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RESUMO 

 
A Atenção Domiciliar possibilita a desinstitucionalização de pacientes que se encontram 

internados nos serviços hospitalares, além de evitar hospitalizações desnecessárias a partir de 

serviços de pronto-atendimento e de apoiar as equipes de atenção básica no cuidado àqueles 

pacientes que necessitam (e se beneficiam) de atenção à saúde prestada no domicílio, de acordo 

com os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), em especial, acesso, acolhimento e 

humanização. O objetivo dessa pesquisa é analisar a percepção dos cuidadores e familiares 

sobre a terapia nutricional em cuidados paliativos dos pacientes em atenção domiciliar. Trata-

se de um estudo com abordagem qualitativa, descritivo, de caráter exploratório em minute 

compreensível, com os familiares e cuidadores dos pacientes atendidos pelo Programa Melhor 

em Casa – APS Santa Marcelina, das Unidades Básicas de Saúde, localizadas na região de 

Itaquera, zona leste do município de São Paulo. Foram realizadas três rodas de conversa e 12 

entrevistas semiestruturadas individuais, uso de um roteiro norteador para ambos processos de 

coleta de dados, que foram gravadas, transcritas e sistematizadas a partir da técnica de análise 

de conteúdo do tipo temática. O presente projeto foi submetido à avaliação do Comitê de Ética 

e Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo, e como coparticipante a Secretária Municipal 

de Saúde de São Paulo – SP. O perfil dos cuidadores participantes da pesquisa (25), são do sexo 

feminino (76%), estão na faixa etária entre 48 a 58 anos (44%), possui ensino médio completo 

(52%), são familiares do paciente (96%).  A interpretação dos núcleos de sentido, em que 

emergiram as categorias O Cuidar no cuidado paliativo, A nova condição do paciente, 

Tratamento nutricional e Protagonismo do cuidador. Esta pesquisa contribuiu para elaboração 

de uma produção técnica, por meio do consenso nas respostas dos cuidadores. Esse consenso 

não estava na expectativa da pesquisadora, que hipoteticamente, hipotetizou que os cuidadores 

poderiam apresentar percepções diferentes sobre essa temática. Fato este que permitiu à 

pesquisadora se colocar como ouvinte e acolher todos os relatos dos atores sociais da pesquisa, 

que contribuiu para a Produção técnica desse estudo, que demonstra a importância do processo 

de Educação em Saúde, individual e coletivo, afim de proporcionar a autonomia, 

empoderamento e o protagonismo do indivíduo na construção do Projeto terapêutico, não só 

para o paciente, mas também para o cuidador e familiares, e estes como parte integrante a AD.  

A produção técnica do presente estudo foi a criação de um método hibrido para o processo 

pedagógico em Educação em saúde, vídeo dedicado aos cuidadores para orientação para as 

intercorrências comuns, e a elaboração de um relatório com as sugestões dos cuidadores a ser 

entregue à gestão do Programa Melhor em Casa, da APS Santa Marcelina, na região de Itaquera, 

São Paulo-SP.   

 

Palavras-chaves: Cuidados Paliativos; Sistema Único de Saúde; Assistência Domiciliar; 

Tratamento Paliativo; Cuidadores    

 

 

 

 



 

 

    

 

 

  

ABSTRACT 

 
Home Care enables the deinstitutionalization of patients who are hospitalized in hospital 

services, in addition to avoiding unnecessary hospitalizations from emergency care services and 

supporting primary care teams in caring for those patients who need (and benefit from) care. 

health provided at home, according to the principles of the Unified Health System (SUS), in 

particular, access, reception and Humanization. The objective of this research is to analyze the 

perception of caregivers and family members about nutritional therapy in palliative care of 

patients in home care. This is a study with qualitative, descriptive, exploratory approach in 

understandable minute, with family members and caregivers of patients attended by the 

program Best at Home - APS Santa Marcelina, Basic Health Units, located in the Itaquera, in 

São Paulo city. Three conversation wheels and 12 individual semi-structured interviews were 

conducted, using a guiding script for both data collection processes, which were recorded, 

transcribed and systematized using the thematic content analysis technique. This project was 

submitted for evaluation by the Ethics and Research Committee of the Federal University of 

