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RESUMO 

 
Introdução: O enfermeiro é um dos profissionais presentes em todos os níveis de 

atenção à saúde e que participa da maioria das ações desenvolvidas na Atenção 

Primária à Saúde (APS), o que lhe confere papel estratégico na inovação, 

reestruturação de serviços e na implementação de atividades dentro do sistema de 

saúde. Segundo a World Health Organization (WHO), a cada ano cerca de 40 milhões 

de pessoas necessitam de Cuidados Paliativos (CP); voltado para pacientes com 

condições crônicas progressivas desde o diagnóstico, e caminhando em conjunto com 

as terapias modificadoras da doença ou potencialmente curativas, este tipo de 

cuidado deveria ser ofertado principalmente pelos profissionais que atuam na APS. 

Objetivos: Propor um rol de ações básicas de enfermagem em Cuidados Paliativos, 

considerando a integralidade e a longitudinalidade na assistência às condições 

crônicas de saúde, na Atenção Primária à Saúde, e classificar as ações de 

enfermagem em Cuidados Paliativos, segundo os níveis de competência básico e 

especializado. Método: Considerando a inexistência de consensos para a 

classificação dos níveis de complexidade das ações de enfermagem nos CP, o estudo 

utilizou a Técnica Delphi com um painel de enfermeiros de CP. Resultados: Das 

quarenta e oito ações de enfermagem em CP, vinte e três foram classificadas como 

ações de nível básico e foram subdivididas em quatro categorias, considerando as 

necessidades de saúde em foco. A discussão dos achados foi realizada sob o prisma 

do princípio da integralidade do SUS e o atributo da longitudinalidade da APS tomados 

como marco referencial deste estudo. Considerações finais: A proposição das ações 

de enfermagem em CP para APS propõe um horizonte para que os enfermeiros da 

APS possam lidar melhor com a demanda por cuidados paliativos que já está no 

território, com uma melhor utilização dos recursos e respeitando o princípio da 

integralidade e o atributo da longitudinalidade.  

Palavras-chave: Cuidados paliativos. Atenção Primária à Saúde. Integralidade. 

Cuidados de enfermagem. Enfermeiras e enfermeiros. 



 

Barrioso, PDC. Palliative Care and Primary Health Care: Proposition of a list of nursing 

actions [Dissertation]. São Paulo: School of Nursing, Universidade de São Paulo; 

2017. 

ABSTRACT 

Introduction: Nurses are professionals present to all levels of health care and which 

take part in most of the actions developed in Primary Health Care (PHC), which gives 

them a strategic role in innovation, service restructuring and implementation of new 

activities within the health system. According to the World Health Organization (WHO) 

every year about 40 million people need Palliative Care (PC); aimed at patients with 

progressive chronic conditions since diagnosis, and going along with disease-

modifying or potentially curative therapies, this type of care should be offered mainly 

by professionals working in PHC. Aims: To offer a list of basic nursing actions in 

Palliative Care, considering integrality and longitudinality in the assistance of chronic 

health conditions in PHC and to classify nursing actions in Palliative Care, according 

to the levels of basic and specialized competence. Method: given the lack of 

consensus on the classification of nursing actions complexity levels in PC, the study 

used the Delphi Technique with a panel of PC nurses. Results: Of the forty-eight 

nursing actions in PC twenty-three were classified as basic level actions and were 

subdivided into four categories, considering the health needs in focus. The discussion 

of the findings was performed under the SUS (National Health System) integrality 

principle aspect and the PHC longitudinality attribute taken as the reference framework 

of this study. Final considerations: Considering that the basic actions in PC were 

understood in this study, as actions that are of scope of all nurses, this includes the 

PHC professionals and thus it seems possible to propose a list of nursing actions in 

PC for PHC, considering the integrality and longitudinality in attending to chronic health 

conditions. 

KEY WORDS: palliative care. primary health care. integrality in health. nursing care. 

nurses. 
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1. APRESENTAÇÃO 

 

 Em 2015, a revista The Economist realizou um ranking em que avaliou 80 

países usando indicadores qualitativos e quantitativos para definir qualidade de morte 

dos habitantes. Os indicadores compilavam cinco categorias: serviços de cuidados 

paliativos e saúde; recursos humanos; acessibilidade aos cuidados; qualidade dos 

cuidados e nível de envolvimento da comunidade. Neste ranking, o Brasil ficou com a 

42ª posição(The Economist, 2015). Isso sinaliza que precisamos iniciar uma longa 

caminhada para oferecer cuidados de saúde aos pacientes com doença avançada e 

poucas possibilidades de cura. Os Cuidados Paliativos (CP) objetivam, acima de tudo, 

assegurar a qualidade de vida dos pacientes e familiares diante de doenças com 

poucas chances de cura, progressivas e irreversíveis, por intermédio do alívio do 

sofrimento, controle adequado de sintomas e outras necessidades de saúde e apoio 

ao paciente e sua família. 

 Como enfermeira de Cuidados Paliativos, tenho visto, nos últimos anos, uma 

força-tarefa dos profissionais atuantes nessa especialidade para que o cenário 

descrito no parágrafo anterior se modifique. Contudo, a jornada para que se incluam 

os princípios dos Cuidados Paliativos no ensino dos profissionais da saúde, para que 

essa forma de cuidar se efetue em todos os níveis de atenção e que seja possível 

discutir livremente sobre morte na sociedade em que vivemos, ainda é limitada, não 

atendendo a essa necessidade emergente da população. 

Minha trajetória nos Cuidados Paliativos iniciou-se em 2012, quando comecei 

a minha vida profissional como enfermeira no Serviço de Cuidados Paliativos do 

Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo (HSPE). O Hospital foi um dos 

primeiros do Brasil a oferecer esse tipo de assistência, incluindo como modalidades 

de atendimento: enfermaria, equipe de interconsulta, ambulatório e assistência 

domiciliar.  

 Em 2014, quando assumi a função de Enfermeira visitadora da Assistência 

Domiciliar em Cuidados Paliativos no HSPE, comecei a ampliar a minha visão para 

fora do hospital em direção à comunidade e, assim, começaram a surgir algumas 

inquietações quanto à continuidade do cuidado aos doentes que visitava. Percebi que 

ao me aproximar de onde os pacientes vivem, eu poderia também oferecer uma 

escolha para o paciente do lugar onde ele deseja receber os cuidados e até mesmo 

morrer, garantindo o poder de escolha e a dignidade até o final da vida. Também 
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passou a me inquietar como a Atenção Primária à Saúde (APS) poderia desenvolver 

esse tipo de assistência de uma forma mais ativa, já que por princípio está mais 

próxima de onde o paciente vive. 

Em 2015, ao ingressar no Mestrado Profissional em Atenção Primária à Saúde 

(APS) no Sistema Único de Saúde (SUS), senti-me estimulada e com oportunidade 

para desenvolver um projeto que envolvesse os Cuidados Paliativos e APS, 

considerando esta como porta de entrada aos usuários do SUS e às possibilidades 

de maiores benefícios aos pacientes que necessitam de cuidados paliativos.  

O propósito desta dissertação é colaborar com o árduo trabalho da inserção 

dos Cuidados Paliativos no Brasil e no SUS, contribuindo com a construção dos 

saberes e a apropriação dos princípios dos cuidados paliativos para a prática dos 

profissionais da APS, com vistas à integralidade e longitudinalidade do cuidado, como 

previsto pelos princípios, diretrizes do SUS e atributos da APS.  

Enfim, espera-se com a aproximação da interface dos cuidados paliativos com 

a atenção primária, contribuir para dignificar a vida e a morte de todos os usuários do 

SUS, fruto de luta por saúde como direito de cidadania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. INTRODUÇÃO 
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Nas últimas décadas, passamos por mudanças demográficas intensas que vêm 

alterando significativamente o perfil epidemiológico brasileiro. Segundo Mendes 

(2012), o Brasil vive uma situação de saúde singular que combina uma transição 

demográfica acelerada e transição epidemiológica, expressa por uma tripla carga de 

doenças, caracterizada por uma agenda não superada de doenças infecciosas e 

carenciais, um aumento importante de causas externas e a presença hegemônica das 

condições crônicas. As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) são a principal 

causa de morte mundial, sendo responsáveis por 38 milhões (68%) das 56 milhões 

de mortes no mundo, em 2012. Mais de 40% delas (16 milhões) foram mortes 

prematuras com idade inferior a 70 anos. As consequências sociais e econômicas das 

DCNT são sentidas por todo o mundo, porém são particularmente mais devastadoras 

em populações pobres e vulneráveis (WHO, 2014). 

Diante dessa realidade, o Brasil elaborou, em 2011, o Plano de Ações 

Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis 

(DCNT), que tem como objetivo promover o desenvolvimento e a implementação de 

políticas públicas efetivas, integradas, sustentáveis e baseadas em evidências para a 

prevenção, o controle e o cuidado das DCNT e seus fatores de risco. Esse plano tem 

como terceiro eixo o cuidado integral (Brasil, 2013). A integralidade como um princípio 

do Sistema Único de Saúde (SUS) nos direciona a refletir sobre as características 

importantes na organização do processo de trabalho, gestão, planejamento e 

construção de novos saberes e práticas de saúde. A integralidade também 

compreende o cuidado integral, que deveria incluir os cuidados durante toda a 

evolução das DCNT, do diagnóstico ao final de vida (Fracolli, Zoboli, Granja, 2011). 

Em 2012, a Word Health Organization (WHO) definiu os Cuidados Paliativos 

como uma abordagem multidisciplinar que melhora a qualidade de vida dos pacientes 

e seus familiares no enfrentamento dos problemas associados a doenças 

ameaçadoras, através da prevenção e alívio do sofrimento e dor, com identificação 

precoce dos sintomas, avaliação, tratamento e cuidados psicossociais e espirituais 

(WHO, 2012). 

Em maio de 2017, a WHO, por meio de seu departamento de Iniciativas em 

Cuidados Paliativos, reuniu um Grupo Consultivo Técnico (THE TECHNICAL 

ADVISORY GROUP - TAG) para elaborar consensos acerca de assuntos 

relacionados aos CP. Com isso, passou-se a entender que, além dos cuidados 
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destinados aos pacientes com doenças ameaçadoras, os CP abrangem todas as 

condições crônicas progressivas desde o diagnóstico, caminhando em conjunto com 

as terapias modificadoras da doença ou potencialmente curativas. Também passou a 

englobar aspessoas que vivem com sequelas de doenças ou tratamentos em longo 

prazo, os neonatos e as crianças com graves problemas de saúde congênitos ou 

adquiridos. Este consenso, consequentemente, compreende que os CP envolvem 

todos os níveis de atenção à saúde (Xavier Gómez-Batiste; Stephen Connor, 2017). 

De acordo com o infográfico da WHO (2015), os CP podem ser realizados 

nos diversos níveis de atenção à saúde e são benéficos para os sistemas de saúde, 

pois podem reduzir as hospitalizações, ser ofertados por diversos profissionais de 

saúde e voluntários. Uma das metas propostas pela OMS (Organização Mundial da 

Saúde) aos sistemas de saúde no mundo é melhorar o acesso aos CP. Segundo 

dados da OMS, a cada ano cerca de 40 milhões de pessoas necessitam de CP. Dentre 

estes, quase 39% são pessoas com doenças cardiovasculares, 34% com câncer, 10% 

com doenças pulmonares, 6% com HIV/AIDS e 5% com diabetes, ambos em estágio 

avançado (WHO, 2015). Nesse sentido, a APS orientada pelos princípios da 

coordenação do cuidado; do vínculo e continuidade; da integralidade; da 

responsabilização; da humanização; da equidade e da participação social tem 

potencial para se tornar um dos níveis de atenção à saúde com condições para facilitar 

o acesso da população aos Cuidados Paliativos (Souza et al., 2015; Starfield, 2002). 

Em muitos países os cuidados em final de vida são ofertados por generalistas, 

como costumam ser os profissionais que atuam na APS, por isso, este nível de 

assistência à saúde pode contribuir para a prestação e coordenação dos CP aos 

usuários dos serviços(Borgsteedeet al., 2007; Murray et al., 2004). Conforme afirmam 

Forrest e Barclay (2007), a proximidade geográfica, cultural e emocional dos 

profissionais com os usuários, familiares e cuidadores pode ser um fator positivo para 

a humanização e adequação dos CP à realidade em que vivem as pessoas. A APS, 

também pode ser estruturada adequadamente, colaborar para a permanência do 

paciente no domicílio, evitando seu afastamento da família (Shipman et al., 2008). No 

entanto, a falta de infraestrutura para apoiar os profissionais da APS para a atuação 

em cuidados paliativos constitui um problema internacional dada a carência de 

modelos efetivos para incorporação dos Cuidados Paliativos neste nível dos sistemas 

de saúde (Murray et al., 2004). 



 
 

17 

 

Os CP podem ser desenvolvidos em ambientes variados, desde domicílio até 

complexos hospitalares de nível terciário. A seleção do local em que a pessoa 

receberá o cuidado dependerá da complexidade da atenção que necessite (Queiroz 

et al., 2013). A integração dos CP aos serviços de saúde já existentes, principalmente 

os que englobam a atenção domiciliária, com a oferta de ações mais simples, que não 

exigem conhecimento especializado, pode facilitar o acesso a este tipo de assistência 

a um maior número de usuários. Na Inglaterra, os profissionais, como médicos e 

enfermeiros, que atuam nos CP na APS raramente atuam lado a lado com os 

profissionais de outros níveis de atenção, mas sempre formam uma rede de serviços 

cujos cuidados prestados são constantemente revistos, a fim de atender às 

necessidades dos pacientes, segundo o plano de assistência traçado e as demandas 

da comunidade por CP(Walsheet al., 2008). 

Para que esta rede de CP se efetive é preciso que os profissionais tenham 

conhecimentos, desenvolvam habilidades e competências para atuar de forma 

conjunta, segundo a abrangência e especificidade do nível de serviço de saúde onde 

estão alocados. Na APS, cada membro da equipe tem atribuições específicas; o 

enfermeiro desenvolve seu trabalho na unidade de saúde, junto à equipe 

multiprofissional e na comunidade, apoiando, supervisionando os Agentes 

Comunitários de Saúde (ACS) e, também, com as visitas domiciliares para assistir os 

que estão impossibilitados de chegar à unidade de saúde e que necessitam da 

atenção de enfermagem (Ministério da Saúde, 1997). Assim, de acordo com Silva et 

al. (2014), o enfermeiro que atua na Estratégia Saúde da Família (ESF) deve ter 

qualificação e perfil diferenciados no sentido de enfatizar sua assistência na inter-

relação equipe/comunidade/família.  

O enfermeiro participa da maioria das ações desenvolvidas na APS e, além 

disso, é um dos profissionais presentes em todos os níveis de atenção, o que lhe 

confere um papel estratégico para a inovação da assistência com a implementação 

de atividades e reestruturação dos serviços. Isso exige dos enfermeiros a permanente 

ampliação e aprimoramento de conhecimentos, com a apropriação de novas teorias e 

práticas para dar conta das transformações da demanda por cuidado e com 

competência enfrentar novas experiências, identificar problemas, buscar soluções e 

modos de lidar com estes (Sousa, 2000). 

