estabelecer um bom canal para troca de 

informação. 

Isso significa que as conversas entre profissionais e pais deveriam assumir 

um caráter de troca, para validar as informações captadas, ter dúvidas sanadas e 

exprimir ideias; e não apenas como encontros informativos, nos quais os pais não 

conseguem participar ativamente. Ter voz na troca de informação significa construir 

um diálogo, no qual a escuta está implicada na conversa. Os pais mostraram que, 

para isso, não basta apenas ouvir o que o outro tem a dizer, é preciso validar a fala 

do outro e valorizar sua visão de mundo como ponto de partida para a conversa. 

Requer envolvimento para que não haja desigualdades de poder e sim uma intenção 
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genuína em considerar o outro, valorizar e respeitar todos os aspectos do indivíduo, 

da individualidade e da família. 

Ele [o filho] foi proibido de ir para casa. Ele quase enfiou a mão em uma 
médica. Não pela maneira, nem o fato de falar, mas pela prepotência ao 
falar. É agressivo. A pessoa chegou, um profissional chegou no quarto 
dele e falou assim: 'Você não vai porque eu não quero, sabe?’ Impondo. 
Como se fosse uma criança de dois, três anos e para um cavalo, para um 
adolescente, que já sabe o que está acontecendo, que conhece a leitura 
do corpo dele. (P.7) 

No momento em que o paciente e ou a família do paciente abre essa 
possibilidade de um diálogo, ele inexiste. Por quê? Porque você só 
pode ter o diálogo, se você tem as duas partes, no caso a grande maioria 
dos médicos, eles interrompem ali o diálogo com a frase que é 
absolutamente antiquada, que é: ‘Eu sou o médico, eu sei o que eu estou 
fazendo’. Ou seja, ele não sabe o que ele está fazendo, porque quando a 
pessoa sabe o que ela está fazendo, ela ouve a ideia do outro, ela ouve o 
que o outro tem a dizer. Os médicos têm que saber que o paciente é 
o objeto de estudo, mas que é uma pessoa e que tem direitos, 
expectativas e opiniões. (M.3) 

Sobre os direitos, as expectativas, as opiniões e o exercício da escuta, que 

citou a M.3 na narrativa acima, vimos que há implícito o desejo dos pais de serem 

compreendidos muito além daquilo que conseguem verbalizar. Para tanto, parece 

necessário uma sensibilidade, por parte do profissional, para investir na relação e 

dar a voz desejada aos pais, evitando assim que se afastem da necessidade de 

estabelecerem a troca de informações. 

Eu não quero ouvir o que eles têm para me falar, porque eu já tinha 
ouvido tudo de ruim que eu poderia ter ouvido, vou ficar me martirizando 
mais? Eu não quero. O que eles acham que vai acontecer, eu já sei, 
agora eu vou ficar ouvindo aquilo toda hora, não vou. (notas de 
observação) 

Para os pais, serem considerados como parte do processo de cuidado, 

envolveu contar com a maleabilidade das condutas que tornavam viável a execução 

de algumas peculiaridades, de acordo com critérios da família. No entanto, os pais 

mostraram que eles sentiam mais a imposição dos profissionais, do que eram 

convidados para decisões ou considerados com capacidade para decidir. 

Como nós pesquisávamos muito, nós sabíamos o que são eletrólitos, que 
você tem que compor aquela carga para fazer o balanço de um cálcio, de 
um potássio e você teria que tomar aquela quantidade x por dia que não 
necessariamente no horário, mas teria que respeitar. Eu sei que a 
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enfermagem é muito difícil controlar, só que a maneira como eles vêem, 
acaba sendo muito agressiva. Nós sabemos muito esse controle, porque 
o maior interesse nosso é ficar bem. Como tem poucos profissionais, isso 
é difícil, e a pessoa fica toda hora falando: ‘você tem que tomar! Você tem 
que tomar. Como se só eles decidissem. Você não tem noção como isso 
irrita. (P.7) 

 

Relacionamento compartilhado 

 

O processo de doença é cheio de novos encontros, com diversos 

profissionais dentro do hospital, desde as pessoas do atendimento na entrada e da 

administração até os profissionais de saúde mais especializados. Os pais mostraram 

que precisam de um relacionamento compartilhado para cumprirem seus objetivos 

no cuidado do filho. Isso significa que o sistema de saúde como um todo, do 

momento que os pais fazem uma ligação ou entram no hospital, até a realização dos 

cuidados mais complexos, dentro de uma unidade especializada, como a UTI, por 

exemplo, deve acolher as metas dos pais para o cuidado do filho.  

Eu não consigo lembrar de detalhes, mas eu acho que eu e o meu 
marido, até mais que eu, porque eu sou fã do H. [nome do hospital], ele 
também super fã. Ali a gente teve tudo. A gente queria passar segurança 
para ele. Que é o que a gente sentia que era importante e não tinha 
nada que atrapalhasse. Se não ajudaram a gente nisso, pelo menos 
nada atrapalhou na forma de a gente conduzir. (M.5) 

Os objetivos dos pais no cuidado do filho, como dar segurança, prover o 

melhor tratamento possível, assegurar decisões a favor da criança, envolvem a 

sensação de poder proteger o filho. Seguindo a fala da M.5 sobre querer passar 

segurança ao filho, ela mostra que a necessidade de interação privada com a 

equipe, sem a participação da criança, foi atendida pelo hospital; podendo, desta 

forma, preservar o filho e ter liberdade para se expressar livremente, sem 

preocupação.  

As crianças ficavam brincando lá e os pais conversavam longe das 
crianças. Enquanto você conversa com o médico na sala, a criança pode 
ficar brincando lá, então tem tudo isso. A gente não precisa conversar 
perto da criança, não sei se todo hospital é assim. Você está com o seu 
filho, o filho ficar ouvindo a conversa, não sei. Foi importante isso. 
Imagina aquelas longas conversas com doutor O. [nome do médico], eu e 
o G. [nome do marido] conversando com ele, a gente sabia que o M. 
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[nome do filho] estava brincando lá na brinquedoteca. Feliz da vida lá, 
então ele não estava ouvindo, o que não era para ele ouvir. A gente 
desmontando ali na conversa, depois respirando fundo, para ir lá e 
continuar cuidando dele, entendeu? (M.5)  

Assegurar aos pais um papel dentro do cuidado é fundamental para um 

relacionamento compartilhado. A certeza que protegeram o filho e advogaram ao 

seu favor, interfere no luto vivenciado após a perda, pois é comum os pais 

reavaliarem o próprio papel no cuidado do filho.  

Se eu não sou uma pessoa que interage, que fica no pé, que fica 
acompanhando, passaria despercebido. Eu nunca comentava isso com o 
G. [nome do filho], mas ele sacava isso de cara. [...]. Não aconteceu nada 
com o G. porque eu ficava em cima, mas mesmo assim eu percebia que 
poderia ter sido melhor. (P.7) 

Os pais mostraram que preferiam que as conversas difíceis com os médicos 

acontecessem na ausência do filho. Eles demonstraram desejos diferentes em 

relação ao que a criança deve saber: quem deve falar, o que deve ouvir ou no que 

pode participar. Estes desejos podem estar relacionados com a idade da criança ou 

com modelos de comunicação dentro da família. Os pais mostraram que um 

relacionamento compartilhado envolve a compreensão desses desejos, pois podem 

existir divergências e insatisfações principalmente quando percebem que a criança 

capta aquilo que estavam tentando esconder. Há necessidade de uma sintonia entre 

os pais e os profissionais para envolver as crianças e os adolescentes no cuidado, 

respeitando o desejo dos pais.  

Tem uma coisa que achava errada: ‘Ah eu tenho uma coisa para falar 
com você’. Está eu e a K. [nome da filha] aqui. ‘Eu preciso conversar com 
você em particular’. A K: ‘Ah lá mãe já vai falar da minha doença’. Espera 
a criança sair do lado, uma hora que eu estou longe da criança para falar 
isso. ‘Ah mãe, complicou! Eles vão falar da minha doença’. Eu ficava 
doida com essas coisas. É uma coisa chata, não é? A criança sabe! As 
crianças não são burras! ‘O exame chegou e eu tenho uma coisa para 
fala para você’. Tem que tomar cuidado: falar isso para as crianças, 
sabe? (M.1) 

Relacionamento compartilhado envolve o estabelecimento de parcerias, que 

são apreciadas pelos pais. Isso significa que equipe e família devem conhecer os 

esforços mútuos para o cuidado da criança e compreender o que se deseja alcançar 

com cada ação, intervenção e cuidado prestado. Para isso, é necessário conhecer 



Resultados 107 

os membros da equipe, tendo clareza dos papéis de cada profissional e de quais 

recursos de cuidado estão disponíveis para acesso.  

Em um relacionamento compartilhado, os pais reconhecem o desejo dos 

profissionais de fazer o melhor pela criança, mas, para isso, é preciso transparência 

para esclarecer os objetivos e as metas de cada um no cuidado. O P.7 mostrou sua 

percepção a respeito da confiança na vontade de os médicos fazerem o melhor, no 

entanto, salientou dificuldades em compreender os objetivos e esforços mútuos, 

podendo atrapalhar na construção de um relacionamento compartilhado. 

Os pais e os profissionais têm que estar muito bem na mesma harmonia, 
na mesma energia, para que a criança, o adolescente não se irrite, para 
que o paciente não se irrite. [...]. Eu sempre pedi para que os médicos 
façam o melhor. E todos querem o fazer o melhor. [...] só que eles 
[médicos] não são claros onde querem chegar.  (P.7) 

Na narrativa dos pais, ficou evidente que a clareza de onde se quer chegar é 

dificultada pela resistência em aceitar a morte ou pela dificuldade em lidar com ela e 

instituir os cuidados necessários. Para os pais, os profissionais deslizam de um lado 

para o outro em termos das decisões de intervenções médicas quando, no 

tratamento, não há mais perspectiva de cura. Os pais acreditavam que, em algumas 

situações, toda e qualquer intervenção pode ser necessária para salvar a vida da 

criança, pois a morte pertence à dimensão espiritual. No entanto, se essas 

intervenções representassem sofrimento para o filho, haveria necessidade de 

repensar os procedimentos e, mesmo quando isso estivesse claro para os pais, eles 

percebiam também resistência dos profissionais em aceitar o fim das intervenções.  

Eu lembro que uma vez, também, eles queriam fazer uma biópsia de 
pulmão, para tentar descobrir o que ela tinha. Ela já estava para entrar em 
cuidados paliativos, eu não tinha decidido ainda. Aí eu virei para o médico 
e falei: Posso te fazer uma pergunta? 

Ele: Lógico! 

‘O que você acha que vai conseguir? Ela vai sair de onde ela está? 

‘Ah, não sabemos!’ 

‘Então, não vai fazer!’ 

Ele falou: ‘é, você tem razão’.  
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Porque se não vai agregar nada para ela, então não vai fazer. Ele falou 
assim [acenou positivamente com a cabeça]. Eu via que eles tinham 
como um caso muito atípico. A equipe já cuidava dela há muitos anos, 
eles tentavam achar alternativas. Eu não recrimino por isso, mas às vezes 
eu falava ‘para que?’ Vai fazer funcionar o pulmão de novo? (M.2). 

Para um relacionamento compartilhado, os pais mostraram que respeitaram 

as decisões médicas, mas desejaram que estivessem mais envolvidos nesse 

processo. Os pais sentiram falta de estar mais conscientes e inteirados dos 

procedimentos e do tratamento, para evitar uma passividade não desejada nos 

relacionamentos estabelecidos com os profissionais. Estar alheio às condutas e, 

portanto, sujeito às decisões dos profissionais pode gerar frustração, culpa, 

arrependimento. 

E: De que maneira você poderia ter sido ajudada? 

M.: Primeiro, eu acho que se os médicos tivessem dividido qual era o 
processo, entende? Porque a gente nunca sabia o que ia acontecer. Era 
assim, daqui a quarenta e oito horas a gente vai fazer o isolamento de 
isótopo [...]. Para mim, era muito ruim, porque você fica vendido na 
história, mas eu acho que isso é uma decorrência dessa insegurança dos 
médicos. Eles têm medo de contar o processo. Não é para entrar em 
detalhes, não é isso, eu não sou médica, eu não quero discutir o 
procedimento, não é isso.  A ideia é que pudesse ser mais simples e 
menos distante o comportamento do médico e a realidade que acontece.  

E: Você disse antes que seriam dez sessões, você sabia ou você 
nunca sabia? Isso que eu quero entender. 

M.: Não, eu nunca sabia.” (M.3) 

Na hora que você chega no médico, ele explica: ‘você está vindo aqui 
para isso!’ Aí, descobre que tem outra coisa que você não sabia! Vai ser 
no prédio tal. A ambulância vai levar. Depois, quando você chega lá, você 
vai saber o que é o procedimento. Aí eles lembram que o filho é teu e 
você pode deixar ou não. (M.1) 

Um relacionamento compartilhado envolve reconhecer os papéis de cada um 

dentro da equipe, preservando, sobretudo, o desejo dos pais em cumprirem o papel 

de garantir o melhor cuidado e proteção para o filho. Esses são elementos 

fundamentais para construir uma equipe coesa. Os pais demonstraram falta de 

compreensão sobre algumas atitudes do cuidado dos profissionais e, por isso, não 

lhes atribuíram papéis adequados para o cuidado do filho. A expectativa em relação 

ao papel do outro na equipe pode limitar o exercício do relacionamento 
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compartilhado, especialmente no contexto dos pais que vivem uma sobrecarga 

emocional, agindo como uma neblina que os dificulta perceber os acontecimentos, 

ter clareza das necessidades e dos direitos que possuem nesse momento.  

Os enfermeiros, geralmente, só é medicação. Eles não podem dar 
informações. Eles agradam, brincam, o dia a dia com as crianças, a rotina 
do dia a dia. Às vezes, ficam e conversam enquanto estão assistindo uma 
novela, coisas do dia a dia. Já os médicos: ‘mãezinha entramos com essa 
medicação hoje. A doença está não sei aonde. Eu só estou mudando a 
quimio’. (M.1) 

Tinha uma moça que eu não sei qual a função dela da enfermagem, que 
às vezes ela vinha perguntar alguma coisa, preencher uma ficha. Essa 
conversava um pouco mais com a gente, ela perguntava qual era a 
religião e outras coisas que eu não lembro agora, ela puxava conversava, 
ficava conversando, eu não sei se tinha algum intuito. Na época, eu nem 
me atentava qual era. (M.5) 

 

Relacionamento com confiança  

 

Um relacionamento com confiança entre pais e profissionais é desenvolvido 

ao longo da trajetória de doença. A confiança é conquistada durante o tratamento e 

se transforma conforme os pais interpretam as interações com os profissionais, 

conforme a M.4 aponta (abaixo).  

No início, eu queria saber se eles estavam falando a verdade. Então, eu 
falava: ‘eu não vou só ouvir aqui, eu vou pesquisar’. Aí eu pesquisava, só 
em lugar confiável. Pesquisava no site do AC Camargo, do GRAAC, do 
Sírio, era esses sites que eu pesquisava. Com o andar do tratamento, eu 
fui pesquisar alguma coisa que eu pudesse ajudá-los. Queria achar 
alguma coisa que eu pudesse ajudar eles, sabe? Eu ficava pensando: 
deve ter alguma coisa que eu possa ajudar, que eu possa colaborar. Eu 
comecei pesquisar até fora. [...] No início, é porque eu achava que eles 
estavam me escondendo alguma coisa. Eu não aceitava só aquilo e 
depois para ver se eu conseguia ajudá-los. (M.4). 

O desenvolvimento da confiança entre pais e profissional ocorreu por meio da 

autenticidade, da genuinidade, da manutenção da fé e da esperança e, 

principalmente, ainda que pareça contraditório, da abertura de espaço para as 

incertezas.  

O Dr. O. [nome do médico] ele é mágico com as palavras, porque ele 
conversa com a gente, desde o início, quando foi dar o diagnóstico, ele 
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não dá esperanças falsas, mas não tira nossa esperança em nenhum 
momento. É difícil quando você está começando, mas, ao mesmo tempo, 
é fácil, porque você ainda tem um caminho pela frente. Quando você 
chega lá no meio ou no fim, quando a coisa não vai bem, você está numa 
situação mais difícil de ter esperança, porque você recebe informações 
mais difíceis, mas ele [o médico] não tirou [as esperanças]. É muito 
interessante isso e é uma coisa muito delicada mesmo, porque senão 
você acaba com aquela família. Você tem esperança e falta esperança, a 
gente vai levando e as pessoas vão te acolhendo. (M.5)  

O relacionamento com confiança também é permeado por valores humanos 

e, por isso, quanto menos estiver sob controle do médico, melhor será 

compreendido. Trata-se de reconhecer a natureza humana dos processos da vida, 

tal como a morte, permitindo caminhar pelas incertezas. Nesse espaço, os pais não 

admitem falsas esperanças e promessas ilusórias diante da dura realidade de viver 

com a possibilidade de perder o filho.  

não tem decisão maior do que a de Deus, médico não é Deus para decidir 
a hora de quem vai ou de quem fica (notas de observação). 

Nenhum médico sabe se aquela pessoa vai sobreviver, não adianta, não 
sabe, ele pode ter uma parada cardíaca no meio do tratamento. Então, 
assim: “confia em mim” é ridículo, é ridículo. Porque você não quer ver ele 
morrer, então você acredita de olhos fechados em tudo que o médico fala! 
(M. 3) 

A M.3 nos mostrou o problema de um desenvolvimento de confiança com 

alicerce instável e frágil, quando centralizado no controle da medicina sobre a vida 

humana. O relacionamento com confiança permite o desenvolvimento da fé e da 

esperança, como foi mostrado pelo P.7.   

Tanto que o meu filho mais velho, o N. [nome do filho], ele ficou revoltado 
com os médicos, revoltado. Na condição de mais velho e naquela coisa 
de não querer que o irmão morresse, ele acreditou de olhos fechados em 
tudo que o médico falava. [...] você acredita de olhos fechados em tudo 
que o médico fala, e isso é uma técnica religiosa até, sabe? Em que o 
padre fala que você sofre na terra e tem o céu de brinde e você acredita! 
(M. 3) 

O conforto da enfermagem, médicos, medicamentos é conforto físico, 
porque quer evitar o sofrimento físico do paciente. É essa a intervenção. 
O resto, como dizia o F. [nome do filho], não é físico. É espiritual. É divino. 
É de Deus. Que as pessoas chamem do jeito que achar melhor, mas não 
é daqui. Não é. É além dos nossos conhecimentos. [...] Então, eu, como 
pai, acho que a partir do momento que entrou aqui, até o último minuto, 
tem que mostrar o máximo de atenção, fazer o máximo de tratamento, 
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seguir com o procedimento. Se isso vai postergar ou alterar, dá até mais 
tempo, que vai chegar uma hora que você vai falar: eu preciso que o meu 
filho descanse! E o descanso vem no momento certo. Não vai ser uma 
bolsa a mais, uma bolsa a menos, não vai ser. Não vai ser. Eu vivenciei 
muito isso aqui e eu falo: isso não é decisão do homem, isso é de Deus.  
(P.7) 

No final de vida do filho, os pais sentem a confiança abalada e a esperança, 

tão importante para o enfrentamento durante todo o processo, pode estar 

ameaçada. Os pais mostraram que ter esperança no tratamento e na vida do filho foi 

um caminho indicado pelos profissionais desde o começo do tratamento, que serviu 

para nutrir as forças para que pudessem conviver com a doença. Por isso, qualquer 

ameaça a essa esperança lhes pareceu contraditório. Como, por muitas vezes, a 

criança respondeu positivamente a tratamentos muito agressivos ou aprendeu a 

manejar as dificuldades em relação à agressividade das terapias, os pais 

aprenderam, também, a esperar pela melhora do filho sempre e, por isso, há 

esperanças até o último minuto.  