São Paulo, and as co-participant the Municipal Secretary of Health of São Paulo - SP. Exclusion 

criteria included return by the caregiver. Free and Informed Consent Form without the 

signature. The profile of the caregivers participating in the research (25), are female (76%), 

aged between 48 and 58 years (44%), have completed high school (52%), are family members 

of the patient (96% ). The interpretation of the thematic nuclei of meaning, in which emerged 

the categories Caring in palliative care, The new condition of the patient, Nutritional treatment 

and Protagonism of the caregiver. These researches results demonstrated by the analysis of the 

categories will contribute to the elaboration of a technical production, through the consensus in 

the answers of the caregivers. This consensus was not in the expectation of the researcher, who 

hypothetically hypothesized that caregivers could present different perceptions about this 

theme. This fact allowed the researcher to become a listener and welcome all the reports of the 

social actors of the research, which contributed to the technical production of this study, which 

demonstrates the importance of the process of health education, individual and collective, in 

order to provide autonomy, empowerment and the protagonist of the individual in the 

construction of the Therapeutic Project, not only for the patient, but also for the caregiver and 

family, and these as an integral part of AD. The technical production of this study was the 

creation of a hybrid method for the pedagogical process in Health Education, a video dedicated 

to caregivers to guide common complications, and the elaboration of a report with the 

suggestions of caregivers to be delivered to the management of the APS Santa Marcelina Best 

Home Program in the Itaquera, in São Paulo-SP. 

 

 

Keywords: Palliative Care; Health Unic System; Home care; Palliative Treatment 
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Introdução 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Trajetória profissional e relação com o objeto de estudo  

 

Para iniciar essa dissertação, descreverei minha trajetória profissional a começar pela 

graduação em Nutrição pelo Centro Universitário São Camilo. Após o término de minha 

graduação, fui aluna de aprimoramento em Saúde Pública no Instituto Central do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo- ICHC/FMUSP, por seis 

meses, atuei junto à equipe multidisciplinar, retratando a primeira experiência com a Educação 

Permanente com interface em Educação em Saúde junto aos pacientes em grupos educativos.  

Realizei uma especialização em Nutrição e Saúde na Pobreza com enfoque 

interdisciplinar na Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP/ Centro Recuperação e 

Educação Nutricional - CREN, na qual os diferentes atores sociais envolvidos nesta formação 

ensinaram-me a conhecer o contexto do público a ser trabalhado, respeitando experiências de 

cada um, crenças, valores e condição socioeconômica. Em 2006, iniciei minha trajetória como 

nutricionista no CREN, na região leste de São Paulo, na comunidade em vila Jacuí, com 

crianças e familiares em vulnerabilidade social.  Sendo que desde 2009, atuo como nutricionista 

na Organização Social Santa Marcelina, na Atenção Primária à Saúde. Local que ingressei para 

vivenciar no Núcleo de Apoio à Saúde da Família- NASF até 2016. 

Desde então trabalho no Programa Melhor em Casa em Atenção Domiciliar - PMeC – 

AD para pacientes acamados. Os pacientes são acompanhados, em que há monitoramento da 

conduta, as intercorrências, e o acolhimento e reforço das orientações nutricionais, de forma 

individualizada de acordo com a realidade de cada um.  

 A minha atuação como Nutricionista desde o início de minha trajetória é promover 

Educação Permanente com interface com a Educação em Saúde, desde o atendimento 

individual ao cuidador e paciente, até os grupos educativos na comunidade, com abordagem de 

acordo com a realidade dessa população, proporcionando o processo de aprendizagem de cada 

um. O processo educativo pode contribuir para que os cuidadores dos pacientes atendidos no 

PMeC participem na decisão e elaboração do projeto terapêutico do paciente, como 

protagonista nesse processo.  
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1.2. Binômio Paciente – Cuidador na Atenção Domiciliar 

 

O cuidado de forma idealizada, recebido/vivido, é somatório de um grande número de 

pequenos cuidados parciais que se complementam, de maneira mais ou menos consciente e 

negociada, entre os vários cuidadores que são responsáveis pelo cuidado, e assim solicitam a 

atenção aos serviços de saúde. Assim, uma complexa trama de atos, procedimentos, fluxos, 

rotinas e saberes, num processo dialético de complementação, mas também de disputa, compõe 

o que entendemos como cuidado em saúde (CECILIO; MERHY, 2003). 