Tendo como pano de fundo a necessidade da inserção dos Cuidados Paliativos 

na Atenção Primária à Saúde e o perfil diferenciado e estratégico do Enfermeiro que 
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atua nesse nível de atenção à saúde, surge o problema de estudo: Quais seriam as 

ações de enfermagem em Cuidados Paliativos que poderiam ser classificadas como 

de nível básico? Entende-se que as ações classificadas como básicas em CP 

poderiam ser executadas na Atenção Primária à Saúde, pois poderiam ser 

consideradas como parte do conhecimento, habilidades e competências do 

enfermeiro generalista.  

Ao se delimitar ações de enfermagem de nível básico em CP, espera-se 

contribuir para a construção de um rol de ações de CP para a APS com vistas a 

fortalecer a inclusão deste tipo de cuidado no sistema de saúde brasileiro, dado o 

envelhecimento populacional e o aumento das condições crônicas de saúde no país. 

Considera-se que a prática de enfermagem na APS é uma das possibilidades 

estratégicas para aumentar o acesso a este tipo de assistência no SUS. 

Esta pesquisa, então, toma como objeto de estudo os diferentes níveis de 

complexidade das ações de enfermagem em Cuidados Paliativos. Diante do exposto, 

espera-se que o estudo possa:  

 

 Integrar o esforço nacional para a inclusão dos Cuidados Paliativos, em uma 

das suas modalidades de assistência na Atenção Primária à Saúde;  

 Adensar a produção de conhecimentos na área de enfermagem em CP e APS; 

 Construir subsídios que possam ser usados na elaboração de guias, manuais 

e instrumentos para a melhoria da prática de enfermagem em Cuidados 

Paliativos na APS, tendo em vista a integralidade e longitudinalidade na 

atenção às condições crônicas de saúde mais prevalentes nos territórios.  

Como não há listas nem consensos de classificação dos níveis de 

complexidade das ações de enfermagem nos CP, o estudo utilizou a Técnica Delphi, 

com um painel de enfermeiros que atuam em cuidados paliativos. A discussão dos 

achados foi realizada sob o prisma do princípio da integralidade do SUS e o atributo 

da longitudinalidade da Atenção Primária à Saúde, tomados como marco referencial 

deste estudo.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Propor um rol de ações básicas de enfermagem em Cuidados Paliativos, 

considerando a integralidade e a longitudinalidade na assistênciaàs condições 

crônicas de saúde na Atenção Primária à Saúde.  
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3.2 Classificar as ações de enfermagem em Cuidados Paliativos, segundo os níveis 

de competência básico e especializado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1 Integralidade e longitudinalidade na Atenção Primária à Saúde (APS) 

 

As mobilizações mundiais em busca de melhores condições de saúde para as 

populações partem, na segunda metade do século XX, de conferências como a que 



 
 

21 

 

ocorreu em 1977, realizada pela Assembleia Mundial da Saúde, na qual se definiu 

como meta para o ano 2000 que os países deveriam proporcionar aos seus cidadãos 

um nível de saúde que lhes permitisse levar uma vida social e economicamente 

produtiva. Por isso, esta declaração foi denominada: “Saúde para todos no ano 2000” 

(Starfield, 2002). 

No Brasil, a luta pela construção de um sistema de saúde universal, acessível 

e de qualidade se confunde, num primeiro momento, com a própria luta pela 

redemocratização do país (Camargo, 2003). Naquele momento político, o movimento 

da Reforma Sanitária Brasileira pautava-se em uma mobilização reivindicatória 

alicerçada na necessidade popular de reconstruir uma estrutura normativa que 

atendesse às reais necessidades das populações, considerando a saúde enquanto 

direito da cidadania (Machado et al., 2007). 

Assim foi que a Constituição Federal (CF) de 1988, no Art. 196, declarou:  

 

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação (Brasil, 1988, p. 55). 
 

Efetivamente, a Constituição Federal de 1988 consagrou a saúde como direito 

universal a ser assegurado pelo Estado por meio de políticas sociais e econômicas 

para reduzir os riscos aos agravos de saúde e, também, por meio de políticas públicas 

de saúde capazes de assegurar a todos, igualitariamente, o acesso à assistência, às 

ações e aos serviços de saúde. É nesse contexto que se institui o Sistema Único de 

Saúde (SUS), embasado em uma série de princípios e diretrizes, como a participação 

popular, a integralidade na atenção e a descentralização dos serviços (Mattos, 2007). 

O SUS, especialmente na Atenção Básica, parte de uma concepção ampliada 

de saúde que o fundamenta, sendo o cuidado devido ao indivíduo, à família e à 

comunidade. Isso porque o movimento da Reforma Sanitária culminou com a definição 

do Sistema Único de Saúde como um processo social e político que requer um 

ambiente democrático para sua construção, efetivação e cuja implementação tem 

nítido caráter transformador na saúde da população (Mendes, 1996).  

Os princípios básicos que permeiam o SUS, são: acesso universal e igualitário 

às ações e serviços; participação popular; rede regionalizada e hierarquizada; 

descentralização. As ações de saúde devem ser desenvolvidas de acordo com as 

diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal, obedecendo: universalidade 
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de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência, integralidade de 

assistência, entendida como um conjunto articulado de ações e serviços de saúde, 

exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema e igualdade 

de assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie (Brasil, 

1988). 

A Atenção Primária à Saúde é o acesso de primeiro contatodentro do sistema 

de saúde, caracterizando-se pela longitudinalidade, integralidade da atenção e 

coordenação da assistência pela rede de serviços (Starfield, 2002). 

Desde a Declaração de Alma Ata no Cazaquistão, em 1978, a WHO tem 

defendido a APS como estratégica para a promoção de cuidados primários com vistas 

a alcançar a equidade, por meio de ganhos equitativos em saúde e no 

desenvolvimento humano (WHO, 1978). 

A APS, estruturalmente, compreende alguns atributos que são essenciais para 

o bom atendimento e a continuidade nos serviços de saúde dentro do sistema. São 

atributos da APS: serviço de primeiro contato/porta de entrada;longitudinalidade; 

integralidade; coordenação do cuidado; orientação para a comunidade; centralidade 

na família, e competência cultural (Starfield, 2002). 

No Brasil, há muitos desafios para a implementação efetiva da APS como eixo 

básico e norteador do SUS, principalmente no que se refere à consolidação de seus 

princípios e atributos, por exemplo, a integralidade e a longitudinalidade (Madureira, 

2015; Cunha eGiovanella, 2011). A implementação do SUS, pautada pela 

integralidade, foi um dos fatores da ampliação da quantidade de serviços oferecidos 

e, ainda, da qualidade destes. Tratava-se, então, da busca por um modelo de APS 

que consolidasse a integralidade em todas as dimensões, em oposição ao modelo 

vigente até a criação do SUS (Mendes, 2002). 

Segundo a Lei 8080/1990, que firma os princípios do SUS “a integralidade da 

assistência é definida como o conjunto articulado e contínuo das ações e serviços 

preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os 

níveis de complexidade do sistema” (Brasil, 1990). Na 11ª Conferência Nacional de 

Saúde, realizada em 2000, os princípios da integralidade assistencial, da 

humanização e da equidade foram reiterados e tomados como metas prioritárias para 

a consolidação do SUS (Ministério da Saúde, 2002). 

Há várias compreensões para integralidade e a inexistência de uma única 

definição sobre o queé, ao mesmo tempo, é uma fragilidade e potencialidade. Mais 
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que diretriz do SUS, a integralidade é um símbolo de luta, uma premissa de quais 

seriam as características desejáveis das instituições e das práticas dentro do sistema 

de saúde (Mattos, 2004). 

A integralidade pode ser analisada em três dimensões: a organização dos 

serviços de saúde; o conhecimento e as práticas dos trabalhadores nos serviços de 

saúde; a formulação de políticas governamentais com participação dos atores sociais 

envolvidos na produção do cuidado(Silva et al, 2015). Merhy (2005) teoriza o tema 

integralidade indicando que o campo das práticas de saúde deve objetivar à produção 

de novos sentidos para o viver individual e coletivo; um modo de viver que ultrapasse 

a produção capitalista e globalizada que impõe uma forma padronizada de vivência. 

Para o autor, com tais transformações torna-se possível um futuro no qual as pessoas 

pensem no lugar onde vivem, na comunidade e no meio ambiente,para que trilhem 

um viver solidário e igualitário. 

Assim, a integralidade pode ser tomada como um conceito que permite a 

identificação dos sujeitos enquanto totalidades, o que leva à consideração de diversas 

e diferentes dimensões possíveis de intervenção (Nietsche apud Machado et al., 

2007). Para Schraiber e Mendes-Gonçalves (2000), a integralidade parte do 

conhecimento sobre a vida cotidiana: a aquisição dos saberes tecnológicos (científicos 

e não científicos) relativos ao adoecimento e à recuperação da saúde, que possibilitam 

aos profissionais ampliarem as concepções acerca das necessidades expressas por 

indivíduos e pelas populações atendidas.  

Silva (2015), partindo do conceito de que o homem é um ser biopsicossocial, 

entende que as práticas de atenção à saúde realizadas para atender às necessidades 

do ser humano não alcançarão resultados impactantes se ocorrerem de forma 

fragmentada, pois é preciso perceber o indivíduo de maneira integral. 

Essas variadas concepções de integralidade e do atendimento integral 

sobrepujam a estrutura organizacional hierarquizada e regionalizada da assistência à 

saúde e se prolonga pela garantia de uma assistência de qualidade, que deve ser 

assegurada aos usuários por meio do compromisso dos profissionais com o contínuo 

aprendizado e com uma prática sempre aberta à reflexão e à construção de novos 

saberes (Machado et al., 2007). 

Tomar a integralidade como objeto de reflexão das práticas profissionais em 

saúde e como mote de sua gerência baseia-se na compreensão de que a construção 

da integralidade não ocorrerá em um único lugar, pois as várias tecnologias em saúde 
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que visam melhorar e prolongar a vida estão distribuídas em uma rede ampla de 

serviços e é necessário um esforço intersetorial para a melhoria das condições de vida 

(Fracolliet al., 2011). 

Mattos (2004) diz que a integralidade talvez seja um dos princípios menos 

visível na trajetória do sistema de saúde e nas suas práticas, com mudanças pouco 

evidentes, que ficam fragmentadas, sem a generalização ou a visibilidade desejadas. 

Por essa razão, a construção da integralidade constitui um alicerce para superar as 

contradições e vencer desafios da consolidação do SUS, com vistas a garantir a 

assistência integral à saúde como direito dos cidadãos e dever do governo, 

profissionais e gestores. A integralidade engloba o acesso aos bens e serviços; à 

formulação, gestão e ao controle participativo nas políticas públicas; a interação 

usuário/profissional, sem perder a perspectiva do que é comum a todos: o direito de 

viver e ser tratado em situações de saúde, doença e morte, com respeito à integridade 

e dignidade da condição humana(Viegas e Penna, 2013). 

A integralidade é um convite para a ampliação do acesso e para a garantia da 

cobertura das ações e dos cuidados à saúde por intermédio da adoção de medidas 

de expansão e organização de redes de serviço de saúde, articuladamente. Na 

variedade de serviços da APS, há três componentes comuns: os problemas e as 

necessidades das populações e dos pacientes; as tarefas necessárias para abordar 

estes problemas, e o local onde esta é realizada (Fracolliet.al., 2011). 

Ao lado da integralidade está a longitudinalidade, um dos atributos da APS. É 

o definidor da característica central desse nível assistencial, já que se trata do 

acompanhamento do paciente, com vistas à continuidade e efetividade do tratamento 

ao longo do tempo e dos pontos da rede de atenção à saúde. É essencial para a 

efetivação de ações de promoção e de prevenção de agravos de alta prevalência no 

território (Starfield, 2002). O uso do termo “longitudinalidade” é, muitas vezes, 

substituído por uma expressão de sentido semelhante: “continuidade do 

cuidado”(Paula, Silva, Nazário et al., 2015). Entretanto, para Starfield (2002), da qual 

se toma a longitudinalidade como um dos atributos da APS, esses dois termos são 

diferentes. Para esta autora, a continuidade do cuidado estaria relacionada apenas a 

um problema de saúde específico, a sucessão de eventos entre uma consulta e outra, 

os mecanismos de transferências de informação que fundamentam as decisões 

relativas ao tratamento do paciente, sem implicar a responsabilização com relação ao 

tratamento ao longo do tempo que caracteriza a longitudinalidade.  
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Assim, para Starfield (2002), a longitudinalidade lida com o crescimento e as 

mudanças do indivíduo ou grupos ao longo dos anos, pois se trata de uma relação 

pessoal que o profissional de saúde constrói no território onde estão alocados, 

independente do problema de saúde ou até mesmo da existência de algum problema.  

A longitudinalidade associa-se a benefícios como: menor utilização dos 

serviços; melhor atenção preventiva; atenção mais oportuna e adequada; diminuição 

dos casos de doenças preveníveis; melhor reconhecimento dos problemas dos 

usuários; diminuição das internações hospitalares e custos mais baixos do sistema de 

saúde (Starfield, 2002; Shimazaki, 2009; Giovanella e Mendonça, 2009).Ou seja, a 

longitudinalidade proporciona efeitos benéficos ao sistema de saúde, porque 

reconhece as necessidades dos usuários, melhorando a prevenção das doenças e 

promovendo a saúde, com umaconsequente melhoria na satisfação dos usuários. Ao 

longo do tempo, também permite que se estabeleça e fortaleça a confiança entre 

profissionais e usuários, devido ao vínculo entre estes nos serviços de saúde e na 

assistência (Starfield,2002). 

Em revisão conceitual sobre o termo longitudinalidade,Cunha e Giovanella 

(2011) descrevem que na literatura brasileira a palavra “longitudinalidade” não é 

comum. Quando se avalia trabalhos referentes a Starfield, por exemplo, as palavras 

vínculo e continuidade têm sido utilizadas em vez de longitudinalidade. Porém essas 

definições restringem o significado do atributo à existência de uma relação entre 

usuários e os profissionais da APS, sem considerar com outras dimensões do atributo. 

Logo, a proposta apresentada é que na literatura referente à APS no Brasil, utilizemos 

o termo vínculo longitudinal, que é definido como a relação terapêutica formada entre 

paciente e profissionais da equipe de APS, que pode ser entendida como o 

reconhecimento da utilização da Unidade Básica de Saúde (UBS) como fonte regular 

do cuidado ao longo do tempo (Cunha e Giovanella, 2011).  