Quem sabe aquela bolsa de sangue pode fazer a diferença? Porque eu 
vou deixar debilitar cada vez mais e desistir, se o tempo todo pregam para 
gente, chegar e fazer, fazer, fazer, não é? É feito desde o começo e 
porque desistir no final? (P.7) 

Você sente que está para acontecer, porém você não aceita, é uma coisa 
de aceitação, você não aceita. É muito complicado você falar de 
sentimento, porque mistura tudo no momento, você tem esperança e na 
mesma hora é como se não tivesse mais jeito, então é um pouco de 
consciência com um pouco de ilusão. Porque, às vezes, você coloca na 
sua cabeça: ‘Não, vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar’, você está 
vendo o quadro, mas precisa ter fé. Eu lembro que eu ia dormir e eu não 
dormia, ficava pensado ‘amanhã será que ele vai responder? Amanhã 
será que ele vai levantar?’. É complicado. (M.6) 

Tinha uma profissional que vinha conversar comigo, eu falava para o G. 
[nome do filho]: ‘G. essa daí é o transporte da desgraça’ [dá risada e 
depois retoma]. Eu sempre me achei muito tranquilo, muito equilibrado, 
então eu filtro, porque se todas as vezes que chegaram para falar que 
acabou e eu acreditasse! Sabe aquela notícia do Fantástico [programa 
televisivo de variedades], que anuncia a desgraça e semana que vem 
descobre o antídoto? Então, todas as vezes que falaram para mim, na 
outra semana apareceu uma opção. (P.7) 

O desenvolvimento da confiança envolve o estabelecimento da transparência 

na relação. Para os pais, nesse sentido, ouvir a verdade sobre o tratamento é 

primordial. O final de vida e os sentimentos que estão envolvidos na aproximação da 
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morte revelam a sinceridade e a franqueza necessárias para que a confiança possa 

ser estabelecida. 

Nas situações difíceis que ele [filho] está ruim ou que a coisa não está 
boa, é muito raro quando as pessoas se prontificam a responder com 
franqueza e coração aberto. (notas de observação) 

Acho que teve uma falta de conhecimento, do ponto de vista de ter outros 
tratamentos que pudessem dar suporte a esse central, achei que faltou 
inclusive serem mais francos e mais verdadeiros. Eu senti muita falta, 
poderia ter sido melhor para mim, um nível de conversa verdadeiro. 

E: Uma transparência. 

M: Exatamente. Não só por uma verdade na resposta, mas uma resposta 
compatível com o que estava sendo perguntado. Se eu perguntava muito 
simplesmente: ‘Como ele está?’ Diante de um quadro que obviamente 
não vai bem, eu que sou uma pessoa muito centrada, muito tranquila, 
muito segura, espero ouvir mais do que: ‘Está tudo bem!’ [...] A gente vai 
tendo que buscar alternativas, porque não tem em quem confiar. (M.3)  

4.1.2 Componentes envolvidos nos relacionamentos 

A recordação da experiência de perder um filho no hospital, revelou 

componentes que estiveram envolvidos nos relacionamentos estabelecidos entre 

pais e profissionais da saúde. Ainda que, esses componentes, não desvelem o 

relacionamento em si, nos parece fundamental para a compreensão do fenômeno. 

São elementos que interferem na dinâmica dos relacionamentos e na repercussão 

para o luto dos pais. Destacamos, neste estudo: o conhecimento técnico-científico, 

os recursos e suporte, a troca de informações, o timing para o anúncio da morte, a 

comunicação com a criança e o contexto de final de vida. 

 

Conhecimento técnico-científico 

 

Para os relacionamentos, o conhecimento técnico-científico do profissional é 

primordial, visto a necessidade dos pais de contarem com o apoio de profissionais 

competentes e qualificados, bem como dos melhores recursos, para o cuidado da 

criança e da família. A competência técnica e a destreza para o relacionamento 

humano não são diferentes para os pais e ambas as habilidades são importantes 

para o cuidado.  
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E: como você acha que os profissionais podem dar atenção para 
família? 

Acho que desde o bom dia, perguntar, saber detalhes, conhecer os jeitos, 
nós temos jeitos e jeitos. [...] Gente é tão SIMPLES e tão ÓBVIO e tão 
DIFÍCIL de as pessoas perceberem que isso faz parte do cuidado! Óbvio 
que tem a parte técnica, quando eu me sentia completamente tranquila de 
ver que eu tinha excelentes profissionais cuidando da minha filha. Isso 
não tem talvez! Isso é uma parte muito importante também, mas você 
pode ter uma excelente técnica e o cara ser uma múmia! Entendeu? 
Volta, nasce de novo, estuda tudo de novo e não esquece que você tem 
ALMA, entendeu?” (M.2) 

Você sabe que se você precisar, você vai chamar o enfermeiro e ele vai 
saber tratar a situação. Tanto na parte de técnica do assunto, como na 
parte emocional. Tudo o que a gente pedia eles prontamente atendiam 
assim. (M.5) 

O conhecimento técnico-científico especializado foi fundamental para 

segurança dos pais e para a qualidade do serviço prestado. Para os pais, a 

oncologia é uma área específica e complexa que exige profissionais bem formados, 

preparados e com experiência. 

É muita responsabilidade. Eu penso que não deveria existir a profissão de 
técnico em enfermagem, os profissionais que prestam esse serviço 
deveriam ser profissionais formados e graduados iguais são os 
enfermeiros. Às vezes, perde muito o foco, perde muito a qualidade do 
serviço prestado em função de economia em uma situação tão 
importante. (notas de observação) 

[No hospital] tem uma estrutura muito boa, médico vinte e quatro horas, 
qualquer coisa tem um médico para dar assistência. Isso é diferente de 
você internar em um hospital onde fica no quarto, mas que não tem o 
médico especializado, ele é do pronto socorro. (Notas de observação) 

Além da segurança para os pais quanto ao tratamento, a questão do preparo 

profissional se justificou também pela necessidade de destreza técnica, já que 

procedimentos muito agressivos foram rotineiros e, por isso, os pais não toleravam 

insucessos desnecessários (por falta de habilidade do profissional, por exemplo). Na 

fala abaixo, um pai mostra a revolta de outra mãe com a atitude de profissionais não 

qualificados e reforça a necessidade da identificação da criança com o profissional 

para amenizar o desconforto da família. 

Um dia eu cheguei aqui, a mãe do O. [nome de uma criança], estava 
desesperada e revoltada. Não era com o quadro do filho. É com a postura 
dos profissionais. Um profissional que não acerta uma veia e deveria 
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colocar uma pessoa mais preparada para aquela criança ou se sabe que 
está no limite coloca pessoas que realmente ele [a criança] se identifique. 
(P.7) 

Esse conhecimento técnico-científico contribui para a construção do 

relacionamento entre pais e profissionais, à medida que ajuda no manejo de 

conflitos vivenciados no hospital. A habilidade do profissional em gerenciar conflitos, 

apresentar solução e ouvir dúvidas e angústias do outro é fundamental para 

preservar e respeitar sua condição humana ao longo de um tratamento 

extremamente agressivo, doloroso e debilitante. 

Eu penso que [o que] ajudaria no relacionamento é a pessoa respeitar a 
individualidade do paciente. Porque a quantidade de medicamento é 
muito intensa, a quantidade e os horários, que chega uma hora que a 
individualidade acaba não sendo respeitada. Eu sei que para a 
enfermagem é muito difícil controlar, deixar o medicamento para lá 
quando estiver enjoada. Só que a maneira como eles vêem, acaba sendo 
muito agressiva, por que? O profissional, ele tem a cobrança de 
administrar todos os medicamentos, só que a pessoa ali na hora não está 
bem para tomar aquele medicamento, naquele exato momento, naquele 
exato minuto. Nós sabemos muito esse controle, porque o maior interesse 
nosso é ficar bem. Então, a primeira coisa é respeitar a individualidade do 
paciente, como um profissional. Achar uma forma, não sei, para que, 
enquanto o paciente está aqui, o processo seja o menos desgastante 
possível. (P.7) 

Os pais mostraram como, com o decorrer da doença e do tratamento, eles e a 

criança aprendem muito sobre a doença, sobre o tratamento e, principalmente, 

sobre o próprio limite e tolerância do corpo. Por isso, os pais desejaram ser tratados 

como experts para ter voz em decisões em relação às rotinas de cuidado, como 

banho, manejo de horário de medicação e procedimentos invasivos, por exemplo. 

Precisa saber. Nós precisamos saber, não é? A gente que é mãe precisa 
saber. Tem que alguém chegar e falar para gente. Não ficar só: é isso, 
aquilo e aquilo outro. Nós temos que saber. É um filho seu. Você tem que 
acompanhar tudo. (M.1) 

quando você entra aqui, suas veias estão maravilhosas, com o decorrer 
do tratamento, adeus veia, literalmente: adeus veia. E às vezes quando 
não está com cateter ou qualquer coisa, quando perde a veia, fica aquela 
pressão em cima do paciente. Você não sabe como aquilo irrita. Chega 
uma hora que o paciente sabe muito mais que um técnico de enfermagem 
e que um enfermeiro. E ele escolhe quem vai fazer. E essa escolha, às 
vezes, para o profissional, parece que você está sendo, que você não 
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está confiando no trabalho dele, mas para quem está ali, ele sabe quem 
tem habilidade para coisa e o que é melhor para ele. (P.7) 

Não importa a idade. Essas crianças, quando fazem tratamento aqui, eles 
adquirem uma maturidade tão gigantesca, incompatível com a idade e 
uma coisa é fato: eles sabem quando chega o limite deles. [...] Tem que 
respeitar; não é idade cronológica, é uma idade psicológica, que a criança 
está mais madura. Ela entende o limite, mesmo que ela seja menorzinha. 
(P.7) 

Pacientes como oncologia, renal crônico, penso eu, são pacientes que 
têm manias! Tem que respeitar as manias! Os horários que você gosta do 
banho! Vim dar beijo, perguntar do cachorro... (M.2) 

Os pais perceberam o quanto os profissionais necessitam de treinamento e 

capacitação também para estabelecerem relacionamentos capazes de gerenciar 

situações diversas ligadas à condição humana do sofrimento. Os pais, que 

conhecem as reações dos filhos, desejavam também que os profissionais 

compreendessem que certos comportamentos e reações não fazem parte da 

identidade da criança, mas sim da expressão de um conflito interno. 

Às vezes ele [o filho] faz uma ignorância com a enfermeira ou com o 
próprio médico, mas a gente tem que entender que é o estado dele de 
agora. Toda uma situação que envolve e deixa ele assim, a gente via lá 
que o enfermeiro não estava preparado para esse tipo de situação [...]. 
Então se você tem um profissional que você capacita ele para atender 
determinado tipo de situação, ele vai ser capacitado, ele vai compreender 
todo o contexto do que está acontecendo (notas de observação). 

Na percepção dos pais, deveria haver treinamentos, capacitações e apoio 

para o profissional, pensando no desenvolvimento de múltiplas habilidades, tanto no 

exercício de valores humanos nas relações com o outro, como consigo mesmo.  

Eu acho que principalmente os médicos, eles precisam aprender como 
serem mais humanos, principalmente eles. A enfermagem eu sinto que 
precisa se preparar. Tem que ter um treinamento, não é só um 
treinamento, um apoio, porque eu via que elas sofriam. (M.4) 

A excelência no cuidado envolve, para os pais, a adequação do ambiente ao 

contexto da pediatria, para que o espaço da criança seja garantido. Os pais 

demonstraram sentir o preparo dos profissionais para lidar especificamente com a 

criança, assim como reconheceram a importância de o ambiente hospitalar ser 

adaptado para o universo infantil. 
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Tinha uma coisa que era interessante. Sabe feriado? Eles não dão conta 
de cobrir o plantão, subia gente que não era da pediatria, aí você percebia 
na hora! Porque não tinha o traquejo, o cuidado. Se adulto é difícil, 
criança também. Então eu brincava: ‘Ah N. [nome da filha] ele não é da 
pediatria. Tenho certeza’. Ele falou: ‘Eu não sou mesmo’. Aí a N.: ‘Ai, mãe 
tem que ter paciência, né?’ Isso é um detalhe que me chamava atenção, 
mas eu não tenho o que falar deles. (M.2) 

Se a gente tivesse que passar por internações em hospitais que não 
fossem de referência, nossa ia ser horrível! Hospitais que não fossem 
dedicados à parte oncológica infantil, porque eles teriam outra 
abordagem, é aquela coisa de adulto, um ambiente mais tenebroso ainda, 
aquela coisa bem fria. Ali não. Ali era tudo pensado para uma criança. A 
parte visual, a brinquedoteca, eles gostavam de ficar ali na brinquedoteca. 
(M.5) 

A satisfação de ter acesso a recursos específicos do universo da criança, 

como brincadeiras e ambiente lúdico, proporcionou aos pais a certeza de ter um 

cuidado direcionado para o filho, que foi fundamental. Um ambiente próprio para 

criança ajudou os pais na tarefa de manterem o filho distraído da rigidez e da 

limitação da instituição hospitalar. 

Precisamos de ajuda para distrair seu filho e faziam muito isso. A 
brinquedoteca, eles levavam o brinquedo que a gente pedia. Alimentação, 
tinha a alimentação da rotina, mas às vezes a gente pedia uma coisa 
diferente, eles tentavam incluir. Pegavam um brinquedo diferente, filme 
diferente, ver televisão, tudo para ele se sentir mais em casa possível, 
porque criança não tem muita paciência de ficar em hospital. Você tem 
que dar divertimento para ela. (M.5) 

Para os pais, esse apoio, treinamento ou capacitação deveria habilitar melhor 

os profissionais para manejar a clara impotência e a frustração frente à perda de um 

paciente. Deveriam ter preparo para lidar com a morte, para ajudar os pais de forma 

mais efetiva e presente, pois sentimentos pessoais dos profissionais, como o medo, 

ficaram evidentes e os afastaram do relacionamento com os pais no cuidado de final 

de vida.  

Os profissionais precisam cada vez mais aprender que não é 
incompetência, eu não enxergo a pessoa que perde um paciente como 
incompetente. Como faltou algo a ser feito! Entende? Não enxergo. Eu 
acho que é a história de cada um. Cada um deve ter um livrinho para ir 
enchendo as linhas entendeu? (M.2) 

Eu acho que eles [os profissionais] precisam de um tratamento, 
treinamento, um trabalho para aprender a lidar. Porque principalmente 
nesse tipo de hospital, eles lidam com isso, eu creio, que quase todo dia e 
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nós somos mães lá dentro. Não dá para aceitar um filho morrendo e tinha 
hora que eu olhava e não tinha ninguém no postinho de enfermagem. 
Estava vazio. Teve uma hora que ele estava com uma falta de ar muito 
grande e eu só achei uma fisioterapeuta, que ficou com medo de pegar, 
de mexer, sabe? (M.4) 

Os pais pouco mencionaram, no relacionamento com os profissionais no 

momento da morte do filho, habilidades voltadas para o manejo de sintomas típicos 

do final de vida. Eles descreveram sinais e sintomas que são esperados para uma 

pessoa em processo de morte e, ao mesmo tempo, evidenciaram o despreparo dos 

profissionais, as reações de surpresa com os sintomas ou a ausência de ajuda deles 

para manejar as reações físicas esperadas nesse momento.  

Foi o único momento que eu ainda falei para Deus: ‘Então leva, se for 
para sofrer, leva’. Ele chegou no H. [nome do hospital] com dores. Eu 
lembro que começou também a sangrar a boquinha, o nariz e não estava 
acontecendo isso antes, a não ser quando descia a plaqueta dele, 
descia um pouco pela gengiva, mas pela boca não. (M.6) 

Até que chegou uma [enfermeira] e eu falei assim: ‘é parece que está 
todo mundo com medo de entrar aqui’. Ela respondeu: ‘imagina. Eu vou 
ajudar meu amiguinho, eu vou fazer tudo pelo meu amiguinho’. Ele estava 
muito ruim [voz chorosa e pausa rápida] e teve uma hora que eu tive que 
chegar e falar assim ‘oh... não é porque está SPP [sigla informal 
conhecida entre os profissionais que designa: Se parar, parou] que não 
vai cuidar e vocês não vão fazer nada!’ Porque parecia que o oxigênio 
estava muito fraco, sabe? (M.4) 

 

Recursos e suporte  

 

No processo de morrer da criança, recursos e suporte da família se refletem 

nos relacionamentos estabelecidos, ao considerar que há noções de coletividade 

que permeiam as relações dos indivíduos e que são inseparáveis do contexto e da 

forma como olhamos para o outro e para o mundo. Os pais mostraram que a rede de 

suporte e os recursos aos quais tiveram acesso estiveram presentes ao recordarem-

se da experiência vivida com o filho no hospital, sobre os relacionamentos com os 

profissionais ou, nesse caso, mais pertinente, com o sistema de saúde como um 

todo. 

Os pais, mediante as dificuldades encontradas, em relação à interação com 

os profissionais ou com o próprio progresso da doença, necessitam de diversas 
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formas de suporte (apoio psicológico, ouvir outra opinião profissional, suporte de 

amigos, colegas ou familiares) para dividirem as angústias e as sobrecargas 

emocionais, para se fortalecerem no cuidado do filho e para terem confiança no 

cuidado prestado pelos profissionais. 

As mães precisam de atenção, não eu, mas as mães precisam. Eu não 
tinha problema, mas algumas tinham problemas com o marido e não 
têm com quem falar. [...]. O hospital tem cuidado com o paciente, não com 
a mãe [bate as mãos na mesa]. A mãe simplesmente é um 
acompanhante. Mais nada. Sorte que eu tinha meu marido, que era 
muito ligado, muito atencioso, nesse ponto ele sempre foi muito bom. Ele 
dormia com a K., nunca deixava ela sozinha, sempre esteve lá o tempo 
todo. A família dele, a minha cunhada chamada B., ela nunca me deixou 
só. Nunca me deixou. Minha irmã vinha de Minas para ficar com a K. 
(M.1) 

“Eu achei que ficou faltando uma atenção para o luto, não para mim, 
que tenho bastante amigos que trabalham na área, muita gente me 
acolheu, me abraçou, até hoje me abraça. Elas me ajudam a superar, 
tem minhas colegas da faculdade também. [...] Eu não me sentia a maior 
prejudicada. Eu pensei naqueles que não têm o que eu tive. Eu tive o 
apoio da igreja, do meu serviço, da faculdade, dos meus vizinhos, da 
minha família. E as pessoas que não têm nada disso? (M.4)  

Nessas duas falas acima, notamos como as mães ressaltaram o apoio que 

tiveram de outras pessoas (família, amigos, colegas e comunidade social). 

Interessante observar um fenômeno comum, percebido nas entrevistas, que foi a 

necessidade de olhar para o outro para conseguir refletir sobre a própria 

experiência. Os pais, ao reconhecerem potenciais recursos e suporte do hospital e 

dos profissionais que podem ajudar no cuidado da família, despersonalizam a 

necessidade de cuidado, valorizando a rede de suporte que os acolheu. 

As mães precisam, eu não, mas tem muita gente lá que precisa. (M1) 

É muito complicado isso. É dificílimo porque [há] muitos pais lá que 
passam necessidade, tinham que pedir doação para os outros, porque 
não tem jeito! Não tem opção. Tem que ficar com o filho. Vai fazer o que? 
(M.5) 

Apesar de reforçarem a presença do suporte social e familiar, os pais 

expuseram fragilidades contundentes durante o final de vida. Embora as 

necessidades tenham sido muito diferentes, é possível que o sofrimento de pais que 

têm um filho morrendo no hospital seja tão único e diferenciado que, apesar de ter 

suporte, há demandas que não puderam ser resolvidas e precisaram ser 
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vivenciadas. Conscientes disso, os pais não procuram ou não imaginam como 

podem ser ajudados, já que se trata de um sofrimento único. 