 Segundo Cecilio e Merhy, 2003, mencionam ainda que, o cuidado em saúde também é 

uma somatória de decisões quanto ao uso de tecnologias, de articulação de profissionais e 

ambientes em um determinado tempo e espaço, e que essas decisões proporcionem à uma 

conduta adequada para com suas necessidades de cada indivíduo.  

A importância na reciprocidade em prestar o cuidado no domicilio, entre a equipe de 

saúde e a família, que realizam a AD - Atenção Domiciliar, favorece a uma melhor identificação 

das necessidades do indivíduo possibilitando, assim, o planejamento de cuidado mais integral 

e humanizado (BRASIL, 2013b). 

Cada indivíduo apresenta sua complexidade, que contempla diferentes contextos, e por 

isso requer o trabalho multiprofissional considerando o ambiente em que ele está inserido e a 

sua condição clínica, social e afetiva. O trabalho da equipe deve respeitar valores éticos e 

humanos e a autonomia individual. Além de estabelecer vínculos, de modo que o centro de sua 

atenção seja o cuidado integral, e não apenas os procedimentos técnicos (BRASIL, 2013b).     

Segundo, MS, 2008, descreve que o cuidador é a pessoa, com ou sem vínculo familiar, que 

auxilia os indivíduos em suas necessidades e atividades da vida cotidiana. No espaço doméstico, 

o cuidador realiza ou ajuda o indivíduo, que parcialmente ou totalmente dependente, em suas 

atividades diárias, como alimentação, higienização, locomoção, entre outras (BRASIL, 2008). 

A Terapia Nutricional - TN no domicilio é condicionante para relação entre equipe de 

saúde e cuidador, e principalmente na adesão ao tratamento e no sucesso da TN. O cuidador é 

responsável por realizar as atividades de higienização, conservação e manipulação das dietas, 

visto que, os pacientes são funcionalmente dependentes. Logo, o cuidador envolvido junto a 
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equipe de saúde e com a construção do plano terapêutico, assume a corresponsabilidade e 

também implicado com o processo na Atenção Domiciliar- AD (BRASIL, 2008).  

No último século ocorreram vários avanços na área médica e de suporte artificial da 

vida, muitos dos quais na área nutricional. Hoje se dispõe de sondas de alimentação enteral, 

gastrostomias, jejunostomias, nutrição parenteral prolongada (NPP) e modernas formulações 

de dietas. Nesse contexto vários tratamentos médicos passaram a ser possíveis quando o 

paciente não era mais capaz de se alimentar por via oral, ou quando a ingestão era inadequada.  

Apesar de todo o desenvolvimento tecnológico deparamo-nos ainda com situações nas 

quais os esforços terapêuticos para a cura e reabilitação fracassam e o paciente caminha 

inexoravelmente para sua morte. Diante dessa situação torna-se necessário uma mudança de 

foco na atitude terapêutica que passa a ter como objetivo primário a qualidade de vida e o 

controle dos sintomas (SAPORETTI, 2013).  

Segundo Collett (1997), uma vez que o alimento é vida, pessoas morrendo precisam de 

cada vez menos alimento. Nos dias finais eles podem aceitar apenas líquidos e por fim recusar 

tudo. Essa fase é muito angustiante para os familiares.  

É necessário saber que a desidratação dessa fase não causa sofrimento. Estudos 

demonstram que a maioria dos pacientes terminais recebendo o mínimo de nutrição não 

apresenta sensações de fome ou sede (COLLETT, 1997).   