Para Cunha e Giovanella (2011), são elementos essenciais do atributo da 

longitudinalidade: a existência e o reconhecimento de uma fonte regular de cuidados 

de APS; o estabelecimento de vínculo terapêutico duradouro entre os pacientes e os 

profissionais de saúde da equipe local, e a continuidade informacional. Tais elementos 

podem ser tomados como dimensões do atributo, pois, ao se incluir na 

longitudinalidade o reconhecimento da APS pela população como fonte regular dos 

cuidados, pressupõe-se que os usuários identifiquem a Unidade Básica de Saúde 

como referência habitual para o atendimento da maioria das necessidades de saúde 
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(Starfield, 2002). O estabelecimento do vínculo duradouro significa que a relação 

terapêutica perdura ao longo do tempo, pressupondo uma relação interpessoal 

contínua dos usuários e profissionais, caracterizada por confiança e responsabilidade 

mútuas.  

A continuidade informacional é uma baseimportante da longitudinalidade, o que 

torna essencial a qualidade dos registros de saúde, pois estes favorecem o 

conhecimento sobre o paciente por parte da equipe de saúde e que esta compartilhe 

a avaliação e a orientação adotadas na conduta terapêutica. Os registros de saúde, 

quando bem feitos, também propiciam a boa comunicação formal entre os membros 

da equipe e o acesso à informação relativa à assistência à saúde dos usuários nos 

diversos pontos da rede de atenção em saúde (Cunha e Giovanella, 2011). A 

continuidade informacional visa fazer com que a informação do modo de vida das 

pessoas, coletada pela APS, percorram o sistema de saúde de modo que possam 

nortear as condutas adotadas pelos profissionais em todos os níveis e pontos da rede 

(CONASS, 2011). 

As equipes de APS acompanham o usuário, incluindo a família, a comunidade 

e o território, nos diversos momentos de sua vida. Conhecem o usuário e este conhece 

a equipe, propiciando-se à formação de vínculos de corresponsabilização, essenciais 

para a efetivação da longitudinalidade do cuidado enquanto um atributo da APS 

(CONASS, 2011). 

Quando os profissionais e os serviços se estabilizam nos territórios: observa-

se maior frequência de tratamentos completados; realizam-se mais ações de 

promoção da saúde na comunidade, diminuindo as hospitalizações; os profissionais 

ficam mais aptos para avaliarem as necessidades dos usuários, conferindo maior 

integralidade e coordenação do cuidado e, consequentemente, maior satisfação da 

população (CONASS, 2011).  

Para as pessoas com condições crônicas de saúde, a longitudinalidade do 

cuidado é especialmente vantajosa, porém, a atenção às condições crônicas requer 

reestruturação da APS, pois este nível do sistema de saúde tem se voltado, histórica 

e organicamente, para o enfrentamento de condições agudas (CONASS, 2007). Daí 

a importância de se fazer estudos que possam contribuir para pensar e indicar pistas 

para a inclusão de ações de CP na APS, como almejou a presente pesquisa.  
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5. MATERIAL E MÉTODO 

 

5.1 Tipo de estudo 

 

Trata-se de um estudo exploratório. As pesquisas exploratórias são 

desenvolvidas em áreas e sobre problemas para os quais há escasso ou nenhum 

conhecimento acumulado e sistematizado. Pela natureza da sondagem, não parte de 

hipóteses, sendo que estas poderão surgir como produto final da pesquisa (Tobar e 
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Yalour, 2001). A incipiência de produções sobre níveis de complexidade das ações de 

enfermagem em CP e de conhecimento sobre a interface da APS e do CP no SUS 

justifica o estudo exploratório. 

Este estudo, além de exploratório, pode ser tomado como aplicado, na medida 

em que se motiva, fundamentalmente, pela necessidade de resolver problemas 

concretos, mais ou menos imediatos, tendo finalidade prática (Tobar e Yalour, 2001).  

Assim, a presente pesquisa é exploratória porque propõe perscrutar os 

enfermeiros especialistas em Cuidados Paliativos quanto ao nível de complexidade 

das ações de enfermagem nesta área e aplicada, pois tem como propósito contribuir 

para a elaboração de um rol de ações de enfermagem em CP que poderiam ser 

executadas na APS, por serem compreendidas como básicas pelos especialistas. 

 Logo, este estudo considerou como nível básico as ações em CP que todos os 

profissionais enfermeiros deveriam ser capazes de realizar e como nível especializado 

aquelas que apenas os profissionais com atuação ou conhecimento específico em CP 

estariam preparados para executar. Fundamenta-se essa consideração na pirâmide 

invertida (Figura 1), que sugere um modelo de desenvolvimento profissional para 

enfermagem em Cuidados Paliativos e faz parte da estratégia nacional de 

desenvolvimento para a prática de enfermagem em CP do Ministério da Saúde de 

Wellington, na Nova Zelândia, que desde 2008 promove documentos que fomentam 

a educação e treinamento dos Enfermeiros para atuação em CP, considerando 

sempre todos os níveis de atenção à saúde (New Zealand, 2014).  

 

 

Figura 1 –Modelo de desenvolvimento profissional para enfermagem em cuidados 

paliativos 
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Fonte: A National Professional Development Framework for Palliative Care Nursing Practice in 

Aotearoa New Zealand, 2014. 

 

Esta figura (Figura 1) destaca quatro grandes grupos para atuação de 

enfermeiros em CP. Estes grupos não são uma hierarquia de prática, mas destinam-

se a representar as áreas de competência exigidas aos enfermeiros que trabalham 

em diferentes contextos e momentos em CP. Este modeloconsidera que dentro de 

cada um dos quatro grupos, os enfermeiros podem atuar em diferentes níveis de 

competência, desde o início até os níveis avançados, caracterizados por uma 

integração mais efetiva da teoria, prática e experiência, juntamente com graus 

crescentes de autonomia em julgamentos e intervenção (New Zealand, 2014).Para 

classificar as ações de enfermagem em CP segundo níveis de complexidade básico 

ou especializado,foi utilizada aTécnica Delphi. Esta é uma técnica de previsão, criada 

para conhecer com antecipação a probabilidade dos eventos futuros, por meio da 

solicitação e coleta sistemática da opinião especialista em um determinado assunto 

(Oliveira et al., 2008). 

A Técnica Delphi recebeu este nome com base no oráculo de Delfos, na Grécia 

antiga, dedicado ao deus Apolo, onde se anunciavam predições para o futuro. Nele, 

os antigos colocavam questões aos deuses e as sacerdotisas de Apolo traziam as 

profecias a partir do estado de transe (Oliveira et al., 2008). Em sua versão moderna, 

a técnica Delphi foi desenvolvida por Helmer e Dalkey, e baseia-se na intuição de 

grupos para ampliar projeções individuais. Inicialmente, foi utilizada pela American 
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Rand Corporation durante o período da guerra fria, para analisar e prever 

acontecimentos. A partir de 1960, começou a ser aplicada em outros setores (Spínola, 

1984). 

De modo geral, é desenhada para combinar opiniões de um grupo de 

especialistas com a finalidade de obter um consenso. Fundamenta-se em um 

processo de comunicação grupal, mas individualizado, que permite a exploração de 

um problema complexo. A técnica Delphi pode ser definida como uma técnica de 

grupo que objetiva obter, comparar e direcionar o julgamento de peritos para um 

consenso sobre algum tema particular, sendo assim, promove o encontro de opiniões, 

embora por vezes, pode ficar incompleta (Spínola, 1984). É indicada para as situações 

de inexistência de dados, de necessidade de abordagem multidisciplinar ou de falta 

de consenso em determinado assunto. A técnica também é utilizada para o 

aprimoramento, a criação de consenso em opinião final e, ainda, para estimular a 

proposição de parâmetros desconhecidos (Fazollo, 2007). 

Segundo Goodman (1987), a técnica Delphi possui quatro características que 

a distingue de outros processos de decisão grupal: anonimato, interação com 

feedbackcontrolado, respostas com informações estatísticas e o conhecimento que o 

expert traz para o grupo.  

A técnica percorre algumas etapas até alcançar o consenso, segundo o nível 

pré-estabelecido de concordância. Primeiramente, as informações referentes às 

questões são postadas, individualmente, a cada membro do painel. Este também 

responde ao pesquisador de maneira individual, em um procedimento que é anônimo 

e confidencial. As respostas dos diversos membros são coletadas, analisadas e 

compiladas em uma nova lista pelo pesquisador. Esta nova lista é enviada para os 

membros do grupo, pedindo-se que, nesta etapa, os especialistas reconsiderem a 

primeira opinião emitida, com base nas respostas que estão recebendo lista e, assim, 

indiquem sua concordância ou não com os itens compilados. As respostas são 

coletadas novamente, repetindo-se o processo, com novas rodadas, até o consenso 

ser alcançado.  

A técnica Delphi tem sido utilizada em estudos da área da saúde e em 

enfermagem, especialmente quando se precisa obter consensos sobre 

procedimentos, nomenclaturas, classificações, instrumentos e escalas de avaliação 

(Castro; Rezende, 2009).No presente estudo, a Técnica Delphi foi utilizada para 
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possibilitar a classificação dos níveis de complexidade das ações de enfermagem nos 

CP em: básica e especializada. 

 

5.2 Participantes da pesquisa e aspectos éticos 

 

Participaram da pesquisa, constituindo o painel de especialistas, enfermeiros 

que trabalham com Cuidados Paliativos em qualquer modalidade de assistência, com 

acesso à internet, para poderem responder aos formulários de convite e 

consentimento enviados (formato eletrônico)por e-mail. 

 De acordo com as determinações da Resolução CNS/MS 466/12 que rege as 

pesquisas que envolvem seres humanos, o estudo iniciou-se após a obtenção da 

aprovação do projeto pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Escola de Enfermagem da 

USP, com número de parecer: 1.872.200 e CAAE: 62373516.5.0000.5392 (ANEXO 

1). Todos os participantes foram incluídos somente após o processo de consentimento 

livre e esclarecido e tiveram que expressar sua anuência para participar da pesquisa 

antes de serem conduzidos para o acesso à página do questionário relativo ao painel 

Delphi. Os participantes tiveram assegurados os direitos ao sigilo de suas identidades 

nas publicações e divulgações dos resultados do estudo; a liberdade de participação 

ou recusa; de retirada a qualquer momento.  

 

5.3 Coletade dados 

  

 O estudo aconteceu em quatro fases. Na primeira fase, houve a elaboração do 

formulário para o painel Delphi. Para compor a lista da primeira rodada do painel, 

utilizou-se o resultado do estudo de Iniciação Científica (IC): “Quais as complexidades 

das ações realizadas pelos enfermeiros nos diferentes níveis de Cuidados Paliativos?” 

(Silva e Zoboli, 2016).  Esta pesquisa de iniciação foi um estudo qualitativo, 

documental e bibliográfico que realizou buscas por artigos indexados, materiais de 

governos locais, associações, documentos internacionais publicados em língua 

inglesa, espanhola, portuguesa e francesa, sem restrições quanto ao período.  

A busca usou a lógica booleana para o cruzamento dos descritores: cuidados 

paliativos, protocolos, manuais, educação profissionalizante e planejamento. Os 

documentos foram lidos para inventariar as ações de enfermagem apontadas como 

próprias dos CP eexplorar os níveis de complexidade que adotavam para classificá-
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las, visando identificar se haveria ações de CP que deveriam ser de domínio de todos 

os enfermeiros.A lista de 17 categorias, resultante do estudo de IC, foi revisada pela 

mestranda e orientadora a fim de eliminar repetições e deixar as formulações das 

ações o mais claro possível. Foram incluídas para o painel Delphi 48 ações de 

enfermagem, as quais foram divididas igualmente entre dois formulários. Os 

especialistas eram solicitados a classificar as ações como básicas ou especializadas. 

A segunda fase foi a captação dos especialistas que iriam compor o júri, o 

painel de especialistas para as rodadas do Delphi. Esta captação foi realizada por 

meio de contato telefônico e pelo aplicativo de mensagens Whatsapp™,no qual a 

mestranda participa de um grupo de enfermeiros que atuam em CP. No grupo, a 

mestranda explicou sobre o projeto, seus objetivos e como seria a forma de 

colaboração de quem aceitasse participar da pesquisa. Pediu-se aos interessados que 

entrassem em contato privativo com a pesquisadora para a sequência do processo de 

consentimento e participação na pesquisa. Esta fase ocorreu em janeiro de 2017. Com 

os participantes selecionados e incluídos, criou-se dois grupos (A e B), sendo enviado 

a cada um os formulários 1 e 2, respectivamente, dando início às rodadas do painel. 

Na primeira rodada, foram coletados dados socioprofissionais dos participantes.  

A elaboração, formatação, envio dos formulários eas rodadas de resposta do 

júri foram feitas por meio eletrônico, com o uso do softwareREDCap™.  

Após a primeira rodada, iniciou-se a terceira fase da pesquisa, que foi dedicada 

à classificação da lista de açõessegundo o percentil de concordância obtido na 

classificação das ações como básicas ou especializadas.A Técnica Delphi preconiza 

uma definição prévia de consenso antes da aplicação dos formulários (Silva e Tanaka, 

1999). Esta pesquisa considera o percentil de 70% de concordância sobre cada ação 

de enfermagem. As ações que não obtiveram o percentil de 70% compuseram o 

formulário da segunda rodada. Como sobraram 25 ações sem consenso, optou-se por 

fazer um formulário único e enviá-lo aos dois grupos. Esta fase ocorreu em fevereiro 

de 2017.  

Naquarta fase, foi feita a análise do nível de concordância da segunda rodada 

e foram isoladas em novo formulário as ações que ainda não haviam obtido o percentil 

de concordância para classificação. Doze ações sobraram para a terceira rodada de 

avaliação. Esta fase ocorreu em março de 2017.  
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Após a terceira rodada, encerrou-se a coleta do painel Delphi, por se considerar 

que já se havia alcançado o nível de consenso possível para o momento. A Figura 2 

ilustra o percurso metodológico das rodadas do Painel Delphi.  

Figura 2 – Fluxograma do Percurso Metodológico a Técnica Delphi. 

 

Fonte: elaborado pela autora, 2017. 

 

Da primeira rodada para a segunda houve uma perda de 17% dos especialistas 

e, da segunda para a terceira,uma perda de 10%.Na maioria das vezes o motivo era 

o não reenvio das respostas dentro dos prazos determinados, em nenhuma das 

perdas o motivo foi a recusa em participar da pesquisa. 

 Quando se utiliza a técnica Delphi há necessidade de caracterizar os 

participantes do painel na primeira rodada (idade, sexo, formação, dentre outros 

dados), favorecendo assim a caracterização da amostra por rodada e considerando a 

possibilidade de perdas de participantes entre as rodadas. A mestranda contava 

inicialmente com grupos de 10 a 15 especialistas. A cada rodada realizada há a 

possibilidade de ocorrer perdas de participantes no painel da pesquisa. Esse fato 

embora não seja desejável, não interfere na análise dos dados da pesquisa (Scarparo 

et al., 2012). 

1ª Rodada Painel Delphi.

2 Formulários A e B com 24 ações 
de enfermagem em CP cada um. 

( 24 especialistas) 

2ª Rodada Painel Delphi.

Formulário único com 25 ações de 
enfermagem em CP. 

( 20 especialistas) 

3ª Rodada Painel Delphi.