Ela [a psicóloga] falou assim: ‘Se você precisar de mim eu estou aqui’. Eu 
pensei assim: ‘Vou lá para que?’. Ela não falou nada para mim. Nem ela, 
nem ninguém vai conseguir me entender. (M.4). 

Desta forma, sentem-se solitários, apesar do suporte que têm, e são 

empáticos com outros pais que vivenciam contextos sociais diferentes. Sentir solidão 

em meio a um terrível sofrimento, não ter perspectivas para buscar ajuda e, ao 

mesmo tempo, ver o próprio filho morrendo são motivos suficientes para os pais 

desconsiderarem a importância do cuidado próprio nesse momento. Suportar essas 

consequências é uma forma de dividir com a criança o sofrimento causado pela 

doença e, por isso, imergem e naturalizam a dor, a angústia e o cansaço que 

sentem ao cuidar do filho em final de vida no hospital. Para este estudo, essa 

compreensão é particularmente importante, a medida que os relacionamentos com 

os profissionais não puderam ser estabelecidos sem a iniciativa e o reconhecimento 

do profissional para amparar e ajudar os pais efetivamente.  

eu não sei te responder essa pergunta [foi perguntado: a senhora acha 
que precisava de ajuda?]. Não sei. Só sei que a gente é bem sozinha! Eu 
estava tão com ela [filha]; mãe é mãe. Acho que todas as mães, nós 
somos assim: Ninguém tem tempo para você, não. Só para a criança. (...) 
Eu não tinha tempo para pensar. Eu pensava tanto na N. [nome da filha], 
era tão ligada nela e no menino aqui [irmão da N.], pensando que ele 
estava sozinho. Eu queria morrer, sabe? Eu não tinha tempo! (M.1) 

Assim como eu, eu acho que tem muita mãe lá que precisa, que sente 
essa falta sabe? Do acolhimento, do abraço, da parte humana mesmo, 
não da técnica. Eu penso comigo que eles [profissionais] se afastam para 
se proteger. Para não sentir, para não doer; porque dói. Assim como eu 
sentia por uma criança de outra mãe, eu creio que eles [profissionais] 
sentem pelas crianças que eles estão cuidando. (M.4) 

Para os pais, os recursos financeiros e o poder aquisitivo da família podem 

interferir no relacionamento com os profissionais, a medida que viabilizam ou 

inviabilizam a existência de relações paternalistas como ameaça à integridade dos 

relacionamentos.  

Eles acham que porque quem paga é o governo, eles podem fazer o que 
querem com a criança, acham que a criança pertence a eles [...]. Eu acho 
que se eu tivesse dinheiro teria sido diferente nesse ponto. Não seria TÃO 
assim, sabe? Porque, sei lá, precisava de mais atenção. (M.1) 
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É um hospital privado? É um hospital privado. É um hospital caro? É um 
hospital caro, mas estamos falando de pessoas, entendeu? Não depende 
de dinheiro. Eu espero que um dia o público tenha o mesmo cuidado, mas 
não tem! (M.2) 

É importante olhar para a necessidade de recursos e suporte, que os pais 

mostraram, para buscar meios de investir nos relacionamentos estabelecidos nas 

situações de final de vida. É essencial que os profissionais compreendam o que e 

quem faz parte da rede de suporte da família para aproximá-los dos pais no 

momento da morte e do luto, ajudando-os a conquistar a certeza de ter cumprido 

com seus objetivos no cuidado do filho. Se os últimos meses, dias ou horas com um 

filho ocorrem dentro de um contexto hospitalar, é evidente que os pais precisaram 

ser amparados pelos recursos ali presentes, sejam materiais, de pessoas ou da 

tecnologia disponível para garantir o melhor cuidado. O escopo do relacionamento 

estabelecido durante o final de vida da criança precisa permitir o envolvimento de 

recursos e suporte particulares para a necessidade de cada família.  

a gente teve tudo que a gente sentiu necessidade ali do dia a dia. Tudo 
da parte de formas de agradar o M. [nome da filho] para ele ficar bem. 
Que era o que a gente podia fazer, né? [...] (M.6) 

Os pais nos mostraram que precisam de facilidades nas situações de final de 

vida em relação à burocracia, por exemplo, com as quais se deparam no hospital. 

Há necessidade de repensar regras e obrigações administrativas como mecanismos 

de proteção das relações desenvolvidas com os profissionais dentro do hospital, 

uma vez que regras remetem à rigidez de relações não pautadas em valores 

humanos. 

Foi fundamental, nesse momento, o apoio deles, a quebra de regras, não 
a quebra de regras, mas a maleabilidade de regras. (M.2) 

Nesse processo, o que a gente recebia eram respostas administrativas. 
Isso eu sei. Eu conheço o processo interno de um hospital, eu sei que ele 
vai morrer, ok? A responsabilidade é do médico? Não! 

Aí tem um papel: você vai processar um médico? Não. Você? Não! Não! 
Não! O que você quer? Eu quero tirar a sonda. Então nem nesse 
processo terminal, de morte, de fim, não existiu nenhum tipo de 
compreensão da relação humana, zero. Não só da relação humana, mas 
como da dimensão humana da morte, a compreensão da finitude, a 
compreensão da tristeza ou do fracasso, enfim, a compreensão de muitos 
valores que são humanos.  
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E aí, você manda, o departamento jurídico do hospital ligar para o quarto. 
Tem condição?  

- A senhora está ciente das consequências? 

- Sim! 

Não era esse o ponto. Então, assim, foi legal a presença da O. [nome da 
enfermeira que cuidou desse processo], porque dentro desse caos 
burocrático, nossa, chegou uma pessoa! [ênfase]. Gente, olha como é 
legal ter um ser humano dentro do quarto. (M.3) 

Teve lá um médico muito atencioso que falou: Eu vou facilitar tudo para 
você’. Ele cuidou das papeladas todas para liberar o corpo e a gente 
poder levar para Minas e enterrar lá. Nossa, isso foi um conforto muito 
grande! (M.1) 

Os pais que vivenciam a perda de um filho no hospital podem precisar de 

suporte para o luto, pois encontram dificuldades para elaborar novas questões – que 

as reflexões e lembranças os remetem após a perda do filho. Mais uma vez, sentem-

se sozinhos, pois a sociedade não está pronta para acolher o enlutado. As mães, 

abaixo, nos mostraram como questões envolvidas no final de vida do filho com os 

profissionais estão presentes no luto e, algumas vezes, se fazem mais evidentes 

durante esse período do que na época que estavam no hospital de fato.  

A maneira como você elabora o luto depende muito da forma que você se 
relaciona com o paciente terminal. A forma como a enfermagem ou como 
a equipe médica se relaciona com a família também conta. Por isso, é 
importante a presença do médico em uma hora difícil, porque o paciente e 
quem está acompanhando o paciente, se sentem minimamente humanos 
[...]. Quando morre uma pessoa que você gosta e que você quer que fique 
com você, você se sente muito sozinho, começa a repensar mil valores e 
isso sempre é uma elaboração muito pessoal. Eu fui muito criticada no 
começo, porque as pessoas falavam e pensavam: ‘como é que você pode 
estar achando graça? Você esqueceu que o seu filho morreu?’. E eu 
sempre lembro do B. [nome do filho], sempre, em todos os momentos. 
Quando eu lembro dessas pessoas, eu penso: ‘Ainda bem que o B. 
[apelido do filho] já tinha me falado’. Ele me falava assim: “Mãe, não 
adianta você contar para todo mundo o que acontece, as pessoas não 
vão entender, você percebeu isso?”. O engraçado, é que as pessoas mais 
próximas falam isso, a pessoa não ajuda em nada e ainda atrapalha! 
Então, eu não quis fazer terapia, porque, por conta disso. Eu falei: ‘Meu 
Deus, eu não posso, ela não vai entender!’. É verdade isso, a pessoa não 
tem condição, porque é uma limitação humana. (M.3) 

Você sempre está fazendo alguma coisa, o tempinho que sobra você 
descansa. Então, é tanta correria que você não tem muito tempo de 
pensar, refletir. Então, eu acho que eu penso mais hoje, hoje eu penso 



Resultados 122 

mais do eu pensava. Reflito mais sobre o que estava acontecendo hoje. 
Por isso, que eu estava querendo ir atrás de terapia para conversar, 
porque só hoje eu penso e reflito, mas sozinha, né? Porque eu não posso 
conversar com meu marido, porque ele não gosta muito de conversar 
sobre esses assuntos, entristece ele. Se eu for conversar com a minha 
mãe, minha mãe sofre mais do que eu, aí ela vai chorar e não vai resolver 
nada [risos]. Então eu estou indo atrás de uma terapia para conversar, 
porque hoje eu reflito mais do que naquela época, que eu não conseguia 
pensar. (M.5) 

Óbvio que eu tive todo um apoio psicológico, medicamentoso (...) levou 
uns três anos para eu readquirir minha paz de espírito, com terapia, em 
grupos de mães. (M.2)  

Na narrativa dos pais, recursos e suporte social foram fundamentais para a 

família poder viver o luto da criança. O envolvimento da rede social e a utilização de 

recursos no processo de doença, de morte e morrer ajudou-os na construção de 

significados, no sentido que a morte não poderia ser evitada já que contaram com o 

apoio necessário e recursos disponíveis, deixando como legado ao filho a prática do 

cuidado com amor. 

Eu tenho a consciência muito tranquila que foi a doença, sabe? Tanto eu, 
como ele [o marido], como a família dele e a minha família têm 
consciência disso, que foi a doença. Todo mundo ficou envolvido. A 
família ficou toda! Gente é uma doença, eu não sei por que, ela atinge tão 
pesado a família toda, que todo mundo cai. Tem esse poder de derrubar a 
família todinha. Sabe? Todo mundo correndo o tempo todo atrás dessa 
menina e eles não sabiam o que comprar de brinquedo e de coisas para 
agradar ela, para deixá-la feliz. Ela foi muito amada por todos. Nossa, 
como ela foi amada! [voz chorosa e pausa]. (M.1) 

 

Troca de Informações 

 

No relacionamento, foi crucial a troca de informações. Os pais mostraram a 

importância de um espaço para o diálogo, de ter informações suficientes e poder se 

assegurar das informações. Ter um espaço para o diálogo é fundamental para que 

os pais possam estabelecer uma conversa e um canal de comunicação que 

consigam esclarecer dúvidas em relação ao tratamento e à doença. Os pais 

apontaram que, ao longo do processo de morte da criança, adquirem referências de 

profissionais que podem iniciar um diálogo para suprir as necessidades por 

informação sem ameaças de prejuízo ao vínculo estabelecido: 
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eu tinha tanta liberdade e tranquilidade de perguntar o que eu quisesse, 
de falar o que eu quisesse. Eu me sentia tão acolhida pela equipe de 
enfermagem e pela equipe de médicos. (M.2) 

E: Você tinha espaço para conversar com os profissionais, com os 
médicos ou com os enfermeiros ou não? 

M: Com a médica, eu consegui falar bastante coisa [...] com os médicos 
eu tinha abertura. Com o enfermeiro, não tinha muito, não. [...] 
Enfermeiro, tinham uns que eram muito acolhedores e outros que só vou 
fazer meu serviço e não vou dar muita atenção, não, porque eu tenho 
muita coisa para fazer. [...] Elas só chegavam, falavam: eu vou fazer isso, 
isso e isso. Vou puncionar, vai passar tal medicamento, vai correr sangue, 
era assim. E eu já sabia, porque o médico já tinha me falado. (M.4) 

Os pais mostraram que não se sentem com informações suficientes a respeito 

da doença e do tratamento. Não têm esclarecimento adequado por parte dos 

profissionais sobre o conhecimento acerca da doença e do tratamento. Eles 

apontaram dificuldades, que não foram exploradas pelos profissionais, para 

compreender a doença e as decisões médicas do tratamento.  

Eu comecei a doença, eu terminei a doença sem saber de nada. Nunca 
chegou alguém para falar: ‘olha essa doença é tal, o tratamento é assim.’ 
Tudo que eu sabia, sabia e sei mais ou menos da doença é o que eu vi lá 
dentro conversando com mães. Sobre a doença mesmo nunca chegou 
um profissional para explicar, para mim, da doença. Então, você me 
pergunta: você sabe alguma coisa da doença da K. [nome da filha]? Não 
sei nada, nada, nada, nada. Médico não te explica nada [fala chorando e 
prossegue]: E não é só para mim, não. Entre as mães, a gente sempre 
estava perguntando uma para outra: ‘ela falou que o tumor dele chama 
tal, falou que o tumor do outro chama tal, elas sabiam os nomes dos 
tumores, mas não como ele veio, como ele ficou, como que foi sabe? Os 
nomes eles falavam, e vamos mudar a medicação e é isso. (M.1) 

A fala da M.1, acima, evidenciou uma lacuna na compreensão da doença e do 

tratamento. Complementariamente, a M.3, na fala abaixo, mostra a falta de 

envolvimento e compreensão das decisões médicas no tratamento do filho – 

ausência da clareza do objetivo do tratamento. Essa mãe ainda mostrou que ter 

informações suficientes e adequadas sobre reais riscos de determinados 

procedimentos, como efeitos colaterais prováveis da administração de um 

medicamento, por exemplo, é imprescindível para que os pais exerçam o direito de 

tomar decisões em benefício do filho. 

Tudo bem fazer o que eles mandam, não era essa a questão, mas eu 
acho que faltou, por exemplo, para mim, uma ideia do qual é o objetivo. O 



Resultados 124 

objetivo é que ele saia curado ou que, vou dar um exemplo do avião que 
fica mais fácil, qual é a rota? Quando você está no avião não tem uma 
telinha? Então, você daqui para Andorra, você sabe qual é o caminho! 
Claro que no meio do caminho podem acontecer mil coisas, mas você 
não está em um quarto escuro fechado. (M.3) 

Alguns procedimentos eu tinha que assinar. Vamos supor: fazer um 
transplante de medula. O transplante pode dar certo ou pode dar errado. 
A senhora autoriza fazer? Sim, autorizo. Ok. Agora essa coisa de você 
perder a audição, eventualmente perder um movimento ou perder a 
capacidade cognitiva, é lógico que eu ia falar: ‘Não, não dá o remédio, 
deixa ele ouvindo até morrer.’ Era melhor ele ter morrido com a audição, 
do que morrer surdo, entende? Em alguns casos extremos, eu acho que a 
família, os pais ou enfim, quem estiver cuidando, tem que ser perguntado. 
Tem que ter informação. Ela pode falar, ela pode dizer que não. (M.3) 

Ter informações suficientes na troca de informação com os profissionais 

envolve, na perspectiva dos pais, a importância de falar a verdade desde o início do 

tratamento, para que eles possam estar situados diante da gravidade e do 

prognóstico, não desenvolvendo falsas esperanças. Os pais mostraram como a 

transparência nos processos comunicativos é fundamental para ganhar consciência 

do tratamento, a ponto de terem participação ativa na troca das informações e em 

algumas decisões clínicas. 

Quando a mãe do paciente fala, com a maior calma, depois que já passou 
um ano, já conhece. Fala: - me fala uma coisa, você acha realmente que 
é o caso de continuar com as quimioterapias? 

- “H. [nome da mãe], é o seguinte, você é mãe, cuida do teu filho que eu 
cuido do tratamento dele.” Quer dizer, isso não é resposta. Eu  

acho que a primeira coisa é transparência na conversa. [...] A primeira 
conversa com o médico, ele chega e fala: ‘Bom, então, é o seguinte, você 
vai ficar super bom. B., confia em mim que você vai sarar e você vai voltar 
a ser campeão’. Para que falar isso? Pronto, já acho a abordagem 
totalmente errada. Se eu fosse médica: ‘B. é o seguinte, você tem um 
problema grave. Grave quer dizer 20% de chance de sobrevivência, eu 
vou propor um tratamento para você, se você fizer, me ajudar, PODE ser 
[fala subindo o tom de voz] que a gente chegue num resultado bom e 
pode ser que não. [...]  (M.3) 

Os pais procuram mecanismos, como outra opinião médica, consulta à 

internet, por exemplo, para suprir as informações insuficientes ou validarem aquelas 

que receberam dos profissionais no hospital. Ou seja, para poderem se assegurar 

das informações, buscam o conhecimento de fontes externas, para 

complementarem ou validarem as informações recebidas no hospital. No entanto, 
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valorizaram, na narrativa, quando tiveram o apoio e o acompanhamento dos 

profissionais nesse processo, pois há insegurança de receberem informação errada 

ou de tomarem conhecimento de mais informação do que podem dar conta: como 

prognóstico da doença. 

Tudo que eu sabia e sei mais ou menos da doença é o que eu vi lá dentro 
conversando com mães. O resto que eu sei é o que você vê na televisão. 
(M.1) 

Eu falava o que eu tinha lido e ela falava que achava bom. O doutor O. 
[nome do médico] também ele falava que era bom, que se eu soubesse 
de alguma coisa, que eu pudesse ajudar, eu podia falar com eles. Que 
não era para eu fazer, mas eu podia falar com eles que eles também 
estavam aprendendo. (M.4) 

Tem que explicar várias vezes para gente entender. Porque é difícil para 
você entender aquelas linguagens, da medicação, do tratamento, então 
tem que explicar para gente ficar bem tranquilo, para você saber que está 
tudo sendo feito certinho. Às vezes, a gente não se satisfaz com o que 
está [ouvindo] ali, quer ir fora dali e eles respeitam. Uma época a gente 
falou: “Olha doutor, a gente queria consultar um médico lá em São Paulo”. 
Levamos ele e o Dr. O. [nome do médico] apoiou. (M.5) 

Eu nunca quis pesquisar no computador neuroblastoma. Desde quando 
eu descobri, eu falei ‘Eu não vou pesquisar’, porque eu sei que se eu for 
pesquisar, hoje em dia na internet você não vive, né?  Você vai encontrar 
só os casos ruins, é muito difícil achar um caso bom na internet. (M.6) 

Portanto, a troca de informações esteve sujeita à validação do conteúdo 

compartilhado por outras fontes, pessoas e recursos. Se, para os pais, é importante 

a certeza que o filho recebe o melhor tratamento disponível, é natural procurar 

outras fontes de informação para ao menos validarem as decisões tomadas e o 

tratamento oferecido:  

Eu sei mais ou menos porque a doutora H. [médica do grupo de dor] falou 
para mim [sobre uma opção de cirurgia para diminuir a dor]. Ela ia me 
acompanhar nesse dia. A doutora outra médica não deixou. Disse que ia 
e não queria que a H. fosse. Na hora não foi uma, nem outra. Ela não 
deixou a H. ir e também não foi. Chegou na hora eu não deixei [não 
autorizou o procedimento]. Depois cheguei na doutora H. e ela: 
‘Parabéns. Não era para ter deixado mesmo.’ Fiquei aliviada! Por ela 
também não faria, mas ela não podia falar para mim. Ela falou: ‘você está 
certa, eu queria te acompanhar para você não fazer’. (M.1) 

Eu pesquisei até fora. Eu pegava e traduzia os trabalhos científicos, as 
pesquisas, para eu ver se tinha alguma coisa que eu podia ajudar. 
Imagina! [...] o que eu achava que estava faltando, eu pesquisava, eu ia 
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atrás. Eu tinha professor de análise de imagem, que eu mostrava as 
imagens, o médico falava que não tinha nada, mas ele falava que 
tinha. (M.4) 

 

Timing para o anúncio da morte 

 

No final de vida da criança, alguns aspectos chamaram atenção em relação à 

comunicação. Os pais mostraram que falar sobre a morte reflete enfaticamente a 

complexidade de prestar um cuidado individualizado. Eles apontaram diferentes 

necessidades em relação à compreensão da conversa sobre a morte, mostrando 

que o caminho da comunicação é um desafio a ser desvendado, já que são distintas 

e, ao mesmo tempo, frágeis as concepções, vivências, crenças e percepções de 

cada um acerca da morte. 