Considerando o contexto de atenção à saúde no domicílio (AD) como parte da rede 

integrada à saúde (RAS), de acordo com os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), 

percebe-se que ainda se dá pouca ênfase à proposta de orientação sobre cuidados paliativos para 

os cuidadores e familiares dos pacientes.  Sendo assim, torna-se fundamental a atuação do 

nutricionista na equipe multiprofissional da AD, que esteja atento aos princípios dos cuidados 

paliativos, exigindo que cada profissional integrante tenha flexibilidade de atuar em conjunto, 

mas sem deixar à margem suas especificidades, pois o paciente e seus cuidadores têm 

necessidades distintas, demandando ações de diversas áreas de conhecimento.  
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Em se tratando de indivíduos em cuidados paliativos no domicilio, deve-se: orientar, 

esclarecer e prestar apoio aos familiares nesse processo, pois a alimentação envolve diversos 

aspectos: éticos, psicológicos, religiosos, sociais, funcionais, entre outros. Diante desse 

contexto, considera-se que o nutricionista, como agente de formação em saúde, é essencial para 

promover ações educativas voltadas para os familiares e cuidadores, e por meio dessa pesquisa 

e da produção técnica realizada para facilitar o entendimento sobre o tema, e possibilitará a 

participação na pactuação da conduta terapêutica. Esta pactuação poderá garantir ao paciente 

conforto durante a alimentação, qualidade de vida, considerando as alterações na ingestão 

alimentar decorrentes dos efeitos colaterais do tratamento.   
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2. OBJETIVOS  

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Analisar a percepção dos cuidadores e familiares sobre terapia nutricional em cuidados 

paliativos dos pacientes em Atenção Domiciliar realizada pelo Programa Melhor em Casa – 

APS Santa Marcelina, na Região de Itaquera, na cidade de São Paulo.   

 

2.2 Objetivos Específicos  

• Identificar a percepção dos cuidadores e familiares sobre a terapia nutricional em 

cuidados paliativos;  

• Descrever as dificuldades enfrentadas pelos cuidadores/familiares para executarem 

a atenção nutricional para o paciente em cuidados paliativos em AD;  

• Promover junto aos familiares e cuidadores por meio da produção técnica, que é um 

processo de educação em saúde com metodologia hibrida, sobre a terapia nutricional 

em cuidados paliativos de forma individualizada ou coletiva.   
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1 Atenção Domiciliar  

 

Segundo Benjamim, 1993, que os cuidados em saúde eram realizados no domicilio já 

descritos no Egito Antigo e também na Grécia, sabe-se por meio relatos históricos de Asképlios 

e Hipócrates. 

No final do século XVIII, na Europa se realizava a atenção domiciliar, antes do 

surgimento de ambulatórios e hospitais (SILVA et al., 2010). 

O hospital era considerado como o local que contribuía para que o paciente se mantinha 

afastado de perturbações externas, assim, um dos destinos da manifestação do sofrimento, que 

surgiu como espaço de consolidação da identidade de doente, de assistência, segregação e 

exclusão, na qual se evidenciava o modelo biologicista, centrado no saber médico, de modo que 

não se construía um vínculo, mas se instaurava um abismo entre médico e paciente (BRANT; 

MINAYO, 2004).  

A hospitalização reafirmou que considera-se o paciente como doente na família, no 

trabalho e na comunidade, não havia dúvidas sobre sua condição de saúde, mesmo sem 

diagnóstico. Assim, a residência não seria o lugar para cuidar, pois o paciente seria cuidado sob 

o olhar cientifico, e então a família perdeu a autoridade nas decisões na terapêutica, tornou-se 

cada vez mais dependente da atenção médica, sob a percepção de impotência diante das 

manifestações dos sinais de doença (BRANT; MINAYO, 2004). 

De acordo com Rehem e Bonfim, 2005, consideram que a atenção domiciliar como 

extensão do hospital surgiu, propriamente dita, em 1947 para “descongestionar” os hospitais, e 

desde então, as experiências com a AD multiplicaram-se na América do Norte e Europa.  

13 Savassi e Dias, 2006, relatam que no Brasil, a atenção domiciliar iniciou-se com os 

médicos de Família, profissionais que atendiam indivíduos de classe social abastada, na qual 

caracterizava a assistência em domiciliar, com assistência humanizada e de qualidade, para 
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poucos, quem poderia pagar por ela. Para os menos favorecidos, restava a filantropia, 

curandeirismo e medicina caseira.   

Fundado em 1949, o Serviço de Assistência Médica Domiciliar de Urgência - SAMDU, 

foi vinculado ao Ministério do Trabalho, no qual foi realizado o primeiro serviço de 

atendimento domiciliar. Em 1963, a atenção domiciliar foi iniciada como uma atividade 

planejada pelo setor público com o Serviço de Assistência Domiciliar do Hospital de Servidores 

Públicos do Estado de São Paulo – HSPE (REHEM; BONFIM, 2005). 