Formulário com 12 ações de 
enfermagem em CP  

(18 especialistas)
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5.4 Organização e análise de dados 

 

 Para a elaboração do formulário eletrônico, organização do banco e análise dos 

dados foi utilizada a plataforma do REDCap™, que possibilita pesquisas do tipo 

survey online e armazena os dados, sendo segura e eficiente para a construção e 

gestão desta pesquisa1.  

Para atingir o objetivo do consenso entre os especialistas, foi utilizada a 

validação de equivalência, que, de acordo com Polit e Becker (2008), significa o grau 

de concordância acerca dos itens de um instrumento entre dois ou mais participantes.  

Dessa forma, foi perguntado aos participantes do painel Delphi se as ações de 

enfermagem em CP descritas no formulário eram de Nível Básico (NB) ou Nível 

Especializado (NE). 

Nesse tipo de validação, o índice de equivalência pode ser obtido por meio da 

relação do número de concordância com o número total de participantes, conforme a 

relação a seguir. Nesta pesquisa, o índice de concordância considerado como 

aceitável foi de 70%. Para Pasquali (2003), o índice aceitável do construto é de 70%, 

sendo que: “construto é uma abstração ou conceito, deliberadamente inventado 

(construído) pelos pesquisadores, com um propósito científico” (Polit, Hungler, Becker, 

1995). 

 

Equivalência=nº de concordância                         Índice aceitável: 70% 

                                           Nº total 

 

As rodadas de consulta aos especialistas foram repetidas até se atingir o índice 

definido como aceitável, o que indica uma consolidação do julgamento intuitivo do 

grupo (Wright e Giovanazzo, 2000). 

 

6. RESULTADOS 

 

6.1 Perfil dos especialistas 

                                            
1 REDCap™. Disponível em: <https://projectredcap.org/software.php>. 

https://projectredcap.org/software.php
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Participaram deste estudo 24 profissionais para a 1ª Rodada do Painel Delphi, 

divididos igualmente em dois grupos. Dos 24 participantes que formaram o painel de 

especialistas, 92% eram do sexo feminino. A média de idade foi de 40 anos e o desvio 

padrão (DP) foi de 7,79. 

A maioria dos enfermeiros participantes (92%) possui Pós-Graduação lato 

sensu ou stricto sensu (mestrado e doutorado) (Tabela 1). No que tange ao tempo de 

formação em Enfermagem, (67%) possui mais de 10 anos desde o fim da graduação; 

quanto à experiência em Cuidados Paliativos, 50% apresentam 05 anos de prática 

profissional na especialidade, lembrando que um dos critérios de exclusão era 

experiência menor que 03 anos na área de CP. 

Tabela 1 –Perfil dos Enfermeiros participantes da pesquisa  

Variáveis Categoria n % 

Sexo Feminino 22 92 

 Masculino 2 8 

Faixa etária (n=24) 19-33 anos 5 21 

 34-48 anos 12 50 

 49-58 anos 7 29 

Nível Escolaridade Graduação 2 8 

 Pós-Graduação (Lato 

Sensu) 

10 42 

 Mestrado (Stricto 

Sensu) 

9 37 

 Doutorado 3 13 

Tempo de Formação em 

Enfermagem  

0-10 

11-20 

21-30 

8 

11 

5 

33 

46 

21 

Experiência em Cuidados 

Paliativos  

0-5 

6-10 

11-15 

12 

8 

4 

50 

33 

17 
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Mais de uma modalidade de 

atuação em Cuidados 

Paliativos* 

Sim 

Não 

10 

14 

41 

58 

* Quanto a atuação relacionada às modalidades de assistência em CP, dos 24 especialistas, 10 
trabalham com mais de um tipo de assistência, predominando enfermaria entre eles. 
Fonte: elaborado pela autora, 2017. 

 

6.2 Classificação das ações de enfermagem em Cuidados Paliativos 

 

O Quadro 1 apresenta as 48 ações de enfermagem em Cuidados Paliativos 

segundo o percentil de consenso em cada rodada do Painel Delphi, destacando-se 

aquela na qual se obteve o consenso, quando isto ocorreu.  As linhas sem caselas 

coloridas indicam que não houve consenso quanto à classificação em nível básico ou 

especializado para a ação descrita.  
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Quadro 1– Ações de enfermagem em Cuidados Paliativos segundo a classificação atribuída em Nível Básico (NB) e Nível 

Especializado (NE) e a rodada na qual ocorreu o consenso, 2017                                                                                       (Continua) 

LEGENDA DO QUADRO:  

AÇÕES DE ENFERMAGEM EM Cuidados Paliativos 1ª RODADA  
 

2ª RODADA  3ª RODADA  

NB NE NB NE NB NE 

 

A1- Conhecer os sintomas mais comumente apresentados 

pelos pacientes em CP. 

 
58% 

 
42% 

 
55% 

 
45% 

 
70% 

 
30% 

A2- Promover a saúde emocional e mental dos pacientes 

em CP e seus familiares. 

33% 67% 30% 70%   

A3- Avaliar continuamente a saúde mental e emocional 

dos pacientes em CPe de seus familiares. 

8% 92%     

A4- Orientar os pacientes em CP, seus familiares e 

cuidadores sobre os efeitos colaterais dos medicamentos 

em uso. 

75% 25%     

A5- Possuir habilidade para administrar medicações por 

via subcutânea. 

42% 58% 80% 20%   

A6- Supervisionar o uso dos medicamentos que o paciente 

em CP está recebendo. 

83% 17%     

Consenso na 1ª Rodada Consenso na 2ª Rodada Consenso na 3ª Rodada Sem consenso 
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A7- Conhecer medidas não farmacológicas para alívio dos 

sintomas e desconfortos mais comumente apresentados 

pelos pacientes em CP. 

67% 33% 55% 45% 55% 45% 

A8- Acompanhar os efeitos dos analgésicos para alívio da 

dor. 

92% 8%     

A9- Saber usar os instrumentos validados para 

acompanhamento da evolução do paciente em CP. 

25% 75%     

A10- Saber realizar hipodermóclise e medicações via 

subcutânea em domicílio. 

42% 58% 85% 15%   

A11- Orientar os pacientes em CP, seus familiares e 

cuidadores sobre a gestão dos sintomas, considerando a 

especificidade de cada caso e a idade do paciente. 

8% 92%     

A12- Possuir conhecimento sobre a especificidade do 

manejo da dor segundo a faixa etária do paciente (ex.: 

crianças e idosos). 

33% 67% 55% 45% 50% 50% 

A13- Auxiliar o paciente em CP a expressar os seus 

sintomas (ex.: náuseas, fraqueza). 

83% 17%     

(Continua) 
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A14- Identificar fatores presentes no ambiente, família e 

cuidadores que podem aliviar ou piorar a dor do paciente. 

83% 17%     

A15- Identificar fatores presentes no ambiente que pioram 

os sintomas do paciente.  

58% 42% 80% 20%   

A16- Saber reconhecer a necessidade de assistência 

espiritual. 

67% 33% 75% 25%   

A17- Respeitar valores, escolhas e tabus culturais do 

doente e seus familiares para a fase final de vida. 

83% 17%     

A18- Ajudar no apoio espiritual, nos rituais e costumes do 

paciente e seus familiares na fase final de vida, no 

momento da morte e no luto. 

42% 58% 30% 70%   

A19- Encorajar o paciente em CP na busca do líder 

religioso ou espiritual da sua profissão de fé. 

75% 25%     

A20- Prescrever opioides, caso isso fosse legalmente 

possível no Brasil, como já é em alguns países, por 

exemplo, Uganda. 

17% 83%     

(Continua) 
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A21- Orientar os pacientes em CP, seus cuidadores e 

familiares quanto ao uso, à guarda segura e os efeitos 

colaterais dos opioides. 

50% 50% 60% 40% 60% 40% 

A22- Distribuir kits de medicação opioide aos pacientes em 

CP. 

50% 50% 55% 45% 60% 
 

40% 

A23- Auxiliar o paciente em CP e sua família na 

reintegração social e domiciliar, após os períodos de 

internação hospitalar. 

67% 33% 65% 35% 75% 25% 

A24- Conduzir reuniões com os familiares dos pacientes 

em CP, para auxiliá-los na compreensão da doença, 

orientar terminalidade e resolução de conflitos pertinentes 

aos cuidados com o paciente. 

0% 100%     

B1- Adaptar a linguagem usada na comunicação com 

pacientes em CP, familiares e cuidadores às 

características culturais e de compreensão dos mesmos. 

75% 25%     

B2- Respeitar a profundidade (qualidade e quantidade) 

das informações que os pacientes em CP e seus familiares 

desejam receber. 

42% 58% 35% 65% 45% 55% 

(Continua) 
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B3- Saber lidar com situações onde a família deseja 

ocultar a verdade sobre a gravidade da doença do 

paciente. 

42% 58% 30% 70%   

B4- Conversar com o doente e seus familiares sobre 

sedação no fim de vida, caso seja necessário. 

17% 83%     

B5- Possuir habilidades para comunicar más notícias. 42% 58% 25% 75%   

B6- Esclarecer e orientar o paciente em CP e seus 

familiares sobre mudanças previstas no plano de cuidado. 

58% 42% 55% 45% 55% 45% 

B7- Orientar familiares dos pacientes em CP para 

comunicarem àequipe sempre que surgir qualquer novo 

sintoma ou necessidade. 

92% 8%     

B8- Acompanhar o luto dos familiares, amigos, 

comunidade e cuidadores. 

0% 100%     

B9- Interagir com os cuidadores familiares do paciente em 

CP nas decisões relativas ao cuidado feitas pelos 

cuidadores familiares. 

50% 50% 75% 25%   

(Continua) 
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B10- Propiciar que o paciente em CP tome parte no 

processo de tomada de decisão relativo à prestação dos 

cuidados. 

50% 50% 55% 45% 60% 40% 

B11- Encaminhar o paciente em CP e familiares para 

outros profissionais da equipe quando necessário. 

75% 25%     

B12- Orientar o paciente em CP, seus familiares e 

cuidadores quanto ao acesso aos recursos sociais 

disponíveis, por exemplo, medicações de alto custo; 

direitos da seguridade social. 

83% 17%     

B13- Mobilizar familiares, rede social de apoio para divisão 

dos cuidados ao paciente em CP, quando necessário. 

75% 25%     

B14- Reconhecer sinais e sintomas de agravamento do 

quadro clínico do paciente em CP levantando hipóteses 

diagnósticas. 

42% 58% 30% 70%   

B15- Conhecer as redes de suporte disponíveis no sistema 

de saúde para os cuidados paliativos. 

83% 17%     

(Continua) 
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B16- Orientar os pacientes em CP e seus familiares sobre 

as redes de suporte em cuidados paliativos disponíveis no 

sistema de saúde. 

50% 50% 65% 35% 60% 40% 

B17- Acompanhar as informações provenientes das 

clínicas e/ou hospitais, envolvidos no cuidado ao paciente 

em CP. 

50% 50% 85% 15%   

B18- Saber avaliar e tratar as feridas e lesões mais 

comuns nos pacientes em Cuidados Paliativos. 

75% 15%     

B19- Reconhecer possíveis sinais de esgotamento físico, 

psíquico e emocional dos cuidadores de pacientes em CP. 

50% 50% 50% 50% 60% 40% 

B20- Orientar os familiares e cuidadores dos pacientes em 

CP sobre a possibilidade do óbito em domicílio. 

42% 58% 65% 35% 55% 45% 

B21- Conversar com o paciente em CP, seus familiares e 

cuidadores sobre a não indicação de procedimentos 

invasivos que tenham pouca expectativa de benefício (ex.: 

sondagem nasoenteral em fase final de vida). 

17% 83%     
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Fonte: Painel Delphi realizado nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

B22- Orientar o paciente em CP, seus familiares e 

cuidadores sobre como proceder em caso de emergência. 

67% 33% 70% 30%  
 

 

B23- Realizar procedimentos de enfermagem em 

domicílio, por exemplo, troca de sonda vesical de demora, 

grastrostomias. 

92% 8%     

B24- Auxiliar a equipe médica em procedimentos, por 

exemplo, paracentese em domicílio. 

92% 8%     

(Conclusão) 
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O Quadro 2 apresenta as ações de Cuidados Paliativos (CP) classificadas pelo painel 

de especialistas como de nível básico, com o percentil de concordância obtido. 

Quadro2– Ações de enfermagem em Cuidados Paliativos(CP) classificadas como de 

nível básico, Painel Delphi, 2017                                                             (Continua) 

AÇÕES DE ENFERMAGEM EM CUIDADOS  

PALIATIVOS DE NÍVEL BÁSICO 

PERCENTI

LDE 

CONSENS

O DO 

PAINEL 

DELPHI 

Orientar os pacientes em CP, seus familiares e cuidadores 

sobre os efeitos colaterais dos medicamentos em uso. 

75% 

Supervisionar o uso dos medicamentos que o paciente em CP 

está recebendo. 

83% 

Acompanhar os efeitos dos analgésicos para alívioda dor. 92% 

Auxiliar o paciente em CP a expressar os seus sintomas (ex.: 

náuseas, fraqueza). 

83% 

Identificar fatores presentes no ambiente, família e cuidadores 

que podem aliviar ou piorar a dor do paciente. 

83% 

Respeitar valores, escolhas e tabus culturais do doente e seus 

familiares para a fase final de vida. 

83% 

Encorajar o paciente em CP na busca do líder religioso ou 

espiritual da sua profissão de fé. 

75% 

Adaptar a linguagem usada na comunicação com pacientes em 

CP, familiares e cuidadores às características culturais e de 

compreensão dos mesmos. 

75% 

Orientar familiares dos pacientes em CP para comunicarem a 

equipe sempre que surgir qualquer novo sintoma ou 

necessidade. 

92% 
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Encaminhar o paciente em CP e familiares para outros 

profissionais da equipe quando necessário. 

75% 

Orientar o paciente em CP, seus familiares e cuidadores 

quanto ao acesso aos recursos sociais disponíveis, por 

exemplo, medicações de alto custo; direitos da seguridade 

social. 

83% 

Conhecer as redes de suporte disponíveis no sistema de saúde 

para os Cuidados Paliativos. 

83% 

Realizar procedimentos de enfermagem em domicílio, por 

exemplo, troca de sonda vesical de demora, grastrostomias... 

92% 

Auxiliar a equipe médica em procedimentos, por exemplo, 

paracentese em domicílio. 

92% 

Possuir habilidade para administrar medicações por via 

subcutânea. 

80% 

Saber realizar hipodermóclise e medicações via subcutânea, 

em domicílio. 

85% 

Saber avaliar e tratar as feridas e lesões mais comuns nos 

pacientes em Cuidados Paliativos. 

75% 

Saber reconhecer a necessidade de assistência espiritual. 75% 

Interagir com os cuidadores familiares do paciente em CP nas 

decisões relativas ao cuidado feitas pelos cuidadores 

familiares. 

75% 

Acompanhar as informações provenientes das clínicas e/ou 

hospitais, envolvidos no cuidado ao paciente em CP. 