Os pais indicaram que há um momento adequado, um timing para a 

comunicação sobre a morte e definitivamente esse tempo não tem relação com o 

percurso das decisões médicas do tratamento, mas sim com a percepção da família 

sobre o que é melhor para o filho.  

A compreensão da aproximação da morte para os pais foi possível na piora 

da condição de saúde do filho. Eles precisavam de esclarecimento, elucidação e 

transparência sobre as reais perspectivas do estado de saúde da criança para 

encontrar sentido no que os médicos queriam informar. Esse pareceu-nos um ponto 

muito relevante da dissonância e da desarmonia entre o que é falado pelos 

profissionais e o que os pais compreendem da comunicação sobre a morte. Os pais 

mostraram que querem saber a verdade, mas essa conversa não nos pareceu se 

tratar de algo pontual, pois depende dos profissionais perceberem o timing da 

família.  

Isso porque os pais mostraram quanto é fundamental ter os objetivos do 

tratamento alinhados, o foco esclarecido e as necessidades de cuidado bem 

discutidas e dialogadas. Dessa forma, a experiência dos pais demonstrou que falar 

sobre a morte é muito mais do que comunicar a possível fatalidade da terapêutica. É 

preciso se aproximar do universo de sentidos dos pais em relação à doença do filho, 

para adequar o objetivo daquilo que precisa ser comunicado. É um risco, para o 
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processo de luto dos pais, ver essa dificuldade implicada na ausência de uma 

conversa franca sobre a inevitabilidade da morte. 

Foi em janeiro que ela [médica] pediu até que fosse alguém comigo, para 
falar que ele não estava respondendo a quimioterapia. Ele morreu menos 
de um mês depois e ela não falou que ele podia falecer. Eu não sei se 
ela queria me poupar, porque ela sabia que eu era muito nova [...], 
mas para o meu esposo ela falou e para mim, não. Ela falou para ele 
[esposo] que estava caminhando para falecer e, para mim, não. Eu 
não gostei, porque, para mim, se ela não me falou, não vai acontecer. 
Eu achava ruim com ele [com o esposo]. Ele falava e eu não aceitava. 
(M.6) 

A compreensão desse timing é fundamental para que a conversa não se torne 

uma lembrança pouco produtiva em termos de significado para a família durante o 

luto. Os pais desejaram uma comunicação sobre a morte com os profissionais no 

momento certo. Quando os pais não queriam ou não podiam olhar para a finitude 

como desfecho possível, mesmo quando reconheciam a aproximação da temática 

por parte dos profissionais, os pais não conseguiram estabelecer esse diálogo, era 

preciso manter as esperanças para ter força para cuidar do filho: 

Eu não vou perder meu foco do que eu quero para o meu filho, porque 
cada vez que eu ouço são horas que eu fico lá embaixo. Se eles queriam 
me ver lá no chão, eu já estou. Então, eu não vou ficar mais ouvindo, 
quando a médica começa a falar alguma coisa no quarto eu já corto. O 
que eu tinha que ouvir de ruim, eu já ouvi e não vou perder meu foco do 
que eu acredito que pode acontecer, que as situações podem mudar, 
enquanto os médicos ficam sem saber responder a certas reações dele, 
eu tenho que acreditar no meu filho, também. Eu tenho noção do que está 
acontecendo, da gravidade da situação, mas eu não posso perder minha 
fé por causa disso, porque aí o negócio vai por água abaixo mesmo. 
(notas de observação retiradas de entrevista do projeto maior) 

O que podemos dizer, com este estudo, é que, de maneira geral, parece que 

falar sobre a morte da criança, associada à limitação do tratamento, expõe muito os 

pais para uma dura realidade que eles não podem aceitar. Sentem-se encurralados 

e com a necessidade de buscar alternativas para salvar o filho (nas duas falas 

acima, as mães reforçaram a procura pela fé, na esperança de manter a vida do filho 

e, ao mesmo tempo, ambas foram procurar outro serviço em busca de uma segunda 

opinião). Outra consideração que nos pareceu influenciar na abertura da 

comunicação sobre a morte é que propor essas conversas muito tempo antes ou 

muito próximo da piora clínica da criança, observada pelos pais, pode não ajudar na 
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elaboração para a perda do filho (a narrativa da M.6, acima, mostrou a lembrança da 

conversa menos de um mês antes de o filho falecer; a nota de observação, acima, 

trata-se de uma entrevista realizada três meses antes de a criança falecer). 

 

A comunicação sobre a morte com a criança  

 

Desenvolver um canal de comunicação sobre a morte com a criança pareceu 

ter repercussões positivas no processo de elaboração do luto dos pais. Apesar do 

silêncio e do distanciamento dos profissionais, bem como do timing inadequado para 

desenvolver a conversa, nas situações em que os pais puderam ouvir a voz do 

filho sobre a morte ou conseguiram estabelecer um diálogo com os profissionais, os 

significados para a perda ficaram evidentes, como aceitação do filho para a morte, 

respeito pela vontade do filho, ter sido preparado pelo filho, por exemplo.   

As crianças de hoje são muito espertas, não são? Então, a médica 
naquele negócio de falar ‘não, não é nada não, K.’ Imagina! Ela sabia! Ela 
sabia que ela ia morrer. Sabia quando ela ia morrer. Sabia tudo. Sabia 
tudo essa parte.  Ela falou assim: ‘Ah mãe já vivi bastante, Está na hora, 
né?’. As colegas dela, as meninas mais fortes, iam embora. Eu também 
não entendia como que as meninas morriam ali antes dela. Ela me falou 
isso! (M.1) 

Essas situações foram notáveis nos adolescentes, diferenciando-os das 

crianças que participaram deste estudo.  Nas falas abaixo, mostramos trechos nos 

quais os pais evidenciaram os significados construídos em relação à resposta do 

filho acerca da morte.  

Ela morreu dia 30, o aniversário dela é dia 07. “Não DÁ TEMPO” [fala com 
a voz chorosa]. Eu tentei conversar com ela de todo jeito: “Mãe, não dá 
tempo!”. Ela falava para mim, sabe? Eu falava: “eu faço o seu bolo”. “Mãe, 
não dá tempo”. Nossa, ela tinha certeza de tudo, foi embora toda 
tranquila, sabe? [...] Não dá tempo... Ela sabia, certeza! “Faltam só 7 
dias, só 7 dias do seu aniversário, cara!”. “NÃO DÁ TEMPO!” [diz a 
palavra enfatizando sílaba por sílaba] e não deu. [bate na mesa]. (M.1, 
Mãe da K., 12 anos) 

Ela [a filha] não respondia mais nada. Foi quando entrou a equipe de 
cuidados paliativos para conversar comigo, porque ELA PEDIU [fala 
enfatizando o pedido ter vindo da filha]. [...]. Eu falo sem falsa modéstia 
que foi a maior prova de amor que eu podia dar para ela. Porque eu abri 
mão do meu egoísmo, de ter ela perto, mas eu respeitei uma lição de 
vida que ela me deu desde os 6 anos. Não seria justo não respeitar 
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esse pedido, acho que faria um papel de bruxa se eu não aceitasse. 
(M.2, Mãe da N., 12 anos) 

Ele falou: ‘Mãe, sabe o que é? Eu não quero ficar com essa sonda, 
porque não vai me servir para nada.’ O que ele queria dizer? Eu não 
quero morrer com a sonda. Então, naquele momento, foram vários 
momentos, mas esse foi o mais, o ápice, né? Que é quando o paciente 
reconhece o fim e, no caso, o paciente é o teu filho, quer dizer, é uma 
coisa terrível. (M.3, Mãe do B., 13 anos) 

O F. [nome do filho] chegou no último dia e falou assim: ‘Pai, pode 
mandar me intubar, está osso. Eu não quero. Não tem jeito, acho que 
amanhã o senhor vai ter que autorizar intubar, tá? Pode autorizar.’ Então, 
isso te dá uma tranquilidade. (P.7, Pai do F., 17 anos) 

Já, nas três narrativas abaixo, tratam-se de crianças em idades pré-escolar e 

escolar. Nessas situações, os pais não tiveram com clareza uma verbalização do 

filho sobre o fim da vida e, na percepção dos pais, a comunicação sobre a morte 

com os profissionais não ocorreu, como relata a M.6: 

Ela [médica] veio e falou que ele [o filho] não estava respondendo ao 
tratamento, mas que eles iam tentar um medicamento, para ver se ele 
voltava a responder. Para mim, não era um quadro bom, mas eu não 
imaginava que estava caminhando para ele falecer. Ela nunca falou 
que ele iria falecer. (M.6, Mãe do U., 3 anos) 

Ou a conversa foi muito pontual e direta, como mostrou a M.4: 

E: Ninguém te falou que seu filho poderia morrer em alguma 
determinada...  [interrompe]: 

M.4: No dia que ele internou. Na quinta-feira. O médico disse que ele não 
ia sair mais de lá. Assim, desse jeito: ‘Ele não sai mais daqui!’ [pausa] 

E: Foi essa a conversa? 

M.4: Foi assim. (M.4, Mãe do Z., 5 anos) 

Ou a conversa foi possibilitada pelos pais, quando deram abertura, tal como 

mostrado pela M.5: 

Tanto que a última conversa que eu tive com ele [médico], foi coisa de 
menos de um mês. Lembro que era quando a coisa já estava bem crítica. 
Eu perguntei para ele: ‘Doutor, ele vai morrer quando?’ Quando e do 
que?’ Eu queria saber, porque a coisa não melhorava e eu queria saber 
quando ele ia morrer e do que [...]. Tanto que, quando foi chegando perto, 
a gente perguntou para a Dra. A. [nome da médica]: ‘Doutora, como que é 
a sedação?’ A gente tinha muito medo da hora da partida dele. Ela falou 
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assim: ‘bom, já que vocês tocaram no assunto.’ Daí ela entrou na 
conversa de sedação. Até então, como a gente não buscou, ela não 
admitiu que estava chegando nessa hora. (M.5. Mãe do M., 5 anos) 

Nas narrativas dos pais, ao se aproximarem do momento da morte, os 

significados emergiram, mostrando o sentido atribuído pelos pais na vinculação com 

o filho nesse momento no hospital. As atitudes da criança ganham admiração dos 

pais, após a morte; ela podendo ou não verbalizar a questão da própria finitude. Os 

significados acerca da compreensão que o filho tinha diante da morte ajudam na 

reconstrução da história para a elaboração do luto.  

Ele [o filho] nunca perguntou para mim: ‘Mãe, eu vou morrer?’ Nada disso. 
Nem perguntava para mim: ‘Mãe e aí?’. Ele só fazia o tratamento. 
Também acho que é muito da criança. Ele era muito resignado, era muito 
resignado. Uma criança totalmente resignada. Então, ele nunca criou 
muitas dificuldades. (M.5) 

Ele [o filho] me preparou para a morte. Dizia que não era o fim, era só 
uma passagem e que um dia a gente ia se reencontrar de novo. Ele sabia 
quando ele ia morrer e me preparava para tudo antes de acontecer, 
porque ele conhecia os limites e as reações do corpo. A criança sabe até 
o que vai sentir. O F., antes de o fungo acertar nele, ele falou assim: 'Pai, 
não estou legal. Vem bomba por aí.' Ele falava quando ele sentia que ia 
ter febre, qualquer coisa, ele já sabia antes. Ele falava assim: 'Pai, vai vir 
o exame, mas pode ficar sossegado que vai vir sangue, vou ter que tomar 
sangue’. Falei assim: 'Como que você sabe?' Ele falou: 'o corpo muda, a 
gente fica um pouquinho mais mole, sente mais sono’. Eles sabem. Uma 
criança de sete, oito anos, sabe. Sabe. A leitura é incrível. Eles conhecem 
o corpo deles, sabem do corpo dele com muita, muita perfeição. (P.7) 

 

O contexto dos relacionamentos diante da morte 

 

A peculiaridade dos relacionamentos entre pais e profissionais de saúde 

diante da morte de uma criança decorre de considerarmos os contextos específicos 

envolvidos nesse fenômeno. Nas narrativas dos pais enlutados, nos chamou 

atenção considerar a impotência diante da morte e o processo de final de vida como 

contexto desses relacionamentos. 

A impotência diante da morte foi evidente para os pais e para os profissionais. 

Trata-se de um sentimento compartilhado no relacionamento que evidencia a 
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mutualidade da relação estabelecida diante de um oponente que não pode ser 

vencido. 

Acho que todo mundo pensa, ainda mais com uma criança, se não tem 
alguma coisa que a gente possa pensar de diferente? Não tem outra 
coisa que eu possa fazer? Isso é o mais difícil na hora que você percebe 
a morte, é a impotência que a gente tem nesse processo de doença 
terminal. Até o momento você faz tudo que você pode e tem uma hora 
que você não pode fazer mais nada. O que você pode fazer? Você pode 
amenizar, só. Então, é muito angustiante para gente. (M.5) 

Tive medo porque eu sabia que as chances eram pequenas [...] Porque 
era um campo completamente desconhecido, em que você já entra como 
o azarão! Um medo do desconhecido. Um medo da fatalidade, que se 
concretizou. (M.2) 

Para os pais, a impotência que os profissionais sentem diante da morte da 

criança é evidenciada na dificuldade em aproximar-se da família para falar sobre o 

esgotamento de alternativas para tratamento da doença, ou seja, evidenciar a morte 

como desfecho possível.  

É estampado no rosto do médico a decepção, quando ele faz uma 
quimioterapia e não tem o resultado que eles esperam. Ele sofre tanto 
quanto um pai. Só que eles também não sabem chegar para um pai e 
falar que acabou. (P.7) 

Os pais também notaram essa impotência quando o profissional precisou 

eximir de intervenções que prolongassem a vida desnecessariamente, mas não 

conseguiam. 

Ela [filha] foi caindo, caindo, acho que 40 batimentos, saturação em 50 e 
não parava, pressão 8 por 3 e não parava. Quando a médica ficou meio 
incomodada e falou: ‘E. [nome da mãe] não dá para deixar assim!’. 
Eu tive que parar ela [a médica]. Fui na orelha dela [filha] e falei: Filha, 
mamãe não mudou de ideia. Segue teu caminho, que eu sigo o meu. 
Você mora aqui, eu moro aí, pus a mão no peito dela. Segue a tua luz!’ 
Ela parou! Foram 15 minutos? Ela parou! Foi assim! (M.2) 

O processo de final de vida de um filho com câncer, como contexto, foi 

relevante para os relacionamentos devido à intensidade da experiência que revela a 

dedicação exclusiva dos pais para a criança: 

Eu acho que, nessa hora, principalmente mais no finalzinho, a gente não 
consegue pensar em mais nada, a não ser nele [filho]. Enquanto ele 
estiver aqui, é ELE [fala com ênfase] entendeu? É assim: como que ELE 
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está? O tempo todo cuidando para passar pomada, passar creminho para 
não machucar, enfim é uma dedicação muito focada nele. (M.5) 

Os pais sentem a sobrecarga física e emocional de viver a perda de um filho. 

Essa sobrecarga reflete na fragilidade em que os relacionamentos são 

estabelecidos, ao considerar o contexto de final de vida. Diante dessas condições, 

fica evidente a dinâmica dos relacionamentos, na qual são estabelecidos encontros 

efêmeros e superficiais ou, ao mesmo tempo, duradouros e significativos. 

a gente é muito suscetível aos estímulos da criança, do médico, aos 
acontecimentos, tudo interfere, uma conversinha que você tem ali, você 
sai com força ou não. Às vezes, um comentário infeliz, você vai embora 
arrasado e aí você transmite isso para o paciente. (M.5).  

Que Deus dê o melhor, era isso que passava na minha cabeça. Eu estava 
muito também amortecida pelo cansaço, né? Foi uma mudança na minha 
vida radicalíssima, eu entrei em fevereiro e sai em setembro do hospital. 
Raras vezes eu ia para minha casa [...]. Então, eu lembro que era uma 
mistura de cansaço e de tristeza, mas de serenidade. (M.2) 

Na hora do falecimento mesmo, você nem vê enfermeiro na verdade. O 
enfermeiro ele vem fazer os procedimentos, porque não tem muito que 
fazer. Eles ficam mais no ser paciente e tal, né? Na hora que faleceu, veio 
a médica. Nessa hora, você não percebe, acho que você percebe mais ao 
longo do tratamento, porque na hora a coisa é tão tensa, tão confuso, 
você está tão cansado, emocionalmente esgotada, que eu não tenho 
muita lembrança dos detalhes. Sabe, passa alguns flashes de umas 
coisas mais extremas, mas você não consegue perceber muita coisa. É 
uma hora que você está muito tenso, talvez se tivesse alguma coisa que 
tivesse chamado atenção eu lembraria. Uma coisa negativa, mas acho 
que estava tudo dentro do que podia fazer. Eles estavam fazendo tudo, 
mantendo o ambiente calmo. Até na hora de entrar, faziam de uma forma 
silenciosa. Eles respeitam muito isso lá. (M.5) 

Consideramos a fragilidade emocional e física para os relacionamentos não 

com o intuito de identificar relações mais ou menos significativas, mas sim porque 

ela expõe a instabilidade no qual essas relações são construídas, evidenciando 

outra necessidade da família, a de reforçar a conexão com o filho. Qualquer 

pretensão para buscar a estabilidade no relacionamento, para os pais, passa pela 

necessidade de ter a certeza que o filho foi bem cuidado. 

Então, eu tenho um carinho especial, super especial, por esses 
profissionais, porque cuidaram dele, participaram da vidinha dele, foram 
super bacanas com ele, nas coisas mais chatas que tinham que 
acontecer ali dentro, que eram as partes mais doloridas. Eles cuidaram 
dele nessa hora, quando eu não podia fazer melhor. (M.5) 
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Os pais mostraram que esse estado de fragilidade ou de vulnerabilidade não 

tinha qualquer conotação de passividade para os relacionamentos com os 

profissionais. Na verdade, estar frágil ou vulnerável os impunha um alto grau de 

resiliência, ao atribuir para si o papel de defender e proteger o filho. Nesse sentido, 

existe um desejo natural de reagir a todo e qualquer ato de hostilidade dos 

profissionais, como demonstrado na fala das mães abaixo: 

Nossa, eu virava o bicho.  Eu virava o bicho de ser até grosseira, porque 
eu estava numa situação tão limite na minha vida, que eu não admitia 
coisas que achava errado. Eu não media se eu ia ser grossa ou se eu não 
ia. Era como se eu tivesse defendendo ela e estava mesmo, estava 
mesmo. Entendeu? (M.2) 

Não tenha dúvida que não é questão nem de compreender que os 
profissionais não têm preparo, você nem dá uma segunda oportunidade. 
Você reage. Mexeu com um filho, você na hora vira bicho. (M.5) 

Existe internamente uma força imensurável dos pais, apesar da situação 

limite que vivenciam. Houve circunstâncias, no entanto, que os pais, apesar de 

protegerem o filho, sentiram-se profundamente impotentes, sem reação às 

adversidades encontradas nos relacionamentos. 

Para mim, era muito difícil, só que eu tinha que lutar, eu não tinha tempo 
para pensar que estava doendo demais, demais da conta, porque tudo 
doía em mim, sabe? Todos os músculos... tudo! (M.4) 

A doutora N., você falava com ela, mas como ela queria sair ela não 
escutava (...) e eu não podia fazer nada para não derrubar a K. [nome da 
filha]. Então eu aceitava, concordava, sabe? (M.1) 

Chamei um médico, o médico estava no celular e não veio. Depois, 
quando ele veio: ‘ah já é óbito’. Eu fiquei quieta, porque eu sabia que ela 
estava indo embora e não podia fazer nada. Não era uma coisinha 
simples, mas se fosse em outro momento, nossa! Eu já tinha rolado com 
aquele médico lá, mas eu não podia. Eu sabia que ela estava precisando 
descansar. Não tinha condições mais. (M.1) 

4.1.3 Significados envolvidos nos relacionamentos 

Diversos significados estão emaranhados às lembranças dos relacionamentos 

vividos na época que os pais estavam no hospital, seja com o filho, com amigos, 

com familiares ou com profissionais. Durante a narrativa da perda, esses 

significados estavam espontaneamente presentes, formando um mecanismo 
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estruturado, como uma engrenagem, que nos permitiu perceber a influência dos 

relacionamentos na elaboração do luto (Figura 2). 