Em 1960, os serviços de atenção domiciliar expandiram-se no Brasil, e com maior 

crescimento na década de 1990, com a necessidade de regulamentação para funcionamento e 

de políticas públicas para sua inserção no SUS (SILVA et al, 2010).  

A publicação da Portaria nº 2.416, em 1998, estabeleceu requisitos para credenciamento 

de hospitais e critérios para realização de internação domiciliar no SUS (BRASIL, 2012 a). 

Carvalho, 2009, descreveu que na década de 2000, no Brasil, surgiram experiências e 

projetos direcionados para a atenção no domicilio, com diferentes modelos de atenção, sob 

aspecto normativo, a princípio direcionados para os programas, de Atenção Domiciliar 

Terapêutica para Aids (ADT – Aids) e à atenção para os idosos, que seguem com portarias 

específicas.  

A regulamentação para a assistência domiciliar no SUS, iniciou-se em 2002, com a Lei 

nº 10.424, de 15 de abril de 2002 – DOU de 16/4/2002, que acrescenta capítulo e artigo na Lei 

nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que estabelece e dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento de serviços 

correspondentes, e dá outras providências (BRASIL, 2011).  

Após regulamentação da Assistência Domiciliar em 2002, o Ministério da Saúde- MS, 

publicou a Portaria n° 2.529, em outubro de 2006, na qual institui, no âmbito do SUS, a atenção 

domiciliar como um conjunto de atividades prestadas no domicílio para pessoas clinicamente 

estáveis, mas que exijam intensidade de cuidados das modalidades ambulatoriais, que são 

mantidas em casa, por equipe exclusiva para esse fim (BRASIL, 2011). 
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Apesar dessa regulamentação, ainda retomou-se a discussão de forma ampliada, em que 

se estabelecia o repasse federal para custeio das equipes de AD, e assim a Portaria nº 2.529 foi 

revogada em agosto de 2011 (BRASIL, 2012 a). 

No início de 2011 o tema da atenção domiciliar foi retomado no MS por meio de um 

Grupo de Trabalho – GT , constituído pelo conjunto das áreas técnicas do MS (Coordenação-

Geral de Gestão Hospitalar – CGHOSP/DAE; Departamento de Atenção Básica; Departamento 

de Regulação, Avaliação e Controle –DRAC; e a Área Técnica de Saúde do Idoso/DAPES) e 

composto também por áreas técnicas de outros municípios, de diversas experiências locais de 

atenção domiciliar , a exemplo da Secretária Municipal de Saúde – SMS de Campinas/SP, 

Betim/MG e Belo Horizonte/MG. Esse GT realizou a análise crítica da Portaria nº 2.529, com 

objetivo de publicar nova portaria, direcionada para as realidades e necessidades locais. Assim 

foi publicada a Portaria nº 2029, em agosto de 2011, que revogou a Portaria nº 2.529, de 2006, 

que institui a atenção domiciliar no âmbito do SUS (BRASIL, 2012a).    

No entanto, em outubro de 2011 foi revogada a Portaria n° 2.029 foi revogada pela 

Portaria GM/MS n° 2.527, que redefine a atenção domiciliar, com a mudança no texto, para 

ampliação do recorte populacional do municípios elegíveis para implantação das equipes de 

atenção domiciliar, estabelece normas de cadastro de SAD para as suas respectivas equipes 

multidisciplinares de atenção domiciliar – EMAD , e equipes de apoio – EMAP,  regras para 

habilitação dos estabelecimentos de saúde que estarão vinculadas e valores de incentivo 

(BRASIL, 2012a).  

Segundo a Portaria GM/MS n° 2.527, (BRASIL, 2012 a), estabelece: 

• Reconhece os cuidados domiciliares realizados pelas Equipes de Estratégia Saúde da 

Família (ESF), na atenção básica, instituindo a modalidade AD1 em atenção domiciliar, 

que é aquela realizada pelas ESF e pelo Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF). 