85% 

Orientar o paciente em CP, seus familiares e cuidadores sobre 

como proceder em caso de emergência. 

70% 

Conhecer os sintomas mais comumente apresentados pelos 

pacientes em CP. 

70% 

(Conclusão) 
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Auxiliar o paciente em CP e sua família na reintegração social 

e domiciliar, após os períodos de internação hospitalar. 

75% 

 

7. CATEGORIAS DAS AÇÕES DE ENFERMAGEM EM CUIDADOS PALIATIVOS 

DE NÍVEL BÁSICO 

 

É possível subdividir as ações classificadas como de nível básico pelo painel 

de especialistas em quatro categorias, considerando as necessidades de saúde em 

foco: Controle de sintomas: prática fundamental em CP (Quadro 3); Olhar ampliado 

em CP: a cultura, dimensão espiritual e valores (Quadro 4); Continuidade de 

assistência e Cuidado Integral (Quadro 5) e OLocal de realização dos cuidados 

(Quadro 6). Os quadros a seguir apresentam as categorias e ações de cada uma:  

Quadro 3 –Controle de Sintomas: prática fundamental em CP 

AÇÕES DE ENFERMAGEM EM CP PERCENTIL DE 

CONCORDÂNCIA 

Orientar os pacientes em CP, seus familiares e 

cuidadores sobre os efeitos colaterais dos 

medicamentos em uso. 

75% 

Supervisionar o uso dos medicamentos que o paciente 

em CP está recebendo. 

83% 

Acompanhar os efeitos dos analgésicos para alívio da 

dor. 

92% 

Auxiliar o paciente em CP a expressar os seus sintomas 

(ex.: náuseas, fraqueza). 

83% 

Identificar fatores presentes no ambiente, família e 

cuidadores que podem aliviar ou piorar a dor do paciente. 

83% 

Orientar familiares dos pacientes em CP para 

comunicarem a equipe sempre que surgir qualquer novo 

sintoma ou necessidade. 

92% 

Fonte: elaborada pela autora, 2017. 



 
 

49 

 

Conhecer os sintomas mais comumente apresentados 

pelos pacientes em CP. 

70% 

Fonte: elaborado pela autora, 2017. 

 

 

Quadro 4 –Olhar ampliado em CP: a cultura, dimensão espiritual e valores 

Fonte: elaborado pela autora, 2017. 

 

Quadro 5 –Continuidade da assistência e cuidado integral 

AÇÕES DE ENFERMAGEM EM CP PERCENTILDE 

CONCORDÂNCIA 

Encaminhar o paciente em CP e familiares para outros 

profissionais da equipe quando necessário. 

75% 

Acompanhar as informações provenientes das clínicas e/ou 

hospitais, envolvidos no cuidado ao paciente em CP. 

85% 

AÇÕES DE ENFERMAGEM PERCENTIL DE 

CONCORDÂNCIA 

Respeitar valores, escolhas e tabus culturais do doente e seus 

familiares para a fase final de vida. 

83% 

Adaptar a linguagem usada na comunicação com pacientes em 

CP, familiares e cuidadores às características culturais e de 

compreensão dos mesmos. 

75% 

Encorajar o paciente em CP para buscar apoio na busca do líder 

religioso ou espiritual da sua profissão de fé. 

75% 

Saber reconhecer a necessidade de assistência espiritual. 75% 

Interagir com os cuidadores familiares do paciente em CP nas 

decisões relativas ao cuidado feitas pelos cuidadores familiares. 

75% 
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Orientar o paciente em CP, seus familiares e cuidadores sobre 

como proceder em caso de emergência. 

70% 

Conhecer as redes de suporte disponíveis no sistema de saúde 

para os Cuidados Paliativos. 

83% 

Orientar o paciente em CP, seus familiares e cuidadores quanto 

ao acesso aos recursos sociais disponíveis, por exemplo, 

medicações de alto custo; direitos da seguridade social. 

83% 

Auxiliar o paciente em CP e sua família na reintegração social e 

domiciliar, após os períodos de internação hospitalar. 

75% 

Fonte: elaborado pela autora, 2017. 

 

Quadro 6 –O local de realização dos cuidados  

AÇÕES DE ENFERMAGEM  PERCENTIL DE 

CONCORDÂNCIA 

Realizar procedimentos de enfermagem em domicílio, por 

exemplo, troca de sonda vesical de demora, grastrostomias. 

92% 

Auxiliar a equipe médica em procedimentos, por exemplo, 

paracentese em domicílio. 

Possuir habilidade para administrar medicações por via 

subcutânea. 

92% 

 

80% 

Saber realizar hipodermóclise e medicações via subcutânea, em 

domicílio. 

85% 

Saber avaliar e tratar as feridas e lesões mais comuns nos 

pacientes em Cuidados Paliativos. 

              75% 

Fonte: elaborado pela autora, 2017. 
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8. DISCUSSÃO 

 

Na vigência de doença avançada, a abordagem clínica centrada na pessoa, 

com objetivo principal de aliviar os sintomas e promover qualidade de vida, pode ser 

oferecida principalmente por profissionais generalistas, sendo que este termo na 

literatura internacional de CP refere-se ao profissional alocado na APS (Annicka et al., 

2015; Franks et al., 2000; Gomez-Batiste et al., 2012; Quill e Abernethy,2013). Desta 

forma, pode-se dizer que as ações de CP classificadas neste estudo como básicas 

deveriam ser de domínio dos enfermeiros que atuam nas unidades básicas de saúde. 

A maneira na qual os CP são dispensados à população, como mostram as 

experiências internacionais, depende da avaliação individual das necessidades do 

usuário e os CPofertados pelos profissionais da APS que, frequentemente, podem ir 

desde a realização de um plano de cuidados ao longo da doença até o controle 

habitual de sintomas. A equipe de especialistas multidisciplinar, usualmente, fica 

responsável por ações de maior complexidade, que exigem conhecimentos 

especializados do profissional e ambiente com maior densidade tecnológica (serviços 

de nível secundário e terciário de atenção à saúde) (Etkind et al., 2017). 

A APS depara-se, muitas vezes, em sua área de abrangência com usuários 

que necessitam de Cuidados Paliativos (CP), como pessoas com doenças 

progressivas ativas, sintomáticas, ou mesmo, as que estão em processo ativo de 
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morte. Essa atenção que precisa ser oferecidaaos usuários que necessitam de CP é 

de responsabilidade compartilhada entre todos os profissionais de saúde nos diversos 

pontos da rede de assistência, mas pelas peculiaridades do cuidado na APS, as 

equipes estão mais próximas das solicitações e demandas e sentem que devem 

respondera esta situação, pois, na área de abrangência, são responsáveis pela saúde 

do usuário e da família, especialmente, do cuidador (Souza et al., 2015). 

Idealmente, os Cuidados Paliativos deveriam ser prestados a partir do 

diagnóstico da doença com risco de morte, sendo adaptados para as crescentes 

necessidades dos doentes e dos seus familiares, à medida que a doença progride 

(Brasil, 2013). 

Ao se considerar que a APS é a porta de entrada do usuário no SUS; e quese 

caracteriza pela coordenação do cuidado, ordenação das Redes de Atenção à Saúde 

(RAS),orientando-se pelo princípio da integralidade, infere-seque os CP deveriam ser 

incluídos dentro do leque de oferta de serviçosdeste nível do sistema de saúde (Paz, 

2013).  A introdução dos CP na APS permitiria ampliar o campo de atuação, 

imprimindo-lhe uma perspectiva integral (Combinato, 2011). Contudo, as iniciativas de 

introduzir os CP ainda são tímidas se comparadas às necessidades de uma população 

em franco envelhecimento e com aumento da prevalência das DCNT.  

Estudo publicado em maio de 2017, na Inglaterra, afirma que a necessidade de 

CP, em 25 anos,crescerá a tal ponto que os modelos de atenção à saúde e de CP 

precisarão se adaptar com projetos de estruturação e organização dos serviços nos 

quais a disponibilidade maior de CP seja ofertadapor profissionais não especializados. 

Para isso, será necessário, também, educação profissional inicial e continuada 

adequada à nova realidade, atenção focada nos pacientes com demências e câncer, 

bem como estabelecimento de metas para os cuidados às pessoas que morrerão no 

futuro (Etikindet al., 2017). 

A necessidade de melhorias na qualidade da atenção e de cuidado integral à 

saúde tem fortalecido estratégias, mecanismos e práticas inovadoras de cuidados em 

saúde dentro da APS, com destaque ao surgimento de práticas próximo ao 

domicílio,como a Estratégia de Saúde da Família (ESF) e Atenção Domiciliar (AD) 

(Schiffler e Merhy, 2006). Esta proximidade das práticas da APS ao domicílio 

favorecem a inserção dos CP no sistema de saúde e, principalmente, neste nível da 

assistência, posto que muitos pacientes desejam ser cuidados e até mesmo morrer 

em seus lares.  
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O ambiente domiciliar permite um leque de opções na produção do cuidado, 

com maior autonomia para a família e o usuário (Brasil, 2012). Além disso, assim como 

as relações familiares, usualmente, este ambiente favorece um vínculo mais 

acolhedor entre equipe de saúde e os usuários, o domicílio propicia também a 

humanização do cuidado, o que, juntamente com a maior autonomia, colocaa pessoa 

em CP mais como sujeito do que como objeto do processo de cuidado (Brasil, 2013). 

Na onda do aumento da prevalência das DCNT, a Portaria nº 825 de 25 de abril 

de 2016,do Ministério da Saúde, introduziu um novo termo ao redefinir a Atenção 

Domiciliar no âmbito do SUS e atualizar as equipes habilitadas (Brasil, 2016, cap. II, 

seção I). Assim, no artigo 5º dessa portaria, lê-se:  

A AD é indicada para pessoas que, estando em estabilidade clínica, 
necessitam de atenção à saúde em situação de restrição ao leito ou ao lar de 
maneira temporária ou definitiva ou em grau de vulnerabilidade na qual a 
atenção domiciliar é considerada a oferta mais oportuna para tratamento, 
paliação, reabilitação e prevenção de agravos, tendo em vista a ampliação 
de autonomia do usuário, família e cuidador(Grifo nosso). 

 

Na mesma portaria, no artigo 7º, item VI, define-se como atribuição das equipes 

responsáveis pela assistência domiciliar a pactuação de fluxos para atestado de óbito, 

sendo que este deverá ser preferencialmente emitido por médico da EMAD ou da 

Equipe de Atenção Básica do respectivo território (Brasil, 2016). 

A literatura internacional, com base em recomendações da OMS, afirma que a 

eficácia da inserção dos CP no sistema de saúde requer alicerces assentados sobre 

um modelo colaborativo, interdisciplinar, baseado na coordenação entre os diferentes 

níveis assistenciais e os recursos gerais e específicos em CP (Espanha, 2007). Em 

toda estratégia que vise organizar as demandasé necessário reconhecer a APS como 

importante elemento na implementação dos CP para que esta se efetive de forma 

abrangente e equitativa. Isso é especialmente verdade para a realidade do sistema 

de saúde brasileiro, com limitações de recursos e poucas possibilidades de cuidados 

institucionais especializados em CP (Brasil, 2013). 

Do ponto de vista econômico, é benéfico para o sistema de saúde introduzir 

CP, sobretudo pela diminuição das internações hospitalares longas e de alto custo na 

fase avançada das doenças crônicas, tratamentos desnecessários ou futilidades 

terapêuticas, propiciando alocação adequada de recursos. Os CP, no final da vida, 

demandam basicamente boa comunicação, tratamento de sintomas, como dor, e 
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outros procedimentos geralmente de baixo custo, mas que requerem ótima 

coordenação do processo do cuidado (WHO, 2004). 

Nas últimas décadas, os CP têm sido considerados e defendidos como um 

Direito Humano e, assim, o governo que não tem esta oferta no bojo de seu sistema 

de saúde estaria deixando de realizar um direito humano à população. Brennan 

(2007), baseado no artigo 12.1 (1966) do Pacto Internacional sobre Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC), intitulado “Direitos Humanos 

Internacionais à Saúde”, destaca o “direito de todos ao gozo do mais alto padrão 

possível de saúde física e mental”. E afirma que este direito não é exequível por si só, 

mas que depende dos países signatários trabalharem para sua realização. Lembra o 

autor que, embora os Cuidados Paliativos não sejam especificamente mencionados 

na Declaração, o comitê que supervisiona o PIDESC emitiu um comentário geral sobre 

o direito à saúde incluir a saúde da pessoa com doenças limitantes da vida, com uma 

série de obrigações essenciais de todas as nações signatárias desde o nascimento 

até a morte das pessoas.  

Estas obrigações incluem: acesso a bens e serviços, incluindo os de saúde sem 

discriminação de qualquer ordem ou natureza; disponibilização de medicamentos 

essenciais; adoção e implementação de uma estratégia de saúde pública. No contexto 

dos Cuidados Paliativos, os doentes com uma doença limitante de vida devem ter 

acesso a cuidados de saúde adequados, medicamentos básicos para o controle dos 

sintomas e cuidados durante a progressão da doença até os últimos dias de vida, 

sendo essencial a inclusão dos Cuidados Paliativos nas políticas nacionais de saúde. 

O Comitê das Nações Unidas para os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais refere 

que é essencial prestar “atenção e cuidados aos doentes crônicos e terminais, 

evitando-lhes dor evitável e permitindo-lhes morrer com dignidade” (WHO, 2014).  

Os profissionais que atuam na porta de entrada do sistema de saúde deveriam 

estar aptos a fornecer este tipo de assistência, a fim de evitar ou adiar a procura pelos 

usuários de serviços de saúde especializados, o que exige deslocamentos e pode 

implicar em longa permanência com procedimentos pouco eficazes para o estado 

avançado da DNCT. O principal foco dos CP para os profissionais da APS deveria ser 

a manutenção do usuário confortável em seu lar, melhoria da qualidade de vida, 

prevenção de complicações e melhoria da comunicação entre o paciente, a família e 

os diversos níveis de assistência (Pawlow e Doherty, 2016). 
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Dentre as atribuições do Enfermeiro na APS, segundo a Política Nacional de 

Atenção Básica (PNAB, 2012, p. 46), está: 

 

I - Realizar atenção à saúde aos indivíduos e famílias cadastradas nas 
equipes e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais 
espaços comunitários (escolas, associações etc.), em todas as fases do 
desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira 
idade.  

 

Se a assistência é devida em todas as fases do desenvolvimento humano, 

parece incluída a fase avançada das doenças e terminal da vida. É claro que surgem 

questões cruciais como a estruturação dos serviços, a organização do sistema e a 

capacitação dos profissionais para que o profissional possa dar conta desta atribuição.  