Figura 2 - Significados atribuídos aos relacionamentos por pais enlutados 

 

 

A seguir, veremos como os diversos significados emergiram nas entrevistas, 

ao explorarmos de forma retrospectiva a experiência dos pais sobre os 

relacionamentos com os profissionais no processo de morrer da criança com câncer 

no hospital. Utilizamos, para categorizar esses significados, o trabalho realizado por 

Gillies, Neimeyer e Milman (2014), no qual esses autores codificaram significados 

relacionados à perda, a partir de uma amostra de 162 adultos enlutados. 

Os pais trouxeram, nos acontecimentos, passagens e lembranças do tempo 

que estavam no hospital, uma riqueza de significados em suas histórias, que, sem 

dúvida, provê um gatilho capaz de provocar a oscilação entre sentimentos negativos 

e positivos relacionamentos à perda. 

O relacionamento com os profissionais é uma lembrança da vida do filho e 

uma identidade permanente da criança, portanto, uma memória que se perpetua. Os 
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sentimentos vinculados aos relacionamentos com esses profissionais podem 

favorecer ou dificultar o processo de elaboração do luto (ver quadro abaixo). 

 

Categorias de significados atribuídos 

1. Memórias do filho 

Perpetuando a memória do filho por meio dos relacionamentos com os 
profissionais: 

Você passa em frente ao hospital e tem uma sensação boa, porque ali seu filho foi 
cuidado e amparado nas piores situações. Foi uma fase dura, mas parte de uma 
realidade vivida junto com ele, entendeu? (P.7)  
Os enfermeiros têm alguns em especial que cuidavam mais dele, a gente acaba 
tendo um carinho especial também porque foi quem conheceu meu filho e pode 
conviver com ele. Quando eu encontrar essa pessoa, vou pensar que ela 
conheceu meu filho! É uma coisa viva do meu filho. (M.5) 
Essas situações com o meu filho nunca vão voltar de fato, mas na minha memória 
são muito presentes. (M.3) 

A memória dos relacionamentos que evoca sentimentos positivos: 
A palavra é... sempre que você pergunta deles, sabe o que vem na minha 
cabeça? Gratidão. Sempre. Carinho. Eu não consigo pensar em outra palavra. Eu 
me relaciono com eles até hoje. Entende? Eu encaminho, eu indico e eles sempre 
acolhedores. Até um tempo atrás eu ficava: ‘será que eles acham que eles estão 
me devendo alguma coisa?’ Mas acho que não. Tenho essa dívida moral para o 
resto da vida. Eles não mataram minha filha! Foi a leucemia que matou! Entende? 
Então, eu acho que é a gente nutrir uma relação tão limpa, tão translúcida, tão 
fundamentada em sentimentos verdadeiros que fica isso. Vem essas duas 
palavras: carinho e gratidão. Não tem outra palavra para eu dizer em relação aos 
profissionais. (M.2) 
‘Você irá se lembrar com mais carinho daquele momento, se houve um bom 
relacionamento, se houve cuidado!’ (M.3) 

Legado para o filho 
Eu fiz o máximo para ela. O máximo do máximo para ela sabe? [chora] Eu sei que 
ela morreu agradecendo a gente pelo o que nós fizemos para ela, mas não tinha 
como. (M.1) 
Isso foi acordado, foi conversado com a equipe de UTI para respeitarem a minha 
vontade, eu assinei. (...) não é uma experiência fácil. Eu falo sem falsa modéstia 
que foi a maior prova de amor que eu podia dar para ela [filha]. Eu abri mão do 
meu egoísmo, de ter ela perto. (M.2) 

Legado do filho para os profissionais 
Antes de ela ser sedada, ela queria deixar uma lembrança de gratidão. Uma 
amiga minha, que é artista plástica, fez uma massa em argila, aí ela pôs a digital 
dela. Para cada um, eu dei uma pedrinha com a digital dela. (M.2) 
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Das lembranças relacionadas ao tratamento e aos profissionais, as mais 

difíceis são aquelas que carregam ainda dúvidas a respeito das condutas realizadas 

com o filho. Os pais mostram que, no que diz respeito ao luto, podemos dizer que 

questões pendentes e mal resolvidas, acerca do tratamento ou do cuidado, resultam 

em mágoas, dúvidas e angústias em relação à doença do filho e, se não forem 

trabalhadas, permanecem inalteradas, mesmo anos após a morte da criança. 

Não contar com o apoio dos profissionais para confiarem o cuidado do filho 

nesse momento pode significar um relacionamento conturbado que futuramente 

reforce sentimentos negativos, como ressentimento, raiva ou culpa. Portanto, na 

situação de luto, os relacionamentos estabelecidos com os profissionais no final de 

vida do filho reforçam sentimentos que repercutem em ruminações futuras.  

 

Categorias de significados atribuídos 

2. Emoção negativa 

A memória dos relacionamentos que evoca sentimentos negativos: 
Se eles falharam com o meu filho, o sentimento é que eu falhei com o meu filho e agora 
não tem jeito de voltar atrás e refazer alguma coisa (notas de observação). 
Nem nesse processo terminal, de morte, de fim, não existiu nenhum tipo de compreensão 
da relação humana, zero. Não só da relação humana, mas como da dimensão humana da 
morte, a compreensão da finitude, a compreensão da tristeza ou do fracasso, enfim, a 
compreensão de muitos valores que são humanos (M.3) 
Eu não tive apoio nenhum depois que ele faleceu. [...] Cortou tudo. Acabou tudo. [...] Como 
se a gente não existisse mais. Essa parte eu achei que ficou falha. Pensei: ‘Nossa eles 
fizeram de tudo, um trabalho superbonito e deixaram essa falha’. [...]. Eu senti quando ele 
faleceu como se eu tivesse falecido junto. Como a gente não existisse mais. Eu achei uma 
falha essa parte do luto. (M.4) 

3. Arrependimento 

Então eu acho que no caso do B., EU [ênfase] sei e TODAS AS PESSOAS [ênfase] do 
planeta sabem que uma quimioterapia depois de seis meses, ela é absolutamente ineficaz. 
Não existe nenhum tratamento que passe de seis sessões, seis é aqui, é o máximo, 
consecutivas. O B. fez dez! Estava errado. [...] 
Ninguém em sã consciência pode imaginar que um corpo sobrevive a um bombardeio de 
isótopo de carbono daquele jeito, mas o B. [nome do filho] foi as duas vezes. Foi! Ele ficou 
três dias isolado, com aquela radiação ali intermitente. (M.3) 
Quer dizer, a morte do B. [nome do filho] não tem nada a ver com a forma como os 
médicos trataram ele. Não, não é nenhum tipo de procedimento que eu acho que teve 
algum erro. Eu não acho que teve erro. Acho que teve uma falta de conhecimento, do 
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ponto de vista de ter outros tratamentos que pudessem dar suporte a esse central, achei 
que faltou inclusive serem mais francos e mais verdadeiros (M.3) 
Podia morrer, mas sei lá... dava para tentar mais. Se não fosse a Dra. H. [nome da 
médica], seria muito melhor. (...) Ela é uma excelente médica, mas ela tinha que dar mais 
atenção para a gente. (M.1) 
Eu me sentia tão acolhida pela equipe de enfermagem, pela equipe de médicos, com 
exceção das três situações que eu te relatei. (M.5) 
Teve falha. Teve falha, sabe? Nós fomos três semanas e tinha que internar, mas: ‘Ah hoje 
tem outra pessoa pior’. Vem embora! Íamos quase todo dia lá para ela ser internada, só 
conseguimos depois de três semanas. ‘Ah vai embora, que chegou uma pessoa mais 
grave!’ Então a gente vinha, sabe? Nos últimos, nos últimos tempos que a dor chegou, 
mesmo assim ela vinha para casa, com morfina e tudo ela vinha para casa. Outra coisa 
que houve falha. A doutora N. [nome da médica responsável] falava faz primeiro a quimio, 
depois a cirurgia. Ela não fez. (M.1) 

 

Na situação de doença e morte por câncer, os pais precisam da certeza de 

que tudo e o melhor foi proporcionado para a criança. Todos os pais expressaram de 

alguma forma o significado envolvido no esforço de suprir todas as necessidades do 

filho e esgotar todas as alternativas possíveis e da melhor forma possível. Essa 

certeza ajuda no processo de elaboração de luto, uma vez que contribui na 

construção de significados, como compreender a impermanência da vida e 

inevitabilidade da morte, valorizar o tempo compartilhado com o filho, valorizar a 

identidade do filho, ter preparo e aceitação para a morte, entender a morte como 

libertação do sofrimento. 

 

Categorias de significados atribuídos 

4. Impermanência  

A gente fala da doutora N. [nome da médica] ou do dinheiro, mas com dinheiro ou sem 
dinheiro morre do mesmo jeito. Muitas pessoas que têm dinheiro não teriam ido embora. 
[...] Ela tinha que ir mesmo. Não havia nada a fazer, ia morrer de qualquer jeito. (M.1) 

5. Valorizando o tempo compartilhado com o filho 

Eu tenho uma certeza que eu fiz tudo o que eu precisava e o que eu podia por ela. Então 
eu durmo, deito minha cabeça no travesseiro e durmo toda a noite. Que eu sei que eu fiz, 
tá? Então, eu acho que é isso, eu fiz enquanto ela estava perto, fiz enquanto ela estava 
comigo, entendeu? Eu não posterguei nada. (M.2) 
Eu acho que o fato de eu estar sempre do lado dele é o que me deixava tranquila. Então, 
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se eu estivesse numa outra condição, e me perguntassem o que faltou para você, talvez 
eu dissesse: - Eu queria estar mais tempo com meu filho.  Mas não aconteceu isso. Eu 
fiquei o tempo inteiro! Inteiro com ele. (M.3) 
Hoje, eu acalmo o coração e penso: ‘TUDO o que tinha que fazer foi feito! TUDO!’ Isso 
acalma o coração [...] Porque, na verdade, o que a gente quer? Todo pai que cuida de um 
filho, você quer ter certeza que aquela pessoa que está com aquela doença, está sendo 
tratada no melhor lugar! Que tudo foi visto e foi feito conforme o que podia ser feito. 
Então, isso consola. (M.5) 

6. Afirmação da identidade do filho 

Ele teve de tudo e nossa vida foi para dar de tudo para ele. Não que a gente soubesse 
que ia acontecer isso, mas ele foi uma criança... nossa muito amada, muito amada! (M.5) 
Todo mundo daquele hospital conhece a K. Nunca vi ter uma menina tão conhecida na 
vida (risos).  Todo canto que você vai o pessoal sempre está falando dessa menina. Ela é 
muito divina. (M.1) 
Eu só pensava nela, no que ela merecia, o que a vida ofertaria para ela. Ela era muito 
intensa na vida, de uma personalidade muito forte, de uma falta de medo. Eu acho que eu 
não atender um pedido de uma menina que nunca desanimou, que nunca entregou, jogou 
a toalha, seria um desrespeito ao ser humano que ela foi, entendeu? [...] Uma menina que 
fazia circo, ginástica olímpica sem o movimento das pernas? Se é que ia sobreviver... sei 
lá se ia ficar vegetando? Imagina! Nem pensar. Isso seria um desrespeito à memória. 
(M.2) 
Ele era ultracompreensivo. Então, eu tenho certeza que toda a equipe de enfermagem e 
toda a equipe de médicos que tiveram contato com o B. [nome do filho] realmente 
aprenderam muito com ele. [...] Apesar de ser um paciente exemplar, que respeitava 
absolutamente à risca todas as prescrições, era uma pessoa que estava querendo sair da 
doença. Então, as circunstâncias internas da doença do B. [Nome do filho] foram muito 
favoráveis para qualquer médico, em qualquer hospital, em qualquer época, em qualquer 
tempo. Então, isso acontece com um paciente atento, inteligente, interessado e obediente 
[...] deixou mais evidente o despreparo dos médicos. (M.3) 

7. Preparo do filho para a morte 

Ela sabia que ia morrer. Sabia quando ia morrer. Sabia tudo [...] Nossa, ela tinha certeza. 
Ela foi embora tranquila. [...] Eu preparei ela para a morte. Me sinto confortável e tranquila 
porque preparei ela. Ela foi sem lágrima. Acho que foi uma coisa boa que fiz para ela, não 
deve ficar escondendo da criança [a morte]. (M.1) 

8. Aceitação 

Ela aceitou muito bem a morte, foi embora muito conformada (M.1)  
Ela [filha] teve a dignidade e o cuidado de aceitar a morte e falar acabou para mim: ‘Eu 
não quero mais isso. Acabou!’ (M.2) 

9. Libertação do sofrimento 

Essa menina merecia paz. Paz. Que ela já batalhou muito, ela já viveu muito, já provou 
para o que ela veio no mundo. (M.2) 
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Tem que ter desprendimento de respeitar a vontade de quem está lá! Ele não está 
jogando a toalha. Ele quer apenas que seja respeitado a vontade. (...) Então como família, 
se você ama de fato, você não prende, você dá asas, entendeu? (M.2) 

 

As lembranças dos relacionamentos com os profissionais da saúde remetem 

inevitavelmente aos diversos significados atribuídos à perda. Assim, processos de 

elaboração do luto pela morte de um filho com câncer no hospital estiveram 

evidentes nas narrativas dos pais.  

 

Categorias de significados atribuídos 

10. Valorizando os 
relacionamentos 

Se você não tiver retaguarda, de família, de amigos, de fé, 
acreditar em qualquer coisa seja lá o que for. Então, às vezes 
que eu penso: ‘Menos areia no meio caminhão. Vamos dividir 
com os outros! (M.2)  
Eu tive apoio da faculdade, da igreja, de amigos, todo mundo 
me ajudou e até hoje me dão o apoio que eu preciso (M.4) 

11. Coping - 
enfrentamento 

Sereniza. Entendeu? Não substitui, não muda, não altera, mas 
sereniza. (M.2) 
Eu concentro, eu tento não ficar pensando muito nas coisas 
para não sofrer. Diferente da minha mãe. Ela pensa muito. 
Pensa, pensa e sofre mais. Eu não sei se eu sofro menos ou se 
eu sofro menos do que posso sofrer. (M.5) 

12. Seguindo em frente Eu não fico pensando muito. Eu não penso. Eu acho que por 
isso que eu estou assim, estou tocando as coisas, porque se 
você fica muito focado, fica pensando, cada detalhe que você 
tem que pensar, você enlouquece. É de pirar. (M.5) 

13. Melhorando as 
perspectivas 

Eu gostaria que as pessoas vissem que tem outro jeito de ser 
feito. Mesmo numa situação crítica como é o falecimento. Tem 
outro jeito de se viver. (M.2) 

14. Espiritualidade Meu marido é revoltado até hoje, não aceita falar de Deus por 
causa da menina (M.2) 
 ‘Senhor [voz chorosa], eu nunca pedi para o senhor curar ele, 
eu sempre pedi para que ele não sofresse, que não deixasse 
ele sofrer. [...] Porque de tudo o que eu te pedi, a única coisa 
que eu te pedi, o senhor não pode fazer. Eu falei assim: 
senhor. Eu prefiro que o senhor leve ele, do que eu ver ele 
sofrendo. (M.4) 

15. Saudades do filho eu acho que é um luto eterno. (M.3) 
saudade eterna. Tem dias que eu estou melhor, tem data... e a 
cada ano que passa a serenidade vai se firmando nela. (M.2) 

16. Falta de 
compreensão 

essa doença é uma doença tão assim... que eu não sei como! 
Não sei como entrou... não sei como chegou...sabe? só sei que 
levou a dona K. [nome da filha] embora! [...] Meu Deus do céu, 
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não sei como uma menina daquela consegue ir embora, sabe? 
Achei que ela nunca ia embora. (M.1) 

17. Identidade perdida o pessoal pergunta quantos filhos você tem? Você não sabe! 
Se eu falo um, ele [irmão] fica doido. Não aceita. Meu marido 
também não aceita. Então é complicado sabe? (M.1) 

18. Significado 
encontrado (não 
específico) 

Tem respostas que você nunca vai ter! Dependendo da sua 
religião, o dia lá que você encontrar o seu Deus maior, você vai 
falar: bom cara vamos lá, agora me reponde! Entendeu? Então 
você faz, você faz, você faz, mas não vai ter resposta. Vai 
trazer de volta? Também não vai! Então pronto! Um dia eu 
pergunto lá em cima, quando eu for, entendeu? (M.2) 

19. Sem significado Essa doença entra em silêncio, vem não sei de onde, como ela 
veio ou porque ela veio. Eu pergunto: ‘Deus porque minha 
filha?’ Porque minha família é enorme, minhas irmãs têm um 
monte de filho, não é? Tem um porque? Não. Um porque não 
tem. 

Fonte: Adaptado de Gilies, Neimeyer e Milmam (2014). 

Nas entrevistas, observamos que havia uma cadência na narrativa, uma 

fluência no fluxo de pensamentos quando os pais trouxeram lembranças de 

momentos no hospital, que acompanhavam sentimentos positivos, como situações 

que perceberam o filho valorizado pelos profissionais, com sua identidade e 

preferências respeitadas (prato de comida favorito, herói preferido, profissional que o 

filho corria para abraçar, quem o filho gostava de brincar). A fluidez nas narrativas 

era como se os pais contassem lembranças espontâneas e naturais, que gostavam 

de recordar, pois estavam acompanhadas de sorrisos e repletas de significados que 

deixavam mais leve a memória da relação com o filho. 

Essa mesma fluência não foi identificada nas situações que não associaram 

sentimentos positivos, como: “foi abandonado”, “estava sozinha”, “foi um descaso”, 

“ela foi grossa com a gente”. O ritmo da conversa e o tom de voz foram muito 

diferentes nesses casos. Houve mais pausas e dificuldade de verbalizar, 

necessitando de cuidado na escolha das palavras e o sorriso deu espaço ao choro, 

que, por muitas vezes, nos fez precisar interromper brevemente as entrevistas. 

É inegável, portanto, a íntima associação entre relacionamentos e 

significados. Ambos complexos, por permitirem uma diversidade de desdobramentos 

possíveis, mas ricos em informações sobre um universo muito particular e difícil de 

ser desvendado quando pais vivenciam a perda de um filho por câncer no hospital.  



 

5 DISCUSSÃO 
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5 DISCUSSÃO 

O propósito deste estudo foi interpretar a experiência de pais sobre os 

relacionamentos estabelecidos com os profissionais de saúde durante o final de vida 

da criança com câncer no hospital. Os resultados deste estudo oferecem subsídios 

empíricos sobre o estabelecimento, as concepções e os componentes que envolvem 

o relacionamento durante o final de vida da criança no hospital, bem como os 

significados atribuídos após a perda do filho. A importância de destrinchar esse 

fenômeno foi compreender como as perspectivas e os valores da família interferem 

na dinamicidade dos relacionamentos que ocorrem dentro do hospital no processo 

de final de vida de uma criança. 

Este estudo apóia dados da literatura sobre efeitos positivos e negativos do 

relacionamento, que claramente afetam a percepção dos pais sobre o cuidado 

recebido, mesmo decorrido longo período após a perda (Contro et al., 2002; Heller, 

Solomon, 2005), mas avança este conhecimento, propondo uma análise 

aprofundada dos relacionamentos como componente essencial do cuidado nas 

situações de final de vida da criança. Auxiliado pela metodologia interpretativa, este 

estudo provê evidências para visualizar a formação dos relacionamentos na prática 

do cuidado considerando o contexto do luto. 