Apesar de a Lei nº 10.424, de 15 de abril de 2002, já tivesse feito referência à AD como 

ações da Saúde da Família (REHEM; BONFIM, 2005), essa questão passa a ser 

normatizada em portaria do MS; 

• Retira o foco da internação domiciliar, característica da Portaria nº 2.529; 
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• Estabelece que a organização dos SAD deve ser realizada a partir de uma base 

territorial com uma população adscrita de 100 mil pessoas. Assim, qualquer usuário que 

inserido na atenção domiciliar terá uma equipe de referência, sem que essa esteja 

vinculada ao hospital que possua serviço de internação domiciliar para se beneficiar 

dessa modalidade de cuidado; 

• Amplia o número de municípios elegíveis à proposta na medida em que propõe o 

recorte populacional para aqueles que tenham população acima de 40.000 habitantes; 

• Fortalece o conceito de que a AD integra uma Rede de Atenção à Saúde, contribuindo 

para a continuidade do cuidado e a integralidade da atenção. 

 

Com a publicação da Portaria n° 2.527, o governo federal lançou o programa Melhor 

em Casa, no dia 8 de novembro de 2011. Nesse contexto, foi publicada a Portaria 

Interministerial do Ministério da Saúde e o Ministério de Minas e Energia, n° 630, de 8 de 

novembro de 2011, que institui o benefício Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), em que a 

unidade consumidora habitada por família, que tenha entre os seus membros portador de doença 

ou com deficiência cujo tratamento necessite de uso continuado de equipamentos, aparelhos ou 

instrumentos que demandem consumo de energia elétrica, inscrita no Cadastro Único para 

Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico, com renda mensal de até três salários 

mínimos, terá redução ou até isenção de tarifa de energia elétrica baseada no consumo mensal 

dos equipamentos (BRASIL, 2011).  

Com o lançamento do programa Melhor em Casa para a atenção domiciliar, deve 

compor as Redes de Atenção às Urgências e Emergências (RUE), na perspectiva das Redes de 

Atenção à Saúde, e está estruturado de acordo com a proposição da Portaria GM/MS n° 1.600, 

de julho de 2011 (BRASIL, 2012a). 

Segundo MS, 2012, reafirma que a AD possibilita assim, a desospitalização de pacientes 

que se encontram internados nos serviços hospitalares, além de evitar hospitalizações 

desnecessárias a partir de serviços de pronto-atendimento e de apoiar as equipes de atenção 

básica no cuidado àqueles pacientes que necessitam (e se beneficiam) de atenção à saúde 
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prestada no domicílio, de acordo com os princípios do SUS, em especial, acesso, acolhimento 

e humanização (BRASIL, 2012a). 

Apesar das decisões político-institucional, que caracteriza um avanço histórico em 

relação à atenção domiciliar, apresenta duas faces: uma racionalizadora, que visa à redução de 

custos por meio da redução do tempo de internação hospitalar; e a outra intenciona fortalecer o 

modelo tecno assistencial, potencializa a AD com um espaço na criação de novas formas de 

cuidar (SILVA et al., 2010).  

Silva et al, 2010, reforça que a partir dessas duas faces centrais na organização dos 

Serviços de Assistência no Domicilio – SAD, nos sistemas locais de saúde. Na verdade, o que 

a AD proporciona não é uma redução de custos, e sim o uso mais adequado dos recursos, pois 

o leito, ao ser desocupado devido à possibilidade de o paciente ser cuidado no domicílio, não é 

desativado, sendo imediatamente ocupado por outro que realmente necessita dessa modalidade 

de atenção. Em última análise, pode-se afirmar que, com a AD, se gasta menos para fazer o 

mesmo pelo paciente com certas características. Assim, trata-se de uma otimização dos 

recursos, e não de usar menos recursos, fato verdadeiro só se houvesse desativação de leitos 

hospitalares por uma redução da demanda, o que, hoje, não é uma realidade.  

 Para que a equipe de AD garanta a integralidade e a resolutividade na atenção, deve 

articula-se com outros serviços de atenção da rede e partilhar saberes, a luz de produzir um 

modelo de produção em saúde centrado no compartilhar procedimentos, através de 

matriciamento dos diferentes saberes, centrado em procedimentos e organizado para um 

trabalho realizado pelo modelo médico-hegemônico e reconhecimento de outros profissionais 

de saúde (SILVA et al., 2010). 