Witt (2005) identificou um rol de 21 competências gerais e 11 competências 

específicas para a prática de enfermagem na AB, por meio de um painel Delphi 

realizado com enfermeiras da APS, administrativas e docentes. Dentre estas 

competências, merecem destaque a de prestar atendimento integral dentro dos 

princípios do SUS e prestar cuidado domiciliar de enfermagem, pois podem abrir 

espaço para se pensar nos CP como elemento necessário desta integralidade na 

APS. Ainda figuram dentre as competências do enfermeiro, identificadas no citado 

estudo: responsabilizar-se na atenção à saúde; contribuir para a sua organização; 

integrar a equipe na constituição do planejamento e avaliação das ações de saúde; 

buscar a resolubilidade. Estas podem ser meios para efetivar a assistência integral, 

incluindo os CP. 

Antes de seguir com a discussão das ações que obtiveram consenso como 

nível básico, convém lembrar que, para efeitos deste estudo, compreendeu como 

ações de enfermagem em CP de nível básico aquelas que o todo enfermeiro graduado 

deveria estar apto a realizar, considerando os valores, as competências e as 

habilidades necessárias para tal.  

 

8.1 Controle de sintomas: prática fundamental em Cuidados Paliativos  

 

Uma das principais ações de quem atua em CP é a avaliação constante dos 

sintomas, a qual deve ser realizada de forma sistemática na admissão, nas evoluções, 

nas consultas ambulatoriais e nas visitas domiciliares (VD), podendo se utilizar 

instrumentos validados para uso em CP. Um princípio fundamental da atuação em CP 
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é promover o alívio da dor e de outros sintomas desagradáveis e que geram 

desconforto ao paciente. Para isso é necessário que o profissional domine 

conhecimentos para a avaliação dos sintomas, prescrição de medicamentos, adoção 

de medidas não farmacológicas, abordagem dos aspectos psicossociais e espirituais 

que caracterizam o conceito paliativista de “sintoma total”. Entende-se por sintoma 

total o mesmo conceito de “dor total”, criado por Dame Cicely Saunders, a precursora 

do movimento hospice, que deu origem aos CP modernos. Nesta abordagem, 

enfatiza-se a importância de se considerar todos os fatores (emocionais, psicológicos, 

espirituais e culturais) na gênese e na expressão dos sintomas, assim todas as 

dimensões devem ser analisadas durante a abordagem profissional e o profissional 

deve estar habilitado a compreender as subjetividades para além da queixa (ANCP, 

2012). 

Quanto à avaliação dos sintomas com uso de instrumentos, chamou a atenção 

que a ação “A9 - Saber usar os instrumentos validados para o acompanhamento da 

evolução do paciente em CP” foi classificada como de nível especializado, com 75% 

de consenso logo na 1ª rodada do painel Delphi, entretanto, o Caderno de Atenção 

Domiciliar - Melhor em Casa (volume 2), no capítulo referente aos CP, prevê esta 

aplicação, o que indicaria que é uma ação de nível básico. O Caderno apresenta 

instrumentos de avaliação de sintoma como escala numérica, escala de faces Wong 

Baker, escalas prognósticas (Brasil, 2013). 

As diretrizes ministeriais mais recentes têm indicado que a atenção primária é 

responsável por ordenar o cuidado e a ação territorial, em articulação com as equipes 

multiprofissionais de atenção domiciliar (EMAD) (Brasil, 2013). Esta diretriz, se 

efetivada, permitiria realizar o desejo da maioria dos pacientes de morrer em casa, ou 

seja, a oferta de cuidados domiciliares de maneira articulada entre as equipes de APS 

e EMAD poderiam evitar que estes pacientes viessem a morrer nos hospitais, como 

costuma acontecer. Embora durante a maior parte do último ano de vida as pessoas 

permaneçam em suas casas, a maioria acaba hospitalizada para receber os cuidados 

em final de vida. Isso ocorre, principalmente, pela falta de condições e do preparo das 

equipes locais para o controle dos sintomas, que se intensificam nos últimos dias de 

vida. Com recursos e condições adequadas, a princípio este controle de sintomas 

poderia ser realizado pela APS, restringindo-se a indicação de internação para os 

casos refratários (King et al., 2005).  
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A capacidade para se fornecer cuidados paliativos de nível básico na APS 

requer que os profissionais de enfermagem dominem um conjunto de habilidades que 

devem ser adquiridas, desenvolvidas e/ou aprimoradas. Uma destas é o alívio do 

sofrimento físico, emocional e espiritual que leva a melhores resultados de qualidade 

de vida do paciente em fase final de vida e satisfação dos familiares e cuidadores. As 

habilidades de Cuidados Paliativos incluem, ainda, a capacidade para realizar uma 

avaliação completa e eficaz dos sintomas, iniciando um plano de cuidados, o qual 

poderá sofrer modificações segundo a evolução da doença (Wheeler, 2016). 

De acordo com o que tem sido tradicionalmente definido, o paciente elegível 

para CP apresenta numerosos sintomas intensos, múltiplos, multifatoriais, de 

evolução rápida (Espanha, 2007). Talvez por isso, a maioria das ações que 

alcançaram consenso na 1ª Rodada do Painel Delphi referiam-se diretamente ao 

controle de sintomas, que constitui um dos cernes da assistência em CP. Presume-

se, deste modo,que uma das preocupações dos participantes desta pesquisa é que 

todo enfermeiro seja, ao menos, capaz de executar as ações voltadas para o controle 

de sintomas, favorecendo que estas estejam acessíveis desde o primeiro contato do 

paciente com o sistema, ou seja, na porta de entrada que é a APS.  

 Devido às mudanças que ocorrem durante a progressão da doença, o controle 

de sintomas representa grande desafio para atenção nos CP e o sintoma que 

apresentará maior dificuldade de alívio dependerá da doença subjacente. De modo 

geral, os sintomas nos pacientes em CP incluem: dor, falta de ar, fadiga, anorexia, 

náuseas, vômitos, constipação, depressão, boca seca e distúrbios do sono. Estes 

sintomas não parecem impossíveis de serem controlados pelos profissionais da APS, 

desde que tenham os recursos para tal e estejam aptos para a ação de “Conhecer os 

sintomas mais comumente apresentados pelos pacientes em CP”, apontada como de 

nível básico.  

 Quando os sintomas são refratários ao controle feito na APS, os pacientes 

devem ser referenciados para os especialistas em CP e, com isso, alocados nos 

serviços localizados nos outros níveis de atenção do sistema (Gosh, Dzeng e Cheng, 

2015). 

A dor é um dos sintomas mais recorrentes em CP (Wheeler, 2016). É um dos 

sintomas que o paciente com câncer mais apresenta e relata; está presente em cerca 

de 51% a 70% dos pacientes com esse tipo de diagnóstico, porém, com o avançar da 

doença, pode estar presente em 70% a 90%. Assim, o controle e alívio deste 
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sofrimento é umas das maiores preocupações entre os enfermeiros que trabalham 

nas unidades de Cuidados Paliativos (Sociedade Brasileira para Estudos da Dor, 

2008). 

Dentre as ações classificadas como nível básico, há algumas voltadas 

especificamente para este sintoma: “Acompanhar os efeitos dos analgésicos para 

alívio da dor”; “Identificar fatores presentes no ambiente, família e cuidadores que 

podem aliviar ou piorar a dor do paciente”, e “Supervisionar o uso dos medicamentos 

que o paciente em CP está recebendo”. Considerando a subjetividade da dor como 

sintoma, a ação de “Auxiliar o paciente em CP a expressar os seus sintomas (ex.: 

náuseas, fraqueza)”  pode se relacionar com a dor também.  

Além dos aspectos biológicos, ao estimular a expressão dos sintomas pela 

pessoa em CP, o enfermeiro deve lembrar do conceito de dor total. Este conceito foi 

utilizado pela primeira vez pela mentora dos CP, Cicely Saunders, ao aplicar à dor 

uma visão multidimensional, pois é fundamental evidenciar o caráter individual e 

subjetivo dos sintomas, na qual o componente físico desta pode se modificar sob a 

influência de fatores biológicos, sensoriais, afetivos, cognitivos, comportamentais, 

sociais e culturais (Gomes e Othero, 2016). 

Considerando a multidimensionalidade da dor, a autora Hennemann-Krause 

(2012, p. 27) subdivide esse sintoma nos aspectos físicos, emocionais, sociais e 

espirituais:  

 

[...] Dor física é a causa mais óbvia de sofrimento, de deterioração física, e 
quando severa, a dor propicia a degradação moral do indivíduo. A dor 
emocional ou psíquica leva à mudança do humor, à perda do controle sobre 
a própria vida, à desesperança, mas também leva a uma necessidade de 
redefinição perante o mundo. A dor social vem com o medo do isolamento e 
abandono, da dificuldade de comunicação, da perda do papel social exercido 
junto à família, aos colegas, e às perdas econômicas. A dor espiritual se 
reflete na perda do sentido e significado da vida, da esperança; é a “dor da 
alma” (Grifos da autora). 

 

Observa-se que para atuar em CP, realizando ações voltadas para o controle 

dos sintomas, é necessário que o profissional enfermeiro esteja habilitado e seja 

sensível para o reconhecimento das demandas globais dos pacientes, com foco 

principal numa compreensão dos sintomas que ultrapasse o âmbito biológico, 

ampliando o olhar para a pessoa que relata o incomodo, ou seja, o essencial é o 

encontro intersubjetivo com o paciente a fim de propiciar uma abordagem na qual se 

tem mais valor a experiência da pessoa com a doença do que a enfermidade em si. 
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8.2. Olhar ampliado em CP: a cultura, dimensão espiritual e valores   

 

Os CP requerem que o profissional possua, além de conhecimento técnico 

refinado, a percepção do ser humano como agente de sua história de vida e 

determinante no próprio curso de adoecer e morrer. Valoriza-se tanto a história natural 

da doença quanto a história pessoal de vida; as reações fisiológicas como as 

emocionais e culturais diante do adoecer. Promove-se, assim, uma atenção dirigida 

para o controle de sintomas, mas com foco na promoção do bem-estar da pessoa que 

está sendo cuidada e, também, ao seu entorno (ANCP, 2012). A proximidade entre 

profissionais e usuários na APS parece favorecer esta atitude e valorização.  

Ao abordar a clínica ampliada na APS, Zoboli (2009, p. 195) afirma: 

 

Nos encontros de cuidado, estão, no mínimo, duas pessoas (um usuário e 
um profissional), que, como dignas e cidadãs, são iguais no devido mérito e 
respeito; porém, mesmo distintas quanto às suas biografias e quanto ao 
momento do processo saúde-doença em tela, precisam de um diálogo, com 
base na igual dignidade, para bem cuidar. São dois iguais em 
situaçõesdistintas, que em um encontro intersubjetivo têm a 
corresponsabilidade de construir o cuidado, trocando fatos, 
emoções,sentimentos, crenças,enfim, muito mais que apenas os dados dos 
sinais, sintomas e resultados de exames. 

 

Das ações classificadas como de nível básico neste consenso, podemos extrair 

palavras como interagir, respeitar, encorajar, saber, reconhecer e adaptar, que, além 

de ações, indicam algumas atitudes que o enfermeiro deve adotar diante na prática 

assistencial, pois o essencial é o encontro intersubjetivo com o usuário, a família, o 

cuidador. Em certa medida, revelam, também, valores que deveriam guiar as ações 

de enfermagem propostas como nível básico.  

A prática dos CP não se baseia em protocolos estagnados, mas em princípios 

que determinam a visão desta filosofia de assistência (Oliveira et al., 2016). Dos 

principais pilares dos CP, destacam-se alguns que são importantes para a categoria 

em discussão: integrar aspectos psicológicos e espirituais no cuidado; oferecer 

autonomia ao paciente, e a abordagem multiprofissional (ANCP, 2012). 

Do outro lado, destacam-se as características da APS e os princípios do SUS 

que trazem em si valores e não só aspectos técnicos. Por exemplo, o vínculo que 

implica disponibilidade, abertura ao outro, valorização do outro como interlocutor 

válido, requerendo do profissional humildade, escuta e solidariedade para a prática na 
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APS. A prática assistencial da enfermagem implica no relacionamento humano e 

neste contexto não está desprovida das questões peculiares à natureza humana que 

integram fatos e valores e, para isso, a atuação do enfermeiro na APS tem que dar 

conta destes aspectos com habilidade, competência e atitude (Haddad e Zoboli, 

2010). 

A formação de vínculos entre a equipe multiprofissional, os usuários e famílias 

é uma das características da APS, além disso, tem como função ser resolutiva 

identificando os riscos, as necessidades e demandas de saúde, por meio da 

ferramenta da clínica ampliada, que torna capaz a construção de vínculos positivos e 

intervenções clínicas (Brasil, 2012). Dentre as ações de enfermagem que foram 

classificadas como nível básico, destacam-se as que reafirmam a necessidade da 

formação de vínculos concretos, nos quais o usuário e a família estejam no centro 

cuidado: “Interagir com os cuidadores familiares do paciente em CP nas decisões 

relativas ao cuidado feitas pelos cuidadores familiares”; “Respeitar valores, escolhas 

e tabus culturais do doente e seus familiares para a fase final de vida”, e “Adaptar a 

linguagem usada na comunicação com pacientes em CP, familiares e cuidadores às 

características culturais e de compreensão dos mesmos”.  

Estudo realizado em 2009, no município de Fortaleza – CE, com objetivo de 

discutir com os usuários e trabalhadores das Unidades Básicas de Saúde da Família 

como percebiam o acesso, acolhimento e vínculo, enquanto tecnologias leves na APS, 

o respeito foi um ponto priorizado por todos os participantes envolvidos no processo 

de construção de saúde (Coelho e Bessa, 2009). O desenvolvimento dessas relações 

de vínculo entre equipe de saúde, a família e a comunidade, um dos fundamentos da 

APS, pressupõe o diálogo entre pessoas que se reconhecem e se respeitam como 

sujeitos. A construção desse vínculo acontece, somente, quando o usuário é 

reconhecido na sua condição de sujeito autônomo que deseja, julga, valora e, 

principalmente, se manifesta, ou seja, há espaço na relação intersubjetiva para o 

usuário como cidadão emancipado, falar, expressando o que sente e o que vive, em 

fatos e valores (Silva, Zoboli, Borges, 2006; Schimith e Lima, 2004). 

A clínica ampliada, uma das ferramentas estratégicas disponíveis na APS para 

a transformação do processo de trabalho neste ponto da RAS, ao colocar o usuário 

no centro da produção do cuidado, incluindo, além da doença, o sujeito em seu 

contexto e âmbito coletivo, se efetivamente implementada, propicia uma assistência 

capaz de se apropriar dos princípios dos CP, também. A clínica ampliada visa, quando 
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possível, a cura, mas sempre objetiva o alívio do sofrimento, o desenvolvimento da 

autonomia das pessoas para lidarem com seus problemas e condições concretas de 

vida, por intermédio do uso predominante das tecnologias leves e da construção do 

projeto terapêutico de forma dialogada com o usuário e sua família (Maciel e Araújo, 

2003; Campos et al., 2006; Junges et al., 2009).  