Assim, este estudo sinaliza para a necessidade de estabelecer 

relacionamentos que levem em consideração o universo de significação de cada 

família como elemento expressivo na formação de conexões autênticas, que 

visualizam a prevenção de futuras complicações. Acreditamos que olhar 

atentamente para a perspectiva do relacionamento entre pais e profissionais de 

saúde no final de vida da criança ajuda a equacionar as disparidades da expertise 

técnica das diferentes disciplinas para a execução do cuidado e remete a conexão 

humana como evidência elementar, passível e sujeita a sofisticações para atingir a 

excelência no atendimento das famílias. 

5.1 SOBRE OS RELACIONAMENTOS E OS VÍNCULOS 

Os relacionamentos entre as famílias e os profissionais exigem níveis 

delicados de interação para a construção de vínculos progressivamente mais 
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complexos, na medida em que o final de vida vai se aproximando, pois 

necessidades são acentuadas e dificuldades de enfrentamento inevitavelmente 

evidenciadas. Neste estudo, além da importância dos vínculos para a qualidade dos 

cuidados, também foi evidente as consequências percebidas para o processo de 

luto. 

A literatura aborda extensamente a necessidade dos vínculos para os 

relacionamentos no final de vida. A ênfase não envolve a existência ou a ausência 

dos vínculos como efeito benéfico para o processo pós-perda, mas sim a 

possibilidade de estabelecer relacionamentos de suporte, nos quais os pais tenham 

apoio face aos desafios enfrentados e à necessidade de segurança para o sistema 

de cuidado do filho (Kearney, Byrne, 2014; Heller, Solomon, 2005; Solomon, 

Browning, 2005). 

Atentamente, o conjunto dos relacionamentos mostra como são distintos os 

vínculos estabelecidos, bem como a potencialidade de fortalecer mecanismos de 

enfrentamento dos pais que lhes são necessários frente à morte de um filho, 

favorecendo a adaptação parental após a perda. Esses mecanismos já estão 

presentes durante o processo de doença, uma vez que estudos mostram que o alto 

nível de estresse e sentimentos ambíguos e mal resolvidos em relação à doença é 

um fator de risco para o ajustamento no longo prazo (Kreicbergs et al., 2005; 2004; 

2007; Rosenberg et al., 2012).  

A proximidade com o final de vida resgata a necessidade de evidenciar o 

suporte nos relacionamentos, conforme vimos neste estudo. A ausência de um 

relacionamento de suporte com os profissionais, nesse momento, já foi relatada 

como causadora de frustração dos pais e de desconfiança quanto à qualidade do 

cuidado prestado (Heller, Solomon, 2005). Não diferente, neste estudo, a falta de 

atenção dos profissionais e o abandono no decorrer do tratamento foi causa de 

negligência nos cuidados, tornando-se motivo de arrependimento e emoções 

negativas como significados construídos após a perda. 

A continuidade dos cuidados na proximidade com a morte é essencial na 

visão dos pais que enfrentam o final de vida de um filho no hospital (Baird et al., 

2015; Baird, et al., 2016; Steele et al., 2013). Neste estudo, a descontinuidade de 

técnicas e procedimentos de rotina antecipou sentimentos relacionamentos à perda 

do filho – não de forma positiva, tal como vinculado ao luto antecipatório, mas sim 
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reforçando aspectos negativos da ausência de cuidado, enquanto direito humano 

(“Isso é um crime. Isso é desumano.”) ou ponto derradeiro para a manutenção da 

vida (“sentenciaram simplesmente”). 

Não apenas a continuidade do relacionamento ou dos vínculos no final de 

vida foi ressaltada, mas também a qualidade das interações. Os estudos com pais 

enlutados mostram percepções diferentes quanto à qualidade dos relacionamentos 

no final de vida, evidenciando disponibilidade insensível ou indiferente e falta de 

suporte emocional durante esse período, bem como após a perda (Contro et al., 

2002). Essa qualidade das interações já foi relacionada ao nível de intimidade 

estabelecido, sendo que é frequente os pais interpretarem o vínculo com os 

profissionais como semelhante ao da família e ao da rede de amigos – o que 

também foi visto neste estudo (Davies et al., 2016). 

Neste estudo, os pais enlutados mostram que apreciaram, em algumas 

situações, que os limites das relações profissionais não fossem tão rígidos, 

reforçando a natureza humana das interações e ajudando na construção de vínculos 

mais pessoais. Esses limites são explorados de forma cuidadosa na literatura de 

enfermagem, relativamente contrastando com as narrativas dos pais (Holder, 

Schenthal, 2007; NCSBN, 2014; Wright, 2006). Principalmente na pediatria, os 

profissionais podem ultrapassar limites que não são relevantes para o cuidado e 

colocam em evidência a discussão sobre a limitação ética de vínculos (American 

Academy of Pediatrics, 1999). Reforçam, entretanto, a construção de uma relação 

terapêutica entre enfermeiro e família, na qual conhecimentos, habilidades e 

experiência sejam aplicados para suprir as necessidades da família, constituindo um 

relacionamento dinâmico e orientado por um objetivo que deve ser centrado no 

paciente e na família (NCSBN, 2014). 

O problema ético que a literatura sobre o limite da relação aborda é a 

necessidade de respeitar a vulnerabilidade do paciente em contraste com o poder da 

posição que ocupa o profissional (Holder, Schenthal, 2007; NCSBN, 2014; Wright, 

2006). No processo de cuidado da criança em situações de final de vida, conforme 

vimos neste estudo, o contexto de sobrecarga emocional dos pais pode interferir 

positivamente ou negativamente na construção do relacionamento. Esse contexto 

expõe o mecanismo dinâmico das relações que a fazem factual, legítima e 

significativa ou, ao mesmo tempo, contestável, inautêntica e efêmera. Esse processo 
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mostrou forte relação com o empoderamento dos pais diante do cuidado do filho, 

incidindo nos relacionamentos construídos. Mais especificamente, alguns pais neste 

estudo demonstraram relacionamentos que, na perspectiva pessoal, podem ter 

ultrapassado o limite de uma formalidade profissional, atribuindo à necessidade de 

suprir demandas advindas da condição vulnerável que se encontravam.  

O relacionamento hierarquizado, mostrado neste estudo, foi um impedimento 

para o desenvolvimento de relações de cuidado e, ao mesmo tempo, deixou marcas 

negativas na memória dos pais, prejudicando o processo de luto, posterior à perda. 

Toda imposição de poder expõe fragilidades relacionadas ao respeito e à dignidade 

– condição sine qua non para o estabelecimento das relações humanas. 

O Pew Fetzer Report (Tresolini, 1994) estabelece que, no relacionamento 

entre profissional e paciente, ações devam ser repensadas para promover o cuidado 

biomédico compreensivo, preservar a dignidade do paciente e da família e procurar 

eliminar abusos relativos a desigualdades de poder com relação a raça, sexo, 

educação, ocupação ou status socioeconômico. Os pais mostraram que 

características que impõem a hierarquia estão muitas vezes imbricadas na cultura 

das relações de saúde, o que torna a questão mais complexa do que pode parecer. 

Os relacionamentos entre pais e profissionais, quando reforçaram a existência 

de um vínculo significativo, ressaltaram tanto a identidade da criança quanto a 

identidade do profissional, promovendo meio para os pais reconhecerem o cuidado 

individualizado. Atitudes profissionais em concordância com a personalidade da 

criança foram apreciadas pelos pais, notadas pela memória imediata desses 

momentos ou pela facilidade e fluência nas narrativas. O contrário também foi 

positivamente recordado, atitudes que caracterizavam a personalidade dos 

profissionais ajudaram na identificação profissional que constituíram referências para 

os pais durante os diversos relacionamentos estabelecidos nesse contexto.  

Essa referência ajudou os pais a enfrentarem adversidades e conflitos 

pessoais em relação à morte do filho, pois, dentro de uma cultura em que falar sobre 

a morte não é explícito (Bousso, 2011), nos momentos que precisaram validar esses 

sentimentos, os pais depositaram em certos profissionais o intuito, quando não 

concretizado, de abrir a conversa sobre a morte. Da mesma forma, a criança pode 

se aproximar dos profissionais com vínculo para comunicar-se sobre a própria 

finitude. Interessante a evidência de que, para os pais, saber da posição e da 
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percepção do filho frente à morte foi fundamental para o processo de elaboração e 

de construção de significados para a perda.  

Esses dados diferenciam da literatura, pelo fato de os pais aliarem a 

continuidade dos vínculos com os profissionais não apenas para a validação das 

percepções a respeito da morte do filho, mas também por valorizarem o acesso ao 

cuidado personalizado. Outro estudo com pais de crianças portadoras de doenças 

que ameaçam a vida, sobre a excelência em comportamentos de profissionais da 

saúde, mostrou que a família aprecia que outros assuntos sejam discutidos, além da 

situação de saúde. Isso porque os remete à vida fora do hospital, convidando a 

família a colocar a doença da criança em outra perspectiva (Davies, Baird, 

Gudmundsdottir, 2013). Ressalta, nosso estudo, a qualidade das interações 

personalizadas, ou seja, centradas em especificidades da criança, para que os pais 

apreciem a manutenção na memória de um momento vivido satisfatoriamente com 

os profissionais. Em nossas observações, a satisfação de investir em momentos 

para a criança (jogar o jogo preferido, assistir vídeos juntos, trocar contato e 

conteúdos de redes sociais) mostrou-se uma via de mãe dupla – benéfica para a 

família, bem como para os profissionais.  

A valorização da criança é um fator de proteção para os pais enlutados, pois, 

ao considerar a criança ou o adolescente como parte do processo de cuidado, há 

contribuições positivas para o relacionamento entre pais e filhos, firmando um 

vínculo seguro entre eles (Tinoco, 2007). Além disso, especificamente na situação 

de final de vida, estudos mostraram que as crianças devem participar ativamente 

das discussões sobre o tratamento e podem tomar decisões e comunicar 

preferências sobre o cuidado de final de vida (Hinds, Menard, Jacobs, 2012; Hinds et 

al., 2005; Wiener et al., 2008; Nitschke, Meyer, Huszti, 2001). 

Franco (2010, 2015) ressalta a importância dos vínculos para que o indivíduo 

enfrente os processos de perda, conforme a teoria do apego desenvolvida por John 

Bowlby (1980). Um estilo de apego seguro “possibilita ao indivíduo se proteger de 

relacionamentos que o fragilizem ou exijam dele recursos de enfrentamento além de 

suas possibilidades” (Franco, 2015, p. 221). Nessa perspectiva, neste estudo, vimos 

que vínculos estabelecidos nos relacionamentos com os profissionais de saúde 

instauram um ponto de partida para o cuidado que permitiu às famílias ter uma base 

segura, enquanto experenciaram a doença do filho e vivenciaram o luto antecipatório 
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nesse processo. Dois conceitos da teoria do apego, base segura e porto seguro, 

podem ser considerados nos relacionamentos entre pais e profissionais saúde, 

aplicados à necessidade de suporte dos pais ao enfrentarem as dificuldades do 

processo das doenças que ameaçam ou limitam a vida da criança (Kearney, Byrne, 

2014). 

Tocar o universo dos pais significa entrar em contato direto com sentimentos 

inimagináveis, que envolve angústias, medos, ressentimentos e mágoas. Por outro 

lado, para os pais, o aproximar-se dos profissionais significa encontrar disposição 

para encarar uma realidade da qual preferiam estar distantes. Nesse cenário, em 

que a conexão é tão sutil, delicada e sensível, erros fazem parte da realidade dos 

relacionamentos. Os pais demonstraram, neste estudo, a permissão da tolerância 

nos relacionamentos com os profissionais.  Não raro, os pais percebem quando há 

intenção genuína de ajudá-los e toleram desacertos que são inevitáveis em qualquer 

relacionamento. Talvez possamos nos arriscar a dizer que, quando os 

relacionamentos são desenvolvidos de forma genuína eles possibilitam uma margem 

de erro reduzida. Como nas relações familiares e de amigos próximos, nas quais 

reconhecemos, acima de qualquer diferença, um sentimento sublime que permeia a 

conexão: o amor.  

A tolerância nos relacionamentos permite superar as aflições e os desacordos 

que são inevitáveis em qualquer interação. Os pais mostraram que a tolerância 

admite um cuidado incondicional, ou seja, estabelece o amor como ponto de partida 

para as relações humanas. Nesse sentido, o paradigma transpessoal de Jean 

Watson (2008) é foi útil para interpretar relacionamentos no contexto de final de vida. 

A ideia de transcender o momento presente, visualizando as repercussões 

interpessoais futuras é possível por meio do cuidado com a presença de valores 

essencialmente humanos. Nesse ponto, os indivíduos são capazes de superar as 

aflições da conexão entre seres humanos em contextos vulneráveis (Watson, 2008). 

A ideia de “projetos de felicidade” referida por Ayres (2001, 2005) caminha no 

sentido da valorização das subjetividades como horizonte normativo para a 

humanização em saúde. Nessa perspectiva projeta no encontro noções de futuro 

que beneficiam ambos envolvidos na interação de cuidado em saúde, conforme visto 

no relacionamento entre pais, criança e profissionais da saúde no contexto de final 

de vida de uma criança com câncer hospitalizada.  
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A interrupção dos vínculos após a morte da criança configurou aos pais mais 

uma perda a ser enfrentada no processo de luto, enquanto percebem-se sem o filho. 

O “desaparecimento” dos profissionais foi considerado uma perda secundária para 

os pais e contribuiu para a percepção em relação ao isolamento social que 

vivenciam após a perda do filho (Contro et al., 2012; d’Agostino et al., 2008; 

deCinque et al., 2006). 

Portanto, a quebra dos relacionamentos com os profissionais e a 

impossibilidade de retomá-los, caso considerem necessário, podem representar um 

agravante para o processo de luto. A falta de oportunidade de dar continuidade aos 

vínculos corta abruptamente um elo construído, que, para os pais, é muito vívido e 

sólido na memória. Tais dados também foram encontrados em outros estudos, que 

mostraram o benefício do follow-up, preconizado nas políticas de cuidados 

paliativos, para o luto dos pais após a perda de um filho (Foster et al., 2010; Meert et 

al., 2015). 

Esse é um processo tão complexo quanto compreender a subjetividade do 

luto e do enfrentamento. Essas experiências de perdas relacionadas à morte do filho 

por câncer no hospital são de natureza pessoal, porém influenciadas por diversos 

fatores situacionais, assim como são os relacionamentos estabelecidos com os 

profissionais. Embora o desejo de retornar ao hospital ou de prolongar o vínculo com 

os profissionais após a perda seja de ordem subjetiva, oferecer acesso e acolher 

essa necessidade é fundamental, visto o benefício para o processo de construção 

de significados para o luto dos pais (Meert et al., 2015). 

A experiência de pais enlutados sobre os relacionamentos com os 

profissionais de saúde no final de vida da criança com câncer no hospital claramente 

identifica a importância da qualidade dos vínculos e da continuidade desses 

relacionamentos na prevenção de emoções negativas relacionadas às interações 

ocorridas no hospital – e que podem se prolongar por longos períodos após a perda. 

Embora a complexidade do luto indique inúmeros outros fatores que podem 

complicar o processo de elaboração, o efeito benéfico do luto antecipatório para os 

resultados posteriores à perda podem ser contestados, nesses casos, quando 

emoções negativas são vinculadas a experiência e se perpetuem após a morte do 

filho. 
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5.2 SOBRE OS RELACIONAMENTOS, OS SIGNIFICADOS E O LUTO 

Os resultados deste estudo fornecem uma descrição e uma interpretação rica 

sobre como a experiência de pais durante o luto informa a respeito dos 

relacionamentos vivenciados durante o momento que estavam no hospital. A 

interface entre aspectos psicossociais do luto e dos serviços prestados enquanto os 

pais estavam no hospital é particularmente importante para salientar como os 

processos interacionais com os profissionais de saúde estão dimensionados na 

experiência posterior à perda. 

Os dados da literatura sobre o processo de elaboração do luto, como o 

Modelo do Processo Dual de Elaboração do Luto (DPM), podem ajudar-nos a refletir 

amplamente a respeito dos relacionamentos com os profissionais da saúde, na 

perspectiva de pais enlutados (Stroebe, Schut, 1999, 2010). De acordo com esse 

modelo, indivíduos enlutados oscilam entre enfrentamento orientado para a perda e 

orientado para a restauração. O primeiro indica os processos de enfrentamento 

relacionados à perda em si (como o trabalho de luto, a despedida, a continuação de 

vínculos, a negação e a evitação); o segundo refere aos processos de 

enfrentamento relacionados ao ajuste da vida após a perda (como a aceitação das 

mudanças na vida, o fazer coisas novas, o assumir novos papéis, as identidades e 

os relacionamentos). Ambos são fundamentais para o processo de enfrentamento, o 

que significa que nenhum pode ser considerado mais adaptativo do que outro. O que 

o modelo ressalta é exatamente o fato de a adaptação consistir na oscilação, ou 

seja, o enlutado poder transitar pelas duas esferas e, desta forma, construir os 

significados necessários para elaborar a perda. Nossos resultados mostram como os 

relacionamentos são construídos e reconstruídos na memória dos pais e, com eles, 

os sentimentos que emergem das lembranças incitam processos de enfrentamento 

dúbios, ora voltados para a perda e os aspectos mal resolvidos, ora focados na 

mudança da vida e nos aspectos positivos desses relacionamentos na nova 

identidade do filho, construída no processo de luto. 

Partindo do pressuposto de que os relacionamentos fazem parte da natureza 

humana, podemos pensar na representação dessas ideias a partir do efeito dominó. 

Entende-se como efeito dominó, também chamado de efeito em cascata ou em 

cadeia, o efeito gerado por um estímulo primário que causa um movimento seriado, 
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semelhante ao que o deu início, de duração curta, média ou infinita. A figura que o 

representa são peças de dominó dispostas verticalmente, sobre uma superfície 

plana, com espaçamento fixo e pequeno entre elas, de modo que, ao derrubar a 

primeira peça da fileira, todas as outras caiam, repetindo o movimento iniciado na 

primeira peça. Analogamente, podemos dizer que as lembranças dos 

relacionamentos vividos com os profissionais durante o final de vida do filho podem 

ser representadas pelo estímulo inicial, que provoca a derrubada da primeira peça. A 

seguir, todas as peças são os sentimentos envolvidos nesse momento da vivência 

dos pais: raiva, culpa, alegria, carinho, satisfação, insatisfação, angústia, medo, 

entre tantos outros. Portanto, a figura de um profissional ou a lembrança de um 

momento vivido com esse profissional evoca uma enxurrada de sentimentos, que, a 

depender das emoções vinculadas, levará os pais a oscilarem pelas esferas do 

modelo do processo dual: enfrentamento voltado para a perda ou para a 

restauração. A fluência e a cadência das falas relacionadas aos dois extremos da 

experiência dos pais enlutados reforçam a natureza sequencial dos sentimentos 

envolvidos na história de perda. 

Recentemente, Stroebe e Schut (2016) reforçaram que, desde a primeira 

publicação do Modelo do Processo Dual (DPM), o conceito de sobrecarga foi 

negligenciado na literatura e é fundamental para compreender problemas 

relacionamentos à saúde física e mental dos enlutados. Os autores esclarecem que 

embora a oscilação entre o enfrentamento orientado para a perda e orientado para a 

restauração seja o exercício natural do processo de elaboração do luto, há fatores 

estressantes nessas duas esferas que podem sobrecarregar o enlutado e evidenciar 

formas distintas de luto complicado (Stroebe, Schut, 2016). 

