
O caminho escolhido foi o estudo descritivo com abordagem qualitativa fenomenológica. A

opção pelo método fenomenológico deveu-se a possibilidade de desenvolver a temática na

dimensão qualitativa e compreensiva, pois ao proporcionar que as enfermeiras que vivenciam

o cuidado expressassem-se acerca do significado de suas experiências, pode-se olhar para o

mundo delas em sua totalidade, buscando apreender a realidade vivida.

Participaram da pesquisa seis (6) enfermeiras, de um universo de 10 profissionais, que

atendiam aos critérios de elegibilidade dos sujeitos, ou seja, que fossem enfermeiras atuando

nestas unidades no mínimo há 12 meses e que se dispusessem a participar da mesma

concedendo uma entrevista. Das quatro enfermeiras que foram excluídas, três (3) se

recusaram a participar do estudo e uma (1) não preenchia o critério de seleção . Antes de

cada entrevista as participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido,

cumpriu-se as recomendações relativas aos aspectos éticos em pesquisas envolvendo seres

humanos da Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde.

As entrevistas foram gravadas, em dispositivo USB, e transcritas integralmente, por mim,

imediatamente após a sua realização, dada a natureza do material, procurando preservar os

depoimentos com relação às idéias, à sequência e à linguagem que foi utilizada pelas

entrevistadas.

Os discursos foram lidos diversas vezes, e, após sua compreensão foi realizada uma

categorização fenomenologicamente orientada, que originaram as unidades temáticas.
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•Compreender o significado de Cuidados Paliativos para as enfermeiras que cuidam de

mulheres com câncer ginecológico e mamário.

•Identificar a percepção dos Cuidados Paliativos para as enfermeiras, que cuidam das

mulheres com câncer genital e mamário fora de proposta terapêutica de curativa.

•Descrever a experiência das enfermeiras no cuidado das mulheres com câncer genital e

mamário fora de proposta terapêutica curativa.

Este estudo evidenciou que não há consenso entre as enfermeiras sobre o significado de

Cuidados Paliativos, apesar de que a instituição aonde exercem sua função desde sua criação

tem buscado efetivar a atuação de seus profissionais na área.

Existem questões referentes ao desempenho da assistência de enfermagem, que permanecem

sem resolução, como desvelou os depoimentos das entrevistadas, tais como: falta de tempo

para prestar cuidado individualizado, número insuficiente de funcionários, dentre outras.

Não fazem menção ao trabalho em equipe interdisciplinar, que é fundamental em Cuidados

Paliativos, podendo evidenciar que estão tão voltadas para problemas internos da equipe de

enfermagem, que não conseguem transcender.

É de responsabilidade do profissional buscar aprimoramento em sua área de atuação, assim

como articular as dimensões profissional e pessoal, para que se torne um profissional de

qualidade é fundamental desenvolver-se, também, enquanto ser humano, enquanto pessoa,

para poder desenvolver ações de cuidado amplas, que respondam as necessidades da

população com quem trabalha

Para desvelar o fenômeno “Compreender o significado de Cuidados Paliativos para as

enfermeiras que cuidam de mulheres com câncer genital e mamário” os relatos das

enfermeiras foram analisados e agrupados em três categorias:

•O SIGNIFICADO DO CUIDADO NO PROCESSO DE CUIDAR

“Cuidado” em sua origem latina significa cura, cuja compreensão era de atitude de cuidado,

desvelo, preocupação e inquietação pelo outro. As enfermeiras consideram o cuidado uma

experiência gratificante com possibilidade de envolvimento apesar de ser permeada por

sofrimento:

“[...] gratificante é você trabalhar com elas, a experiência que você „tá sempre ao lado 

dessa paciente oferecendo algo mais, como se a gente tivesse oferecendo mais um dia 

de vida para elas [...] a gente acaba se envolvendo com toda a parte física, emocional, 

espiritual [...]”. (E2).

Referem, também, que o olhar da enfermeira deva ser holístico transcendendo o biológico e

o cuidado da mulher em exercido em todas dimensões, pois cuidar destas pessoas é de certa

forma cuidar da vida, a despeito do tempo existente para esta ação de cuidar e ressaltam a

importância de se autoconhecer para atuar, conhecendo seus limites e necessidades, bem

como atitudes de carinho e paciência, o que permite ao outro receber, o que Heidegger

considera cuidado autêntico, pois há espaço para que o outro cresça e transcenda seu ser 3,4.

Utilizam jargões da área de saúde, que a filosofia e princípios de Cuidados Paliativos deseja

superar, tais como: pacientes terminais ou fora de proposta terapêutica, demonstrando

necessidade de atualização na área de enfermagem em Cuidados Paliativos.

“O profissional para lidar com paciente fora de proposta terapêutica [...] tem que ter 

uma visão mais ampliada do cuidado, tem que ter muita paciência, muito carinho com o 

paciente, tem que gostar daquilo que ele faz e tem que ter perfil para lidar com esse 

tipo de paciente” (E3).