A política de humanização do SUS proposta pelo Ministério da Saúde 

(Humaniza SUS) enfatiza a ferramenta da clínica ampliada e compartilhada, 

apostando na indissociabilidade entre os modos de produzir saúde e de gerir os 

processos de trabalho, entre atenção e gestão, entre clínica e política, entre produção 

de saúde e produção de subjetividade. O foco é provocar inovações nas práticas 

gerenciais e de produção de saúde, propondo para os diferentes coletivos, equipes 

implicadas na prática, o desafio de superar limites e experimentar novas formas de 

organização dos serviços, novos modos de produção e circulação de poder (Brasil, 

2009). Se vencido este desafio, haveria um terreno mais propício para a inclusão dos 

CP nas práticas assistenciais do SUS. 

A clínica ampliada vem ao encontro do foco principal dos CP no alívio e 

prevenção do sofrimento nas dimensões física, social, psicológica e espiritual, pois se 

busca evitar um olhar que privilegie excessivamente algum conhecimento específico, 

mas que considere a complexidade das demandas apresentadas por pacientes e 

familiares em situações de fim de vida que, também, requerem uma abordagem 

ampla, multidimensional.  

A APS considera o sujeito em sua singularidade, complexidade, integralidade 

e inserção sociocultural, então, é preciso que a clínica se amplie para dar conta desta 

abrangência. Dentro desta ampliação, ao se considerar os CP, os enfermeiros na APS 

precisariam desenvolver habilidades para englobar a dimensão espiritual na 

abordagem familiar que realizam. É comprovadamente importante para a melhora na 

qualidade de vida de pacientes com sintomas como dor, integrar a consideração dos 

aspectos da espiritualidade, fé e religiosidade na atenção prestada (Zoboli, 2009; 

Peres et al., 2007). 

Dentre as ações de enfermagem classificadas como nível básico há algumas 

relacionadas à espiritualidade da pessoa em CP: “Encorajar o paciente em CP para 

buscar apoio na busca do líder religioso ou espiritual da sua profissão de fé”, e “Saber 

reconhecer a necessidade de assistência espiritual”. Ao se considerar a inclusão dos 

CP como parte da APS, os enfermeiros generalistas deveriam ser preparados, já na 
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formação inicial, para abordar o aspecto da transcendência, do significado da vida, 

aliado ou não à religião, sempre lembrando que o foco são as crenças e os princípios 

do usuário e família (ANCP, 2012). 

A espiritualidade na atenção à saúde pode ser compreendida como a 

propensão humana para buscar um significado, um sentido para a vida, por meio de 

concepções que transcendem o que é palpável; uma indagação por um sentido de 

conexão com algo maior que si próprio, podendo incluir uma profissão de fé, mas sem 

que isso seja essencial (Benko e Silva, 1996). A espiritualidade tem o potencial de 

trazer serenidade e felicidade autênticas às pessoas, mas isso depende de como esta 

experiência individual é vivenciada, não sendo, portanto, uma regra geral válida para 

todos (Melo et al., 2015).  

Ainda não sendo regra, constata-se que, de maneira geral, as práticas 

espirituais, incluindo as religiosas, funcionam como meio de suporte e enfrentamento 

diante da própria doença ou de um familiar. A espiritualidade contribui para interpretar 

a doença dando-lhe um novo sentido e significado. Em relação à vivência espiritual 

de pessoas com condições de saúde comprometidas, vem ganhando destaque os 

estudos sobre o processo de morte e morrer. Ainda é preciso destacar que a qualidade 

de vida dos profissionais de saúde depende, da mesma forma, mostra relação com a 

espiritualidade, principalmente no que se refere ao melhor enfrentamento do estresse 

cotidiano na atuação profissional (Espírito Santo et al., 2013). 

Batista (2007) sugere que o profissional de saúde que trabalha com a 

comunidade, a fim de melhorar a assistência prestada, precisa vivenciar o 

desenvolvimento da sua própria espiritualidade, pois, assim, poderá melhorar a 

sensibilidade e compreensão para lidar com os problemas que fazem parte da vida do 

próximo. Desta forma, a formação dos profissionais de saúde, inicial e continuada, 

deveria dar mais espaço à temática da espiritualidade, com o objetivo de diversificar 

e ampliar o leque de conhecimentos com vistas a melhor preparar os enfermeiros para 

a prática cotidiana do cuidar.   

A dimensão espiritual que envolve questões religiosas pessoais daquele a 

quem se cuida, necessita ser inserida na prática clínica, pois o respeito aos valores 

do usuário é fundamental para o vínculo entre o profissional e paciente. Assim, para 

assistir o usuário como um ser integral, é preciso que se inclua na prática do cuidar o 

sentido da espiritualidade, religiosidade e religião como recursos para a produção em 

saúde; isso significa valorizar a história de cada um e o modo como as pessoas se 
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relacionam com a vida, numa prática ampliada da clínica (Alves, Junges, López, 2010; 

Oliveira et al., 2013).  

Ultrapassando a fragmentação e os recortes feitos ao se atender os usuários, 

a clínica ampliada, sem deixar de reconhecer e utilizar o potencial dos saberes 

técnicos propõe que o profissional desenvolva a capacidade humana de ajudar as 

pessoas para que elas não só combatam as doenças, mas que aprendam a conviver 

com a doença de forma que esta, mesmo sendo um limite, não as impeça de viver 

outras dimensões da vida, ou seja, o profissional deve levar a pessoa a ver que a vida 

dela não se resume à doença.  

Nas doenças crônicas e graves, este tipo de abordagem na clínica é 

essencialmente importante, porque o resultado do tratamento sempre depende da 

participação da pessoa, do autocuidado, e essa participação não pode ser entendida 

como dedicação exclusiva à doença, mas como capacidade de “inventar-se” apesar 

da doença, ou seja, de reinventar para conviver com a doença e dar sequência a seu 

modo de andar a vida dentro dos novos limites e possibilidades (Brasil, 2009; Oliveira, 

2008).  

Ao se considerar os CP e a ampliação da clínica, inclui-se falar de vida e morte, 

ou seja, das inúmeras dúvidas que afligem o espírito, aguçam o pensamento e 

aumentam angústias e reflexões, numa convivência entre opostos, como a força e a 

fraqueza, o abstrato e o concreto, o objetivo e o subjetivo, o racional e o irracional, o 

sensitivo, o corporal e o espiritual (Lacerda, 1999, p. 1 apud Alencar, Lacerda, Centa, 

2005, p. 177). Ampliar o olhar dentro do encontro entre duas pessoas, o profissional 

e o paciente ou o profissional e o familiar/cuidador é abrir um caminho que melhora o 

processo de trabalho em saúde, direcionando os envolvidos a constantes mudanças 

no enfrentamento das circunstâncias da vida, em que, em algum momento dentro 

desse dinamismo, o agente que deveria transformar, acaba sendo transformado 

também pelo objeto de cuidado. 

 

8.3. Continuidade da assistência e cuidado integral  

 

Em revisão integrativa de literatura, objetivando compreender quais os papéis 

dos profissionais da APS em cuidados paliativos, foram encontradas oito categorias 

temáticas, das quais se destacam: “garantir a assistência com integralidade”, que 

estava relacionada, principalmente, à preocupação dos autores com o risco de 
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fragmentação da assistência de pacientes em cuidados paliativos; “utilizar a 

longitudinalidade como ferramenta de cuidado”, apresentando mais uma 

potencialidade da APS, ressaltada nos textos incluídos na revisão (Silva, 2014). 

A integralidade é expressa como uma articulação contínua da promoção de 

saúde com a prevenção e o tratamento de agravos, por meio dos serviços e ações 

prestadas, no âmbito individual e coletivo, de acordo com cada caso, abrangendo 

todos os níveis que compõem a RAS. Como um dos pilares na construção do SUS, 

possui quatro dimensões: primazia das ações de promoção e prevenção; atenção nos 

três níveis de complexidade da assistência médica; articulação das ações de 

promoção, proteção e prevenção, e abordagem integral do indivíduo e das famílias 

(Giovanella et al., 2002).  

Entretanto, os CP não são exatamente ações curativas ou preventivas, assim, 

na interface deste tipo de cuidado com a integralidade, sugere-se a consideração do 

princípio de qualidade de vida e da dignidade humana (Rabello e Rodrigues, 2010). 

A longitudinalidade/continuidade de cuidados, a despeito das diversas 

definições e nomenclaturas, diz respeito ao estabelecimento de relação terapêutica 

duradoura entre os usuários e as equipes de APS, implicando ser este nível do 

sistema de saúde uma fonte regular de atenção, usada ao longo do tempo, 

independente da presença de problemas específicos relacionados à saúde (Cunha e 

Giovanella, 2011; Starfield, 2002). 

Para oferecer uma assistência integral, o sistema de saúde precisa articular as 

práticas e tecnologias relativas ao conhecimento clínico e epidemiológico; isso é 

especialmente verdade ao se pensar na crescente prevalência das doenças crônico-

degenerativas e a demanda por CP. O desafio, então, na busca do atendimento 

integral, passa pela reestruturação da forma como as organizações de saúde 

estruturam seus processos de produção e as equipes, seus processos de trabalho. As 

mudanças devem ocorrer em dois níveis: primeiro, o institucional, da organização e 

articulação dos serviços de saúde, e o segundo, das práticas dos profissionais de 

saúde, na qual a equipe é determinante do processo de estruturação das práticas 

integrais à saúde (Campos, 2003).  

Ao tomar como centro do cuidado a família, a APS tomou como um dos 

princípios da abordagem integral a assistência às pessoas inseridas em seu contexto 

socioeconômico e cultural, dentro de uma visão ética compromissada com o respeito 

à individualidade e particularidade. Assistir com integralidade pressupõe conceber os 
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usuários dos serviços como sujeitos sociais capazes de traçar projetos próprios e 

intervirem dinamicamente nos rumos do próprio cotidiano. A atenção domiciliar 

prevista na APS abrange a família em seu espaço privado e doméstico, penetrando o 

movimento e a complexidade das relações familiares. Ao profissional de saúde que 

se insere na dinâmica da vida familiar cabe uma atitude de respeito e valorização das 

características peculiares daquele ambiente de convívio humano, que envolvem 

múltiplos fatores no processo saúde-doença da família, influenciando as formas de 

cuidar (Brasil, 2012).  

Um dos pontos críticos no acompanhamento dos pacientes com doenças 

avançadas e em processo ativo de morte é a ruptura da continuidade de 

acompanhamento e tratamento, especialmente, a partir do momento em que não se 

pode ser mais ofertado algum tratamento modificador de doença. Assim, preparar os 

profissionais para este momento e incorporar programas que integrem, 

articuladamente, os CP na APS, como ponto coordenador da rede de saúde, 

contribuirá para a humanização e integralidade da assistência, podendo ajudar a 

diminuir o abandono e sofrimento dos usuários e suas famílias na fase final da vida 

(Floriani e Schramm, 2008; Souza et al., 2015). 

As ações de enfermagem em CP, classificadas como básicas, reconhecem a 

rede de atenção à saúde, não vendo cada ponto isolado em si: “encaminhar o paciente 

em CP e familiares para outros profissionais da equipe quando necessário”; “orientar 

o paciente em CP, seus familiares e cuidadores sobre como proceder em caso de 

emergência”; “conhecer as redes de suporte disponíveis no sistema de saúde para os 

Cuidados Paliativos”, e “auxiliar o paciente em CP e sua família na reintegração social 

e domiciliar, após os períodos de internação hospitalar”. Se a coordenação do cuidado 

é um dos atributos essenciais da APS e está relacionada com a articulação entre os 

serviços e as ações em saúde, independentemente do local e voltados para o alcance 

de um objetivo comum (PNAB, 2012), é possível afirmar que o enfermeiro que trabalha 

na APS deveria estar apto a orientar e direcionar o usuário dentro da rede de atenção 

à saúde, caso este demande cuidados de maior complexidade. Ainda presume-se que 

o profissional deva praticar ações em busca da reintegração do usuário no ambiente 

familiar, já que, muitas vezes ao voltar das unidades de internação, o plano de 

cuidados deve ser reavaliado diante das novas demandas.   

As condições crônicas requerem atenção cuidadosa e constante, pois seu 

curso permeia-se por agravos temporários, por exemplo, uma infecção tratável, ou, 
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na maioria das vezes, pelos prolongados ou permanentes, como as complicações 

decorrentes da própria doença. Assim, há agravos que são passíveis de 

gerenciamento pelos serviços de saúde, pessoa doente e família, mas, outros podem 

demandar cuidado continuado e prolongado, o que requer dos serviços de saúde uma 

organização e estruturação que não pare no acesso da pessoa aos serviços na APS, 

mas que estes ofertem práticas resolutivas em integração com os demais pontos da 

rede de assistência, segundo as necessidades dos pacientes (WHO, 2003; Souza et 

al., 2009).  

O termo longitudinalidade também descreve a relação profissional de saúde 

/paciente que se estende para além de episódios específicos, possuindo três 

dimensões: informacional, gerencial e relacional. A dimensão informacional refere-se 

à qualidade, manuseio e disponibilização dos registros em saúde de forma a favorecer 

o acúmulo de conhecimento e a agregação de informações sobre o paciente por parte 

da equipe de saúde. Isto deve ocorrer de maneira dinâmica, a fim de poder orientar a 

conduta terapêutica e favorecer a avaliação da mesma (Haggerty et al., 2003). A 

dimensão informacional propicia, também, a comunicação entre os diferentes níveis e 

pontos de atenção, sendo sua efetivação apropriada, atualmente, um dos grandes 

desafios para o sistema de saúde.  

 Uma das ações definidas como básicas foi “Acompanhar as informações 

provenientes das clínicas e/ou hospitais, envolvidos no cuidado ao paciente em CP”, 

apontando como uma responsabilidade do profissional da APS para garantir a 

continuidade do fluxo informacional durante o percurso do paciente pela rede. No 

Brasil, no âmbito da APS, os estudos avaliativos da continuidade informacional são 

raros e a dimensão informacional demanda critérios de suficiência e responsabilidade 

em relação à aquisição de novas informações e a implantação de novas tecnologias 

que permitam um corredor único de informações (Cunha e Giovanella, 2011). 

A ação “Orientar o paciente em CP, seus familiares e cuidadores quanto ao 

acesso aos recursos sociais disponíveis, por exemplo, medicações de alto custo ou 

direitos da seguridade social”, foi considerada como básica, indicando que os 

especialistas reconhecem que a APS precisa ser o mais resolutiva possível para o 

usuário, com a inserção de novas práticas assistenciais voltadas para a família e a 

comunidade. Esta ação pode garantir, sobretudo, a continuidade dos cuidados dentro 

do que é indispensável para o atendimento adequado, tanto no que se refere ao 

medicamento como às orientações de fluxo dentro da rede de assistência. É 
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importante lembrar que a APS tem a incumbência de fornecer insumos, equipamentos 

e medicamentos necessários aos tratamentos dos pacientes em acompanhamento 

nas diferentes modalidades de AD (Brasil, 2012). 

A integralidade inclui o acolhimento, o que se relaciona, em certo ponto, com o 

termo do latim pallium, do qual deriva a palavra “paliativo” e que significa manto, 

capote. Etimologicamente, significa prover um manto para aquecer “aqueles que 

passam frio”, ou seja, acolher (Pessini e Bertachini, 2005). Para acolher, de fato, seria 

necessário inverter a lógica da organização e do funcionamento dos serviços de APS, 

a ponto de poder incluir os CP na atenção às condições crônicas de saúde. 