O alerta desses autores para compreender o DPM é útil para pensar na 

repercussão dos relacionamentos no luto dos pais pela perda de um filho por câncer 

no hospital. As múltiplas perdas que a trajetória de uma doença como o câncer 

causam na família e a sobrecarga física do cuidado do filho está presentes durante o 

processo de doença e morte da criança, e como vimos neste estudo, repercute nos 

relacionamentos vividos com os profissionais. Portanto, por meio dos 

relacionamentos construídos com profissionais da saúde fatores desencadeantes de 

sobrecarga física e emocional na elaboração do luto podem ser previamente 

identificados, ajudando na prevenção de complicações no luto.   
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Para a compreensão dos significados atribuídos por pais enlutados aos 

relacionamentos vivenciados com os profissionais no hospital, merece especial 

atenção, o processo de construção de significados, que visa contribuir no 

esclarecimento da necessidade de procurara explicações para os eventos que 

envolvem as perdas durante vida (Parkes, 2010). Ainda que diversos modelos 

tenham sido estudados, nos interessam, para este estudo, os dados mostrados por 

Gillies e Neimeyer (2006). Para os autores, a construção de significados é um 

processo que envolve encontrar sentido ou uma explicação da perda baseada em 

um modelo de crenças e na visão de mundo; descobrir benefícios, que refere-se a 

atribuir valor positivo para os aspectos relacionados à perda; e mudanças na própria 

identificação, já que o significado construído, em resposta à perda, provoca 

mudanças na identidade pessoal. Neste estudo, a experiência de pais enlutados, 

sobre os relacionamentos com os profissionais durante o processo de morrer do filho 

no hospital, evidenciou diversos significados relacionados à doença, à morte, à 

perda e ao luto que vivenciam. Portanto, estando os relacionamentos presentes na 

história de perda, os significados que dela emergem participam do processo de 

elaboração do luto. Estes resultados são semelhantes aos de outros estudos sobre a 

experiência de pais enlutados (Wheeler, 2001) e, especificamente, de pais no 

primeiro ano de luto (Alam et al., 2012; Barrera et al., 2009).  

Os relacionamentos com os profissionais remetem à conexão com o filho 

falecido. Houve, por muitos anos, um debate na literatura sobre o luto relacionado ao 

esforço do enlutado em "deixar ir" e desvincular aos poucos do falecido (Parkes, 

1970; Worden, 1982). Após trabalhos de Klass e Dawson (Klass, Silverman, 

Nickman, 1988; Klass, 1996, 2006), no entanto, reconhece-se que a continuação de 

vínculos com o filho falecido é fundamental no enfrentamento da dor da perda. 

Discute-se, desde então, a importância da reorganização dos vínculos junto com o 

processo de construção de significado (Niemeyer et al., 2006). Portanto, sabe-se 

que um dos principais fatores de estresse no enfrentamento da perda é a 

incapacidade em poder conectar-se com o filho falecido (Barerra et al., 2009; 

Darbyshire et al., 2013). 

Neste estudo, a presença do relacionamento com os profissionais na memória 

dos pais enlutados é um mecanismo de continuar a ligação com o filho e, mais 

importante ainda, com a identidade da criança. Quando os relacionamentos foram 
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bons e representaram valores positivos e essencialmente humanos, os pais 

carregam memórias restauradoras e protetoras (Cadell, Kennedy, Hemsworth, 2012; 

Davies, Baird, Gudmundsdottir, 2013). Do contrário, quando os relacionamentos são 

insatisfatórios, não demonstram um desejo dos pais de preservar a memória do filho 

e provocam sofrimentos desnecessários relacionados ao vínculo com o filho falecido 

(Bartell, Kissane, 2005; Cadell et al., 2012; Davies, Baird, Gudmundsdottir, 2013). 

Estudos mostram que a necessidade de continuar vínculos com um filho 

falecido inicia-se ainda no processo de doença e, principalmente, no final de vida da 

criança (Price et al., 2011; Alam et al., 2012). A perda do papel de cuidador do filho 

(Price et al., 2011) pode ser amenizada quando o melhor envolvimento dos pais é 

viabilizado antes de a morte ocorrer de fato (Alam et al., 2012). A esperança de 

manter a conexão com o filho além da vida foi relatada como estratégia de 

enfrentamento entre pais enlutados (deCinque et al., 2006; Meert et al., 2009). 

Para Davies (2004), o conhecimento sobre a necessidade de continuação dos 

vínculos é especialmente importante para o luto parental, pois permitiu aos pais 

cultivarem a memória do filho de acordo com o julgo pessoal – fotos, preservar o 

quarto, visitar o túmulo, falar com a criança (deCinque et al., 2006; Foster, Gilmer, 

2008; Meert et al., 2009). Este estudo reforça contribuições acerca dessa 

(re)conexão com o filho por meio da memória e dos sentimentos sobre os 

relacionamentos vividos com os profissionais. Embora os relacionamentos 

mantenham a dinamicidade de sua constituição, mesmo após a perda do filho, por 

transformar-se à medida que novas concepções são incorporadas à experiência de 

doença, perda e luto, são formas de preservar a memória do filho e continuar a 

existência da criança para além da morte. O compartilhamento da memória da 

criança com os profissionais faz parte do legado do filho. 

Na figura das três engrenagens, o relacionamento, os significados e o luto, 

compreendem-se, com apoio da literatura, um aspecto que permeia o mecanismo 

estruturado de organização dessas variáveis. Na perspectiva do luto antecipatório 

ou, ainda, nos relacionamentos vivenciados no hospital, é necessário ter 

sensibilidade para compreender individualmente o que influencia no mecanismo 

dessa engrenagem, para que os ponteiros, como os de um relógio, possam 

movimentar-se a favor do processo de elaboração da perda.  
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Vimos, neste estudo, que os recursos e o suporte social ajudam na 

constituição dos relacionamentos com os profissionais e há um impacto do mundo 

social na forma como os pais enfrentam a dor da perda, bem como as dificuldades 

vivenciadas com os profissionais ao longo do processo de morte do filho. Não nos 

surpreende este fato, já que seres humanos são sociais em sua essência – e a 

literatura confirma como constroem narrativas em suas vidas por meio das 

interações com os outros (Niemeyer 2001; Rosenblatt, 2000).  

Ao notarmos como as experiências e os significados do luto são moldados 

pelas relações, nosso estudo ilumina os processos sociais e interacionais presentes 

na vida da família que vivencia o processo de morte da criança no hospital. Para 

Mazorra (2009), a relação do enlutado com o outro, com a comunidade, com a 

espiritualidade e com os mecanismos internos faz parte da concepção de mundo 

que esse enlutado utiliza nos processos de enfrentamento. Neste estudo, os pais 

mostraram como os relacionamentos atuam na manutenção de uma memória 

coletiva de seu filho, uma conexão continuada com a criança e, portanto, um espaço 

para construir significados e lidar com o processo de enfrentamento da perda. Para 

os pais, o reconhecimento dos profissionais representa parte do suporte social 

necessário para enfrentar o luto, por validar o amor que outras pessoas 

demonstraram pelo filho, dando evidência à vida da criança e relevância ao legado 

deixado (MacDonald et al., 2005). 

5.2.1 Relacionamento como expressão do cuidado da família em final de vida 

Neste estudo, vimos que o amparo nos relacionamentos de cuidado na 

ocasião do final de vida da criança traduz o acolhimento e a disponibilidade dos 

profissionais para com a família. Para o processo de luto vivenciado pelos pais após 

a perda, o relacionamento foi importante, à medida que esteve vinculado à 

segurança e à confiança para cumprirem a tarefa no cuidado do filho. A turbulência 

do contexto de final de vida transforma o amparo em um componente singelo 

quando os pais não se recordam de muitos detalhes que viveram no momento da 

morte do filho, mas conseguem evidenciar os sentimentos de segurança e proteção 

que o amparo pode trazer.  

A presença autêntica implica não apenas na existência física. Estar 

autenticamente presente significa estar para o outro, alcançar o outro em sua 
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plenitude, transcendendo o ego (Watson, 2008). Toda percepção dos pais, 

relacionada ao abandono, à negligência ou ao descaso em relação aos profissionais, 

incide na falha em formar uma conexão autêntica e personalizada, capaz de 

proporcionar o relacionamento com amparo. 

Neste estudo, a parceria no cuidado foi ressaltada pelos pais como 

necessidade básica nos relacionamentos com os profissionais de saúde. A literatura 

sobre enfermagem pediátrica e cuidado da família reforça as múltiplas dimensões do 

cuidado na prática, sendo que a colaboração é um dos conceitos básicos das 

interações inter-profissionais (Harris et al., 2016; McDonald, McCallin, 2010) ou com 

a família (IPFCC, 2015; Bertakis, Azari, 2011, IOM, 2001). A criação de um contexto 

de colaboração com os cuidadores da criança favorece o cuidado na situação de 

doença, por nutrir a cultura de um ambiente de alto padrão em relação à qualidade 

do cuidado (Lor, Crooks, Tlucek, 2016; Christian, 2011, 2013).  

Sobre o relacionamento com enfermeiros durante a hospitalização da criança 

em final de vida, este estudo evidencia atitudes que reforçam a essência do cuidado 

enquanto conexão humana. Os valores morais permeiam os relacionamentos e, 

muito frequentemente, a enfermagem foi ressaltada por atitudes de cuidado que 

valorizam a prática do amor em gestos como o sorriso, o abraço, o brincar com a 

criança, o toque delicado e cuidadoso. No entanto, alguns pais mostraram que 

também ficam evidentes, na enfermagem, comportamentos que podem ser 

problemáticos e desafiadores, pois são indesejados e submetem à família à baixa 

qualidade no cuidado. Esses resultados são extensamente abordados na literatura 

sobre cuidado da família (Baird et al., 2015; Family Voices, 2013; Harrison, 2010). 

Nos relacionamentos com enfermeiros no final de vida da criança, esses 

comportamentos envolviam perguntas demasiadas sobre as necessidades básicas 

da criança (banho, alimentação e eliminações), inflexibilidade quanto aos horários 

das medicações, ações sem sentido para os objetivos dos pais no cuidado com o 

filho e distanciamento do profissional quanto mais próximo o momento da morte da 

criança. 

Os elementos que os pais ressaltam para os relacionamentos com os 

profissionais da saúde neste estudo já foram identificados nos padrões de cuidado 

centrado na família (Harrison, 2010; Kuo et al., 2012). Diversos estudos relacionam 

a importância dos relacionamentos no cuidado de enfermagem provido à criança e à 
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família (Davies et al., 2016; Davies, Baird, Gudmundsdottir, 2013; Baird et al., 2015). 

Conectar-se em um relacionamento recíproco, que evoque as condições humanas 

das interações, é uma necessidade básica do cuidado, principalmente nas situações 

de final de vida (Davies, Baird, Gudmundsdottir, 2013) 

Ainda que esse, como os diversos estudos na área, mostre necessidades 

coerentes com o cuidado de enfermagem centrado na família, as inconsistências 

estão presentes e reduzem a qualidade do cuidado prestado, principalmente em 

períodos de crises e quando estão vulneráveis (Davies, Baird, Gudmundsdottir, 

2013; Balling, McCubbin, 2001; Graham, Pemstein, Curley, 2009). 

O cuidado de boa qualidade, baseado em relacionamentos genuínos com a 

equipe de enfermagem, contribuiu para a confiança e a segurança entre os pais e 

esses profissionais. Esses achados também são relatados pelos estudos de Brosig 

et al. (2007), Browning e Salomon (2005) e Konrad (2008).  Ao mesmo tempo, os 

pais enfatizaram também que os profissionais de saúde devem respeitar seu papel 

parental, uma vez que gostariam de cuidar de seu filho de forma independente, mas 

necessitam explicitamente de apoio para fazê-lo (Mooney-Doyle, Deatrick, 2016; 

Mooney-Doyle, Deatrick, Horowitz, 2015). 

Nesse sentido, estudos sobre fatores que influenciam a decisão de pais para 

a tomada de decisão em situação de final de vida têm acrescentado muito em 

relação à compreensão do alinhamento das perspectivas e dos objetivos dos pais no 

cuidado com o comportamento de profissionais da saúde (October et al., 2014; 

Feudtner et al., 2015; Hinds et al., 2009; Maurer et al., 2010). Os pais precisam de 

suporte para apoiá-los, de forma que possam atingir a definição interna de serem 

bons pais para o filho na situação de final de vida (Hinds et al., 2012). 

Neste estudo, vimos que ter validado o papel atribuído ao cuidado do filho e 

agir em sintonia com os objetivos traçados para o cuidado do filho resultam, para os 

pais, na certeza de terem protegido o filho e advogado a seu favor. Inevitavelmente, 

se o relacionamento permite tal validação interfere no luto vivenciado após a perda 

do filho, pois é comum os pais reavaliarem o próprio papel no cuidado do filho.  

Sabe-se que, nos últimos dias, diferentes sintomas podem surgir – ou mesmo 

os sintomas que já existiam podem mudar de intensidade e frequência. Portanto,  
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se não houver atenção e manejos adequados e pontuais neste período, no 
melhor controle desses sintomas, o paciente e a família poderão sofrer 
desnecessariamente e o processo de morte se prolongar. A família e o 
paciente poderão sentir que faltou cuidado, se sentir abandonados e tudo o 
que foi realizado durante a doença poderá ser esquecido em detrimento 
dessa última percepção (Cremesp, p. 338). 

Fundamental também, para a recordação do cuidado provido ao filho, é a 

certeza do alívio do sofrimento da criança no processo de final de vida. Os pais 

demonstraram sentimentos de angústia e frustração ao ver o filho sofrer por dor 

física ou sintomas psicológicos – como também encontrados por Hill et al. (2013) e 

Wolfe et al. (2000). Kreicbergs et al. (2005) concluíram que, para reduzir o estresse 

de longo prazo relacionado aos pais, a dor física da criança e o momento da morte 

são importantes áreas de atuação em cuidados pediátricos paliativos.  

Franco (2015) analisa riscos para a saúde mental de enlutados em detrimento 

do luto não reconhecido, conceituação desenvolvida por Doka (2002), e cita, nessa 

análise, o isolamento social como fator de risco, por não prover espaços para que o 

enlutado possa compartilhar angústias, frustrações e ambivalências em relação à 

perda (Franco, 2015).  

Neste estudo, vimos que o final de vida de uma criança no hospital é tão 

silencioso como são os relacionamentos estabelecidos. No entanto, para os pais, 

gritam a dor e o medo da perda. Nesse contexto, emergem culpas e frustração pela 

solidão e pelo abandono. Para os pais, esses sentimentos poderiam ser amenizados 

se os relacionamentos não fossem deteriorados, ou seja, perdidos progressivamente 

com a proximidade com a morte. Na perspectiva iniciada por Franco (2015), 

configuram-se relacionamentos de risco para o luto, por reforçarem o isolamento 

social, transformando o luto antecipatório também em uma forma de luto não 

reconhecido. 

O luto antecipatório pode ficar escondido frente à necessidade de se impor 

em um papel de cuidador que não esmaeça ou não deixe transparecer as 

sobrecargas física e emocional que os pais vivenciam ao projetar a possibilidade de 

perder o ente querido, apesar de todos os esforços. Dessa forma, o luto vivenciado 

em antecipação à perda não pode ser explicitamente reconhecido (Bouchal et al., 

2015). 

Para Moon (2016), os profissionais de saúde precisam prestar atenção nas 

manifestações de luto antecipatório, para que não sejam relevados casos mais 
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graves de depressão, mas, também, como forma de respeitar e valorizar 

sentimentos naturais da condição humana. 

Os processos comunicativos como base para o estabelecimento do 

relacionamento de cuidado entre enfermeiro, paciente e família são ressaltados em 

diversas teorias de enfermagem. Neste estudo, vimos que a comunicação permeia 

os relacionamentos. Os diálogos estabelecidos com os profissionais, de acordo com 

a literatura, têm impacto significativo na percepção dos pais sobre a doença e no 

seu relacionamento de longo prazo com os profissionais, bem como na satisfação de 

pais e de profissionais (Aein, Delaram, 2014; Boles, 2015; Rosenbaum, Ferguson, 

Lobas, 2004). A importância do investimento na comunicação entre familiares e 

profissionais já foi relatada na literatura, pela melhora nos índices de satisfação com 

relação aos serviços de saúde (Hart et al., 2007). Os resultados deste estudo 

corroboram esses achados, uma vez que os relacionamentos com os profissionais, 

na percepção de pais enlutados, aparecem diretamente relacionados com a 

satisfação deles com o cuidado oferecido à família. 

No que diz respeito aos relacionamentos, a troca de informação influencia no 

processo para desenvolver o apoio e a confiança necessária para que os pais 

adquiram segurança de que o tratamento foi correto e adequado e, ao mesmo 

tempo, tenham liberdade de questionar, acessar outra opinião e se cercar de 

alternativas para salvar a vida do filho. Um relacionamento que permita a troca de 

informação é fundamental, pois, para os pais, é assim que podem validar que apesar 

de todos os esforços possíveis e existentes, a morte foi inevitável.  

Os pais enlutados enalteceram a importância da liberdade e da comodidade 

na comunicação com os profissionais, valorizaram o acolhimento e a adequação nas 

conversas difíceis durante o tratamento. Esses pais necessitam do diálogo aberto e 

honesto com os profissionais e, principalmente, de atitudes respeitosas, 

compreensivas e sensíveis na hora de comunicar as más notícias. Os pais 

desejaram receber o máximo de informação possível sobre a condição da criança e 

o prognóstico. No entanto, as informações precisam ser compartilhadas em 

consonância com as expectativas e com o tempo da família. De acordo com 

Aschenbrenner, Winters e Belknap (2012) e Contro et al. (2004), os pais muitas 

vezes se sentem estressados e as informações fornecidas são, por vezes, 

inadequadas ou conflitantes e difícieis de entender. 
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As conversas com profissionais de saúde, principalmente as conversas 

difíceis ou a comunicação de más notícias, estarão presentes nas memórias dos 

pais durante toda a vida (Contro, Larson, 2002; Boles, 2015). Neste estudo, esses 

dados se confirmam, visto que os pais recordam-se de detalhes pontuais em relação 

à comunicação com profissionais durante a doença do filho. 

Literacia é a condição ou qualidade de quem é letrado. Esse conceito se 

amplia nas situações de saúde-doença, com a utilização do termo “literacia em 

saúde”, que é definido como “o grau de capacidade de o indivíduo para obter, 

processar e compreender informações básicas de saúde e dos serviços necessários 

para tomar decisões apropriadas sobre a saúde” (Ratzanand Parker, 2000). A 

comparação entre os pais que participaram deste estudo pode oferecer um retrato 

do quanto a necessidade de informação é universal, mas, também, do quanto a 

forma como ela será compartilhada e transmitida é muito variável, não apenas de 

pessoa para pessoa, mas também no decorrer do tempo. Além da necessidade de 

adequar a conversa para cada pessoa de acordo com sua capacidade de 

compreensão, há também a necessidade de compreender o momento e o limite de 

cada pessoa e das informações que ela quer receber. 

No relacionamento com os profissionais, o timing do anúncio da morte foi um 

tema ressaltado nas entrevistas, indicando haver uma repercussão da comunicação 

sobre a morte no luto dos pais. Na literatura, esse tema tem sido abordado 

relacionado ao conceito de sincronia na comunicação e no cuidado dos profissionais 

e da família com a criança (IOM, 2015; IOM, 2003). Não há padronização na 

maneira de comunicar algo para a família que possa ser considerada neste contexto, 

pois o grau de entendimento e a necessidade de diferentes informações são muito 

variáveis (IOM, 2015).  

Glaser e Straus trouxeram o conceito de trajetória da morte (Glaser, Straus, 

1965) que ajuda na compreensão dos diferentes caminhos que uma pessoa pode 

percorrer até a morte. Essa trajetória depende do tempo e do nível de saúde ao 

longo desse tempo. Quatro trajetórias foram descritas: morte inesperada, morte por 

uma doença potencialmente fatal, morte por uma anomalia congênita letal e morte 

por uma condição progressiva com crises intermitentes.  