• AS QUESTÕES LIMITANTES DO PROCESSO DE CUIDAR

Na pessoa com câncer a experiência de sofrimento é exacerbada, talvez pela doença ser

considerada, não só pelos pacientes, mas também por muitos profissionais, como a doença

que aproxima o ser humano da morte. Este pré-conceito pode afetar o comportamento tanto

da mulher e de sua família, bem como o da equipe de enfermagem fazendo com adotem

posturas derrotistas.

“[...] percebemos que muitos tem medo de se envolver, medo de falar alguma coisa 

errada e principalmente que os profissionais que trabalhem aqui na onco gostem de 

onco [...]” (E5).
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O câncer é uma doença crônico-degenerativa que, ainda, suscita temor, é doença complexa,

de longa duração que compromete significativamente a vida das pessoas, e, quando atinge a

mulher nos órgãos reprodutores pode-se afirmar que estas neoplasias, mamárias e

ginecológicas, são únicas porque infligem não somente dor, sofrimento e potencial para a

morte, mas também tem a capacidade de devastar a identidade feminina. Cuidar de pessoas

com neoplasias malignas significa acreditar na importância do cuidar e não buscar em primeira

instância o curar, destacando no papel da enfermeira a possibilidade do envolvimento

pessoal1.

Os cuidados paliativos são considerados uma abordagem que promove a qualidade de vida de

pacientes e seus familiares, que enfrentam uma doença que ameace a continuidade da vida,

por meio da prevenção e alívio do sofrimento, que requer identificação precoce, avaliação

correta e tratamento de dor e outros problemas físicos, psicossociais e espirituais 2.
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O medo e a insegurança na equipe de enfermagem levam o profissional a negar seus

sentimentos e a distanciar-se do paciente como uma estratégia de defesa contra a angústia,

gerada por lidar com o sofrimento da mulher,

“Generalizei para todas, é melhor não envolver porque quando “tá” em mal estado geral, 

familiares presentes, apresentando apnéia né não dá pra você tá ali. Então eu fico meia... 

fico meio que ela lá e eu aqui.” (E1).

Não é possível desvincular, durante um procedimento técnico, os aspectos afetivos e

existenciais do homem a que cuidamos, pois se isso for respeitado, a relação se fortalece 5.

Pela especificidade do cuidado de enfermagem em oncologia, a enfermeira, com frequência,

enfrenta situações consideradas difíceis, principalmente quando a doença está em progressão,

tais como: manejo dos sintomas como a dor, questionamentos sobre o tratamento curativo ou

paliativo, sobre o significado da vida, sobre o medo da morte ou sua proximidade.

Cuidar de pessoas com câncer é trabalhar com vida, não importando o tempo de que a mesma

dispõe e, portanto, considera-se que estas pessoas são merecedoras de assistência integral. O

cuidado integra o papel da equipe de enfermagem, possibilitando o movimento de ações pela

manutenção da vida. Cuidar do ser humano constitui-se a essência do trabalho em

enfermagem.

A enfermeira que deseja estabelecer um cuidado de qualidade para com sua paciente necessita

comprometer-se emocionalmente, também, com ela e sua família, buscando transcender-se e

interessar-se por estas pessoas.

•A NECESSIDADE DE CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM PARA ATUAR EM 

CUIDADOS PALIATIVOS

Nos depoimentos das enfermeiras ficou evidente que consideram que elas e a equipe de

enfermagem não se encontram devidamente capacitadas para exercerem seu papel em

Cuidados Paliativos.

“O essencial mesmo que a gente precisa para a equipe é as pessoas estejam orientadas 

que estão trabalhando numa enfermaria diferente, uma enfermaria de oncologia, é ter a 

equipe capacitada tanto para lidar com a dor, tanto para lidar com a perda e o 

emocional... [...]” (E2).

Muitas enfermeiras que atuam em CP não receberam treinamento formal para executá-lo, tanto

na parte prática do trabalho, quanto ao suporte emocional, sendo isto preocupante para a

realização de uma efetiva prática assistencial 6.

Em um dos depoimentos foi mencionado que mesmo a existência de um grupo consultor em

Cuidados Paliativos não tem contribuído para capacitação da equipe de enfermagem tanto na

formação para atuar como refere que não sente apoiada psicologicamente para tal .

“Nosso cuidado é baseado nos protocolos do hospital, prestamos atenção completa 

dessas pacientes, existe uma equipe ou grupo de paliativos aqui no hospital, mas falta 

especialização, falta curso para equipe e falta principalmente apoio psicológico tanto 

para o paciente quanto para a equipe”.(E6)

Prestar cuidado de enfermagem a paciente com doença oncológica em cuidados paliativos

requer da profissional formação na área, pois são necessários conhecimentos teórico e prático

que vão além das questões biológicas: conhecimento sobre a evolução da doença, tratamento,

mas também requer formação para capacitá-las no reconhecimento precoce e tratamento de

problemas psicossocial e espiritual, por exemplo.

A busca do aprendizado, do autoconhecimento e da interação com a equipe multiprofissional,

são fatores que poderão vir a contribuir essencialmente no processo do cuidar em oncologia em

Cuidados Paliativos.
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