Os profissionais da APS alocados de modo privilegiado dentro do SUS podem 

acompanhar os usuários ao longo de toda a sua vida e nas mais variadas situações. 

Da mesma forma que o nascimento é parte do cotidiano desses profissionais, sendo 

o ciclo gravídico-puerperal considerado prioridade para as ESF, o processo de morte 

também deveria sê-lo, dada a prevalência das condições crônicas e a violência no 

território (Silva, 2014). 

 

8.4. Local de realização do cuidado  

 

O CP, por meio da Atenção Domiciliar (AD), tem sido o foco de programas 

prioritários da Organização Mundial da Saúde (OMS). É uma das modalidades 

assistenciais que tem sido recorrentemente apontada como a mais indicada para 

atender às necessidades das pessoas com doenças crônicas e dependentes. É 

defendida como tal a partir da consideração de valores como o convívio familiar, o 

afeto, a melhor qualidade de vida e a redução de custos hospitalares (Simão e Mioto, 

2016). 

No segundo volume do Caderno Melhor em Casa, do Ministério da Saúde, 

alguns procedimentos técnico-assistenciais comumente utilizados no cuidado a 

pacientes internados em hospitais ou em acompanhamento ambulatorial também 

podem ser prestados na modalidade de AD. Apesar de requererem alguns cuidados 

diferenciados para a sua realização, a maioria dos procedimentos é passível de ser 

realizada no ambiente domiciliar, com segurança (Brasil, 2013).  

As ações classificadas como básicas e que compõem esta categoria dizem 

respeito às habilidades prático-assistenciais que o enfermeiro deveria ter adquirido 
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durante a formação básica, ainda que, ao longo da vida profissional, as experiências 

contribuirão para a melhoria do processo.  

A ação “Realizar procedimentos de enfermagem em domicílio, por exemplo, 

troca de sonda vesical de demora, gastrostomias...” e também “Saber avaliar e tratar 

as feridas e lesões mais comuns nos pacientes em Cuidados Paliativos” está de 

acordo com o que é requerido pelo MS, como especificado no Caderno Melhor em 

Casa, no qual são apresentados diversos tipos de procedimentos a serem realizados 

no domicílio, como: troca de sondas, avaliação de feridas, higienização de cateteres, 

troca de curativos. O referido Caderno também propõe uma divisão da modalidade de 

AD à qual compete a realização do procedimento (AD1, AD2 ou AD3)2, de acordo com 

a complexidade dos pacientes. Nesta divisão, as ações paliativas estão concentradas 

na AD3. Sugere-se, no Caderno, que os serviços elaborem protocolos com descrição 

sistematizada e detalhada dos procedimentos, visando a padronização das condutas 

e contendo uma estrutura mínima, composta por: objetivo, responsabilidade, 

descrição do procedimento técnico, material necessário, ação corretiva e cuidados 

especiais em AD. Com isso, defende-se que se aumentaria a resolutividade da 

assistência (Brasil, 2013). 

O Caderno também aborda a administração de medicamentos; cuidados 

com o acondicionamento; transporte até o domicílio; técnica correta de administração. 

Mais uma vez, ações classificadas como de nível básico pelo consenso do presente 

estudo vão ao encontro do que está proposto para as modalidades de atenção 

domiciliar dentro do contexto da APS, por exemplo: “Possuir habilidade para 

administrar medicações por via subcutânea”; “Saber realizar hipodermóclise e 

medicações via subcutânea em domicílio”. Quanto à hipodermóclise, o texto do 

Caderno do Melhor em Casa apenas faz referência à higienização e curativo (Brasil, 

                                            
2AD1 (APS): Destina-se a pacientes que possuam problemas de saúde controlados/compensados e 

com dificuldade ou impossibilidade física de locomoção até uma unidade de saúde; e/ou pacientes 
que necessitem de cuidados de menor intensidade, incluídos os de recuperação nutricional, de menor 
frequência de visitas, com menor necessidade de recursos de saúde e dentro da capacidade de 
atendimento de todos os tipos de equipes que compõem a atenção básica.  

AD2 e AD3 (MELHOR EM CASA): Destina-se, na modalidade AD2, a usuários que possuam problemas 
de saúde e dificuldade ou impossibilidade física de locomoção até uma unidade de saúde e que 
necessitem de maior frequência de cuidado, recursos de saúde e acompanhamento contínuo, 
podendo ser oriundos de diferentes serviços da rede de atenção, com necessidade de frequência e 
intensidade de cuidados maior que a capacidade da rede básica. A modalidade AD3 destina-se aos 
usuários semelhantes aos da AD2, mas que façam uso de equipamentos específicos. São pacientes 
de maior complexidade que dificilmente terão alta dos cuidados domiciliares (Brasil, 2012). 
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2013). Porém, o uso da via subcutânea para aplicação de medicamentos ou de 

infusões contínuas, como é no caso da hipodermóclise, encontra amplo respaldo na 

literatura internacional de geriatria e CP (Sociedade Brasileira de Geriatria e 

Gerontologia (SBGG) e ANCP, 2016). Demonstrando ser um procedimento aplicável 

no contexto da APS.   

O uso de medicamentos costuma ser imprescindível para o controle sintomático 

em CP e se dá, preferencialmente, à via oral por vários motivos: facilidade de 

administração; conforto; menor custo; melhor adesão ao tratamento, e melhor controle 

por parte do paciente e familiar. É frequente, porém, que nos últimos dias ou horas de 

vida, a pessoa não consiga mais deglutir os medicamentos, devido a náuseas, 

vômitos, disfagia, confusão mental ou redução do nível de consciência relacionada ao 

processo de morrer (SBGG e ANCP, 2016).  

O perfil de progressão de doença com emagrecimento e distrofia muscular, a 

dificuldade de acesso venoso, a intensificação dos sintomas são problemas 

frequentes também, assim, a infusão de fluídos por via subcutânea (hipodermóclise) 

torna-se uma alternativa para alguns pacientes em processo ativo de morte (Ferreira 

e Santos, 2009). 

A via subcutânea é considerada a melhor alternativa à via oral, pois é prática, 

indolor e pode ser utilizada com segurança em ambiente domiciliar (Khan e Younger, 

2007). Provoca impacto mínimo na vida dos pacientes, com possibilidade de aplicação 

de medicamentos em bolus ou de soluções em infusão contínua. Até mesmo os 

familiares, quando dispostos e bem treinados, podem manusear essa via e participar 

da gestão de crises sintomáticas em domicílio (Moreira, 2010). Um estudo realizado 

em Houston nos EUA, com cuidadores que receberam treinamento básico para avaliar 

sítio de punção e iniciar infusão, sugere que a hidratação subcutânea possa ser 

administrada por cuidadores em casa, sem complicações, diminuindo a necessidade 

de equipamentos de alto custo típicos da via endovenosa (Vidal et al., 2014). 

O painel de especialistas do presente estudo chegou ao consenso que realizar 

hipodermóclise em domicílio é ação de nível básico, assim, deveria ser realizada por 

enfermeiros da APS. Esse consenso, provavelmente, deve-se ao fato de o 

procedimento ser tido como relativamente simples, sendo necessário que o 

enfermeiro faça apenas um treinamento para poder realizá-lo. Como explicita o 

parecer do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo-COREN/SP de 2014, 

que menciona que a hipodermóclise, tanto a punção como a infusão de fluídos podem 
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ser realizadas pelos membros da equipe de enfermagem (enfermeiro, técnico e 

auxiliar de Enfermagem), desde que o profissional esteja treinado, capacitado e suas 

habilidades constantemente validadas por meio da educação permanente. Levanta-

se, com isso, a questão da inclusão deste tipo de procedimento para administração 

de medicamentos na grade curricular da graduação de enfermagem e em 

treinamentos.  

Uma das ações desta categoria é: “Auxiliar a equipe médica em procedimentos, 

por exemplo, paracentese em domicílio”. Ela remete à questão da resolubilidade e do 

trabalho em equipe; os pacientes, na fase final, ficam bastante fragilizados e com 

dificuldade para realizar as Atividades de Vida Diária (AVDs), além disso, muitas 

vezes, vivem em lugares distantes dos serviços de saúde de nível secundário e 

terciário de atenção onde esses procedimentos são geralmente realizados. Assim, a 

realização de alguns procedimentos no domicílio ou nos serviços de APS poderiam 

evitar o deslocamento do paciente e as idas aos prontos atendimentos por agravos. 

Sendo assim, segundo Souza et al. (2015), capacitar os profissionais e 

incorporar programas que integrem, de maneira articulada, os CP na APS, contribuirá 

para humanização e integralidade da assistência, posto que ajudará a diminuir o 

abandono e o sofrimento dos pacientes e suas famílias. A formação de recursos 

humanos em CP, que inclua um preparo emocional dos profissionais para lidar com 

os pacientes e familiares, e a continuidade dos cuidados ao paciente na transição do 

tratamento curativo para paliativo, são fatores que favorecem a humanização, a 

integralidade e obtenção de respostas mais adequadas aos desafios éticos vividos 

por quem realiza atendimento de pessoas cuja continuidade de vida se encontra 

ameaçada. 
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerando que as ações básicas em CP foram compreendidas neste estudo 

como ações que são de competência de todos os enfermeiros, isso inclui os 

profissionais que atuam na APS, e assim parece possível propor um rol de ações de 

enfermagem em CP para APS, considerando a integralidade e a longitudinalidade na 

assistência às condições crônicas de saúde.  

Com base no resultado do Painel Delphi, este rol abarca vinte e três ações 

classificadas como de nível básico:  

 Orientar os pacientes em CP, seus familiares e cuidadores sobre os efeitos 

colaterais dos medicamentos em uso; 

 Supervisionar o uso dos medicamentos que o paciente em CP está recebendo; 

 Acompanhar os efeitos dos analgésicos para alívio da dor; 

 Auxiliar o paciente em CP a expressar os seus sintomas (ex.: náuseas, 

fraqueza...); 

 Identificar fatores presentes no ambiente, família e cuidadores que podem 

aliviar ou piorar a dor do paciente; 

 Respeitar valores, escolhas e tabus culturais do doente e seus familiares para 

a fase final de vida; 

 Encorajar o paciente em CP na busca do líder religioso ou espiritual da sua 

profissão de fé; 

 Adaptar a linguagem usada na comunicação com pacientes em CP, familiares 

e cuidadores às características culturais e de compreensão dos mesmos; 

 Orientar familiares dos pacientes em CP para comunicarem a equipe sempre 

que surgir qualquer novo sintoma ou necessidade; 

 Encaminhar o paciente em CP e familiares para outros profissionais da equipe 

quando necessário; 

 Orientar o paciente em CP, seus familiares e cuidadores quanto ao acesso aos 

recursos sociais disponíveis, por exemplo, medicações de alto custo; direitos 

da seguridade social; 
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 Conhecer as redes de suporte disponíveis no sistema de saúde para os 

Cuidados Paliativos; 

 Realizar procedimentos de enfermagem em domicílio, por exemplo, troca de 

sonda vesical de demora, grastrostomias...; 

 Auxiliar a equipe médica em procedimentos, por exemplo, paracentese em 

domicílio; 

 Possuir habilidade para administrar medicações por via subcutânea; 

 Saber realizar hipodermóclise e medicações via subcutânea em domicílio; 

 Saber avaliar e tratar as feridas e lesões mais comuns nos pacientes em 

Cuidados Paliativos. 

 Saber reconhecer a necessidade de assistência espiritual; 

 Interagir com os cuidadores familiares do paciente em CP nas decisões 

relativas ao cuidado feitas pelos cuidadores familiares; 

 Acompanhar as informações provenientes das clínicas e/ou hospitais, 

envolvidos no cuidado ao paciente em CP; 

 Orientar o paciente em CP, seus familiares e cuidadores sobre como proceder 

em caso de emergência; 

 Conhecer os sintomas mais comumente apresentados pelos pacientes em CP; 

 Auxiliar o paciente em CP e sua família na reintegração social e domiciliar, após 

os períodos de internação hospitalar. 

A proposição das ações de enfermagem em CP para APS apresenta um 

horizonte para os enfermeiros da APS lidarem melhor com a demanda por Cuidados 

Paliativos que já está no território, com uma melhor utilização dos recursos e 

respeitando o princípio da integralidade e o atributo da longitudinalidade. 

Compreendemos que mudanças ocorrem de forma gradual e que o SUS vive 

um momento delicado no cenário nacional, um sistema de saúde que historicamente 

foi elaborado com a história de luta dos brasileiros por dignidade e saúde como um 

direito.  

É um sistema que está fragmentado e que vem nos últimos anos tentando se 

reorganizar por meio das RAS, embora, para isso necessite de reformas profundas, 

onde a APS assuma o papel como responsável pela saúde da população adscrita e a 

coordenação das redes, assumindo assim a demanda dos problemas mais comuns 

de saúde.  
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Este estudo enxerga na APS, desde que as reformas sejam propostas e 

realizadas, um nível de atenção à saúde com grande potencial para o 

desenvolvimento dos CP e ainda no profissional enfermeiro um agente estratégico 

para implementação de novas atividades.  

Ressaltamos a necessidade de uma política educacional que vise a inserção 

dos CP como disciplina nas grades curriculares das graduações de enfermagem e 

uma força tarefa dos gestores e da educação permanente da APS para promoção de 

treinamentos aos profissionais que já estão atuando dentro do sistema de saúde.   

Sendo os CP uma abordagem que visa principalmente o controle dos sintomas 

e a promoção da qualidade de vida dos pacientes com doenças progressivas e 

ameaçadoras de vida, sugerimos uma melhoria na distribuição de medicamentos para 

controle sintomático e insumos para realização de cuidados.  

Percebemos também que a ferramenta da clínica ampliada proposta pela 

Política Nacional de Humanização, se bem utilizada, pode ser uma grande aliada para 

o desenvolvimento dos CP, posto que, a metodologia de trabalho que é proposta vai 

ao encontro dos princípios paliativistas.  

Respeitar o princípio da integralidade no SUS, garantir o atributo da 

longitudinalidade da APS é assistir a pessoa em todos os aspectos que podem 

envolver o seu processo saúde e doença. É, sobretudo, fazer CP em sua essência, 

focando na multidimensionalidade do ser e suas demandas e no “pallium” que protege 

e acolhe.  

Defendemos, assim, como é direcionado internacionalmente: uma política 

governamental para inserção de CP dentro das RAS, uma política educacional nas 

grades curriculares da formação em enfermagem, na formação e capacitação dos 

profissionais de saúde, de voluntários e público em geral e ainda uma melhoria na 

distribuição de insumos e medicamentos, principalmente os opioides, que são tão 

importantes para o controle da dor.  

Por fim, há necessidade de ampliação de estudos sobre CP na APS, 

principalmente no que diz respeito à percepção dos usuários e dos profissionais diante 

das novas demandas.  
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