A morte de uma criança que percorre a trajetória de uma doença 

potencialmente fatal é especialmente importante em relação ao manejo e ao 
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desenvolvimento da esperança da família. Um estudo mostra que, para os pais, o 

curso da doença retrata a flutuação entre a esperança e a desesperança na vida do 

filho (Misko et al., 2014), dados que se confirmaram na trajetória vivenciada pelos 

pais. Para os pais, a comunicação com os profissionais pode ser muito desgastante 

quando as perspectivas são diferentes em relação ao desenvolvimento da 

esperança. Na família, a referência é norteada pelo estado de saúde atual do filho. 

Somente ao compreenderem o sofrimento como uma constante na vida da criança e 

irremediável pelo avanço da doença é que os pais podem conceber a trajetória da 

morte de um filho. 

Quando um bom vínculo é estabelecido com os profissionais, os pais podem 

recorrer às referências específicas para ter respostas para suas dúvidas e 

preocupações. Os pais que não encontraram esse suporte dentro do hospital 

evidenciaram uma sensação muito grande de abandono e negligência por parte dos 

profissionais. Os pais também precisavam receber informação adequada, orientação 

e apoio de profissionais de saúde para tomar decisões quando a criança estava em 

momentos difíceis do tratamento e não apenas nos estágios finais da vida. Isto 

também foi encontrado por Meyer et al. (2006), Price et al. (2011) e Aschenbrenner, 

Winters e Belknap (2012). 

A reciprocidade nos relacionamentos possibilita o empoderamento dos 

indivíduos fragilizados, bem como o estabelecimento de parcerias (Franco, 2015). 

Neste estudo, os relacionamentos compartilhados representam a necessidade dos 

pais em buscarem estabelecer essa parceria com os profissionais para assegurar 

que o melhor cuidado seja oferecido ao filho. Esses resultados são reforçados na 

literatura sobre cuidado de final de vida para a criança e sua família (Weaver et al., 

2016; Wolfe et al., 2011; Hinds et al., 2009). 

Desvendar os relacionamentos entre pais e profissionais da saúde, no final de 

vida da criança, ajudou no resgate na conexão humana como essência do cuidado. 

Essa perspectiva ressalta a visão dos pais pautada em um modelo não estruturado 

nas bases biomédicas. A família, no final de vida de uma criança, necessita de 

relacionamentos sólidos com os profissionais, que supram uma demanda complexa, 

que exige, acima de tudo, criatividade, espontaneidade e autenticidade. Os 

relacionamentos envolvem o conhecimento técnico-científico especializado, mas 

também a ética, a moral e a estética das conexões humanas para que os pais 
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possam revisitar a perda tendo todas essas dimensões imbricadas na memória do 

filho falecido. Nenhum relacionamento ou nenhuma especificidade na ação pode ser 

comprovadamente bom para os pais face à complexidade que vivenciam durante a 

trajetória de doença do filho, por isso, contam com a sensibilidade do profissional 

para viverem juntos um dos momentos mais difícil da vida, que é a morte de um 

filho. 

 



 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os relacionamentos entre pais e profissionais da saúde no final de vida da 

criança com câncer hospitalizada são encontros que sobrevivem ao tempo. Nesse 

percurso, interpretar a experiência dos pais foi um enorme desafio, mas, acima de 

tudo, um aprendizado edificante. Neste estudo, compomos os resultados nas 

peculiaridades que nos levaram a desvelar o fenômeno do relacionamento, 

compreendendo o processo no qual foram estabelecidos, as concepções mais 

evidentes e os componentes envolvidos nesse fenômeno. Por último, ressaltamos os 

significados atribuídos por pais enlutados e que estiveram presentes no processo de 

luto, a memória que os pais carregam desses relacionamentos quando não têm mais 

o filho presente. 

As concepções e os componentes envolvidos nos relacionamentos entre pais 

e profissionais de saúde no final de vida da criança mostram interferências na 

qualidade das interações estabelecidas. Estão presentes no desenvolvimento tanto 

de relacionamentos satisfatórios, como que não tiveram sucesso. Considerando a 

complexidade e a diversidade das demandas de cada família, os resultados deste 

estudo mostram que diferentes olhares para um mesmo fenômeno, devem ser 

cuidadosamente implicados nas práticas de cuidado. Isso porque, como os pais 

encontram-se imersos em um momento de profundo estresse, toda e qualquer 

interação está sujeita a uma gama enorme de significados, que permanecerão nas 

lembranças dos pais após a perda do filho. Essas lembranças são a presença do 

filho; embora remetam ao passado, os pais querem cultivá-las como meio de 

perpetuar a memória da criança. Cuidar dessas lembranças é a maior herança que 

os profissionais podem deixar aos pais enquanto estão no hospital e ela só poderá 

ser compartilhada por meio de cada relacionamento estabelecido. 

Os vínculos formados são diversos e há necessidade de serem continuados 

no final da vida da criança, bem como após a perda. Os pais valorizaram ter 

pessoas significativas presentes no cuidado de final de vida do filho, para que 

tenham maior clareza dos relacionamentos e cuidados praticados nesse momento. 

O vínculo, acima de tudo, estabelece, nos relacionamentos, o amor como ponto de 

partida, viabilizando efetivar referências de profissionais nos momentos caóticos que 

os pais vivenciaram no hospital.  
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A qualidade dos relacionamentos é permeada pela presença de valores 

humanos, por isso, as práticas de saúde devem considerar a empatia, a dignidade e 

o respeito, por exemplo, como meios para fortalecer a ética e a moral nas relações 

humanas. Os pais desejaram aproximar-se de profissionais que pratiquem esses 

valores em seus relacionamentos e carregam a ausência deles como um grande 

vazio na experiência. 

Os relacionamentos se estabelecem de forma dinâmica, com vínculos 

diversos, mostrando que os pais distinguem comportamentos satisfatórios ou 

insatisfatórios que se transformam à medida que novos significados são 

relacionados à experiência. A complexidade das necessidades da família frente à 

morte de um filho prevê a transitoriedade desses relacionamentos.  

Destacou-se, nesse estudo, a necessidade de um relacionamento com 

amparo, compartilhado e com confiança no final de vida. Esses elementos reforçam 

a importância da presença autêntica dos profissionais, da parceria e da 

reciprocidade no cuidado e da transparência nos relacionamentos, primordialmente 

quando a família se aproxima do final de vida da criança.  

A convivência intensa na trajetória de doença viabiliza a tolerância nos 

relacionamentos frente aos desacordos das diferenças de crenças, pensamentos e 

sentimentos relacionados ao cuidado da criança. Nos relacionamentos em saúde, a 

supremacia das relações de poder ameaça a integridade das conexões humanas, 

dificultando, para os pais, se expressarem de forma livre e espontânea. 

Evidente, no final de vida, foi como os relacionamentos esmaecem em um 

momento que os pais buscam incessantemente explicação para a condição de 

saúde do filho, ao mesmo tempo em que ficam sujeitos a perderem as referências 

que estabeleceram no início do tratamento. Nesse contexto, a descontinuidade dos 

cuidados no cuidado de final de vida antecipou e reforçou a solidão que a 

aproximação da morte enaltece. Vimos que a morte é silenciosa e a aproximação 

dela evidencia o desconforto dos relacionamentos estabelecidos no final de vida. Os 

pais sentem uma enorme solidão, ao mesmo tempo que se calam os 

relacionamentos. 

O final de vida como contexto amplo e a impotência diante da morte como 

contexto interno e dimensão pessoal são condições que influenciam na construção 
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dos relacionamentos entre pais e profissionais no final de vida da criança com 

câncer no hospital. Esses contextos tornam os relacionamentos ao mesmo tempo 

duradouros e/ou efêmeros, conforme se firmam os significados diante da experiência 

de perder um filho. 

Com esses resultados, podemos dizer que um olhar cuidadoso para o 

relacionamento entre familiares e profissionais, integrando a ciência do cuidado, 

proporciona a base de paradigmas não positivistas, que são urgentes nas situações 

de final de vida. As memórias, as lembranças, as histórias de perda estão 

associadas à construção dos significados que auxiliam no processo de luto. 

Portanto, o relacionamento com os profissionais fortalece e suporta os pais no papel 

de cuidadores do filho e torna-se uma lembrança marcante, que os pais tentam 

manter na memória, como uma conexão permanente com o filho falecido. 

Cabe destacar a hermenêutica filosófica de Gadamer no percurso 

metodológico deste estudo. O engajamento da pesquisadora, no processo 

interpretativo, desde o início do projeto até a escrita dos resultados, foi um caminho 

repleto de desafios e descobertas. A hermenêutica inicia quando identificamos que 

havia algo a ser estudado, um tópico que necessitava de mais investigação e 

aprofundamento. Nesse momento, as experiências da vida passam a favorecer o 

processo de interpretação e fornecem subsídios que fazem parte dos preconceitos 

do pesquisador. 

O desafio maior foi buscar a verdade por trás de um fenômeno tão complexo, 

tão cheio de variáveis, precisando inevitavelmente ser moldado dentro de uma 

estrutura de pesquisa, mas, como prevê a hermenêutica, sem um método explicativo 

para conduzir o estudo e analisar os dados. Outro desafio nesse processo foi 

colocar em perspectiva a diversidade de caminhos interpretativos do fenômeno, 

enquanto a superação foi perceber que, nesse movimento, é que consiste o ato da 

compreensão. 

Os conceitos de fusão de horizontes e círculo hermenêutico proporcionaram o 

norte que se propõem na análise dos dados dentro da filosofia hermenêutica. Nesse 

sentido, a coesão e o compartilhamento do estudo no grupo de pesquisa foram 

essenciais, como também foi o tempo no qual estivemos engajados na coleta dos 

dados.  
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A integridade da pesquisa hermenêutica pode, ao mesmo tempo, fortalecer o 

processo de investigação e expor suas limitações. Não obstante, é parte de qualquer 

pesquisa reconhecer que nenhum método é capaz de esgotar todas as respostas e 

possibilidades interpretativas. A hermenêutica se fortalece quando permite que o 

fenômeno revele-se com todas as particularidades que nele estão envolvidas, 

mesmo que elas desnudem diversas outras possibilidades interpretativas, expondo o 

ponto de vista singular no qual o estudo tornou-se viável (Moules, 2015)  

A potencialidade do estudo consistiu em poder, na compreensão dos 

relacionamentos entre pais e profissionais da saúde, aproximar-se do universo 

singular dos pais, expor e colocar sob perspectiva o sofrimento que assola a 

experiência de perder um filho e, principalmente, dimensionar as capacidades de 

enfrentamento e o alto nível de resiliência que acompanhar a morte de um filho no 

hospital impõem aos pais da criança. 

A população do estudo foi, na maioria, do sexo feminino tanto nas 

observações de campo quanto nas entrevistas, pessoas de raça caucasiana e de 

hospitais de uma única região do país. Essas constituem as principais limitações da 

pesquisa, assim como a dificuldade no recrutamento de pais para as entrevistas. O 

grande número de recusas é indicativo dos desafios enfrentados na obtenção de 

pais para a entrevista. O contato com pais que não participaram do estudo nos 

auxiliou na proposição de aspectos culturais envolvidos na possibilidade de falar 

sobre perda e luto ou do engajamento em uma pesquisa representar alguma 

restrição para compartilhar a experiência.  

A possibilidade de realizar observações de campo foi fundamental para este 

estudo. Embora também tenha exposto a fragilidade do pesquisador frente à 

situação concreta de morte da uma criança, foi o fio norteador que facilitou a fusão e 

o deslocamento dos horizontes para a interpretação. O engajamento dos 

profissionais para participar ativamente da pesquisa, seja no recrutamento dos 

participantes, na troca de mensagens ou na disponibilidade de abrirem 

espontaneamente, com os pesquisadores, um diálogo sobre os sentimentos 

envolvidos no cuidado de cada família, revelou a necessidade de acolher os 

profissionais e proporcionar um espaço para que possam compartilhar suas 

experiências. 
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Durante a pesquisa, precisamos, por diversas vezes, situar nosso papel 

enquanto pesquisador no campo de coleta de dados, pois os profissionais 

sinalizaram, por meio de mensagens, para que nos aproximássemos das famílias, 

procurando uma alternativa e uma forma de quebrar o silêncio e o desconforto que a 

morte de uma criança ocasionam. Inevitavelmente, compartilhamos os sentimentos e 

o luto com os profissionais pela perda de crianças e adolescentes nesse processo, 

bem como o sentimento quanto à ausência de cada família no hospital após a morte. 

Este estudo desvelou insights importantes para a prática do cuidado de 

enfermagem pediátrica e reitera a necessidade de aproximar o conhecimento da 

literatura sobre o luto nos relacionamentos estabelecidos nas situações de final de 

vida. Sugerimos que novas investigações explorem o relacionamento sob múltiplas 

perspectivas e em diferentes momentos ao longo da experiência de perda. Assim, 

aspectos particulares, que explicam comportamentos, podem ser melhor explorados, 

assim como podem permitir compreender melhor a dinâmica dos relacionamentos 

que não puderam ser contempladas neste estudo, por tratar-se de um fenômeno sob 

um único ponto de vista e de forma retrospectiva. 
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APÊNDICE A 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA PARTICIPAÇÃO NA 

PESQUISA CIENTÍFICA 

Projeto – Compreendendo a experiência dos profissionais e das famílias sobre os 

relacionamentos estabelecidos durante o processo de morrer da criança hospitalizada. 

Essas informações estão sendo fornecidas para sua participação neste estudo, que 

visa compreender a experiência do profissional e da família sobre os relacionamentos 

estabelecidos durante o processo de morrer da criança hospitalizada. Para tanto, estou 

entrevistando pais e profissionais de saúde que acompanharam o processo de morrer 

de uma criança no hospital e que aceitem voluntariamente contar-me a respeito de sua 

experiência. Acreditamos que, com isso, podemos contribuir no engajamento dos 

profissionais de saúde na relação de cuidado da criança e da família, para oferecer 

subsídios consistentes com a necessidade de pais que vivenciam essa situação. 

Essa entrevista é voluntária e será realizada em local de escolha dos pais, 

assegurando sua privacidade. O conteúdo será gravado digitalmente para posterior 

transcrição e análise. O arquivo digital das entrevistas ficará guardado confidencialmente 

com o pesquisador. Esclarecemos que a participação poderá ser interrompida em qualquer 

momento, mesmo após ter sido assinado o termo, sem prejuízo algum. Informamos que os 

resultados da pesquisa, incluindo os dados coletados somente serão utilizados nesta 

pesquisa, bem como em trabalhos científicos, apresentação em congressos e revistas da 

área. Os nomes não serão mencionados e serão mantidos em sigilo. 

Este estudo oferece nenhum risco para os participantes, bem como nenhum 

benefício direto. No entanto, gostaríamos de reforçar, pela natureza sensível desse tema, 

que sua participação pode ser interrompida a qualquer momento, principalmente caso se 

sinta desconfortável em relação a sentimentos que possam surgir enquanto nos conta sua 

experiência. 

Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis pela 

pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. A pesquisadora: Regina Szylit Bousso 

pode ser encontrada no endereço Av Enéas de Carvalho Aguiar, nº 419 – Cerqueira César – 

São Paulo – CEP: 05403 000, ou pelo telefone: 11 3061 7601. Se você tiver alguma 

consideração ou dúvida sobre a pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em 
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Pesquisa (CEP-EEUSP) – Av Enéas de Carvalho Aguiar, nº 419 – 2º andar.  – Cerqueira 

César – São Paulo.  Fone: 3061-7548 – E-mail: edipesq@usp.br  

CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

Este termo, em duas vidas, é para certificar que eu, 

.............................................................................................., RG...................................., 

concordo em participar na qualidade de voluntário, do projeto científico “Compreendendo a 

experiência dos profissionais e das famílias sobre os relacionamentos estabelecidos durante 

o processo de morrer da criança hospitalizada”, cujo objetivo é compreender a experiência 

do profissional e da família sobre os relacionamentos estabelecidos durante o 

processo de morrer da criança hospitalizada. 

Por meio deste, dou permissão para ser entrevistado (a) e para estas entrevistas 

serem gravadas em arquivo digital. Estou ciente de que os arquivos serão apagados após o 

término deste estudo. Declaro que os objetivos e detalhes dessa pesquisa foram-me 

completamente explicados, conforme seu texto descritivo. 

Estou ciente de que sou livre para recusar a dar resposta a qualquer questão durante 

as entrevistas e se, em qualquer momento, não for de meu interesse continuar participando 

da pesquisa, esta autorização perde a validade, sem ser em nada prejudicado (a). 

As informações obtidas serão utilizadas com ética na elaboração de trabalho 

científico, que poderá ser utilizado para publicação em meios acadêmicos e científicos. Meu 

nome não será utilizado nos documentos pertencentes a esse estudo e a confidencialidade 

dos meus registros será garantida. 

Desse modo, concordo em participar do estudo e cooperar com a pesquisadora. 

______________________________ 

Assinatura do participante 

Data         /       / 

 

 

Regina Szylit 

Responsável pelo estudo    

Data   /   /        
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APÊNDICE B 

Genograma das famílias entrevistadas 
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APÊNDICE C 

ROTEIRO PARA ENTREVISTAS 

Apresentação 
Apresentação entrevistador e grupo de pesquisa. 
Como encontrou entrevistado 
TCLE (ler e assinar) 
Caracterização 
Entrevistado: Nome, gênero, idade, escolaridade e ocupação 
Família: Genograma (Explorar posição da criança na família e perdas 

anteriores) 
Contextualização da pesquisa 
Faço parte de um grupo de pesquisa que estuda perdas e luto em diversas 

situações. Sabemos que a perda, de forma geral, é difícil, mas perder um filho é uma 
das piores coisas da vida. Pesquisas anteriores do grupo nos mostraram que a família 
que está perdendo um filho no hospital vive sensações muito intensas de pesar, de 
incertezas, de angústias na busca por ver o filho melhor ou por explicações sobre o 
porquê está vivendo aquela situação. Acreditamos que nesse momento, muito para 
ajudar crianças gravemente doentes no hospital e a sua família. Pensando em ajudar 
outras famílias que tem um filho em final de vida no hospital, propomos este estudo, 
em que gostaríamos de entender sobre os relacionamentos vividos durante a 
hospitalização. Sabemos que diferentes recursos são necessários para ajudar uma 
família quando um filho morre em casa ou no hospital. Assim, se você puder retomar 
e relembrar a situação que você viveu com o seu filho no hospital nos últimos dias da 
vida dele, por favor, se puder compartilhar: 

A MORTE 
• Como foi seu relacionamento com os profissionais durante os últimos dias 

que você estava com o(a) (nome da criança) no hospital? 
• Como foram os últimos dias de vida do (a) (nome da criança) no hospital? 

o Em que momento você se deu conta que o (a) (nome da criança) podia 
morrer? 

o Quando você estava com a(o) (nome da criança) no hospital nos últimos 
dias o que passava pela sua cabeça? No que você pensava? 

• Como você foi cuidada pelos profissionais? E sua família? E Seus filhos? Do 
que você precisava naquele momento? 

• Teve alguma experiência em relação aos profissionais que te marcou?  
o Como isso te ajudou? Ou não ajudou? 

• Em relação à enfermagem, o que foi mais importante pra você nesse 
período? 

• O que teria sido mais importante pra você nesse período? 
• Você ainda tem dúvidas ou preocupações que tenha ficado na sua cabeça 

sobre a doença e morte do seu filho? 
• Se você tivesse que fazer alguma pergunta para os profissionais que 

cuidaram do seu filho, qual seria? 
O LUTO 

• Hoje ao se lembrar dos profissionais que cuidaram do seu filho quando ele 
estava morrendo no hospital, o que vêm na sua cabeça? O que você sente? 

• Como foram seus dias depois que seu filho faleceu?  
o Teve ou tem algum contato com os profissionais depois da morte? 
o Gostaria de ter ou de ter tido? 

CONCLUSÃO 
Que conselhos você daria para os profissionais que cuidam de famílias que 

passam pela situação que a sua família passou? 
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ANEXO 

ANEXO 1- PARECER DE CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA EM 
PESQUISA-CEP 
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