Para Mehry e Feuerwerker, 2008, consideram que a atenção domiciliar, é apenas uma 

parte das práticas de cuidado domiciliar, que implicam uma convivência entre profissionais de 

saúde e cuidadores familiares (MEHRY; FEUERWERKER, 2008). 

Assim, a AD reafirma a própria existência das famílias, como organização social, e é 

retomada pela prática da atenção à saúde no domicilio, estimulada pelo SUS, por meio do 

trabalho das equipes de Atenção Básica (AB) e AD, sendo parte dos serviços em rede com 

vistas a proporcionar celeridade na alta hospitalar para a transição do cuidado no domicilio, 

minimizar as intercorrências clínicas, a partir da assistência das equipes de saúde, reduzir riscos 
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de infecções hospitalares em decorrência do longo período de internação, apoio emocional aos 

pacientes e familiares, instituir o papel do cuidador junto as equipes de AD , e proporcionar 

autonomia ao paciente e familiares fora do ambiente hospitalar (MEHRY; FEUERWERKER, 

2008).  

A AD possibilita as famílias como a extensão do cuidado na Atenção à Saúde, mas deve-

se considerar que devido as transformações sociais que proporcionou diferentes configurações 

de família, não sendo apenas por laços consanguíneos. Percebe-se que atualmente há muitos 

indivíduos que não constituíram família, e quando este se encontra dependente para as 

atividades de vida diária – AVDs, e necessita de atenção no domicilio, em que essa modalidade 

preconiza a existência de um cuidador e/ou familiar para a assistência pelo Programa Melhor 

em Casa.  

Segundo a Portaria nº 2.527, de outubro de 2011, a AD traz elementos muito importantes 

e, por isso, discutidos, e descritos na integra (BRASIL, 2011): 

• Modalidade de atenção “substitutiva ou complementar”: pode tanto substituir o cuidado 

prestado em outro ponto da Rede de Atenção à Saúde, a exemplo do hospital, como 

complementar os cuidados iniciados em qualquer um dos pontos, a exemplo das 

Unidades Básicas de Saúde e do próprio hospital. Assim, “a atenção domiciliar pode ser 

trabalhada como um dispositivo para a produção de desinstitucionalização do cuidado 

e novos arranjos tecnológicos do trabalho em saúde” (BRASIL, 2011); 

• Ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação em saúde: traz um escopo 

amplo de objetos e finalidades para as equipes que cuidam dos pacientes no domicílio, 

não focando somente na assistência, mas também em aspectos de prevenção, promoção 

e reabilitação, utilizando, para isso, estratégias para a educação em saúde e tendo como 

uma das finalidades o aumento no grau de autonomia do paciente, de seu cuidador e 

familiares (BRASIL, 2011); 

• Continuidade do cuidado: a atenção domiciliar possibilita que não existam rupturas no 

cuidado prestado ao paciente ao potencializar a construção de “pontes” entre os pontos 

de atenção e a pessoa, em seu próprio domicílio (BRASIL, 2011); 
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A AD reforça a transversalidade da rede de atenção à saúde, considerando que o usuário 

está no centro das necessidades de serviços, e assim integrar, com pactuação de protocolos e 

fluxos, o Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) às Redes de Atenção à Saúde (BRASIL, 2011).  

Considerando as mudanças e avanços conquistados com o SUS, pode-se afirmar, que 

ainda prevalece o modelo de atenção à saúde centrado no ambiente hospitalar e no saber 

médico, não considera o indivíduo e seu contexto, mas apenas o sintoma e doença, apesar da 

expressiva ampliação da Atenção Básica por meio da Estratégia Saúde da Família, e pelas 

equipes multidisciplinares de AD (BRASIL, 2012a).  

 

3.2 Cenário da Saúde na Região Leste do Município de São Paulo   

 

Com base no Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS), a Fundação Seade 

classificou os 96 distritos do município de São Paulo em quatro grupos: áreas 

predominantemente ricas, áreas predominantemente de classe média, áreas em transição para a 

classe média e áreas predominantemente pobres.  As áreas em transição para a classe média 

incluíam 25 distritos, dentre esses distritos, correspondem alguns localizados na região leste do 

município de São Paulo, dentre eles: Cidade Líder, Ermelino Matarazzo, Itaquera, José 

Bonifácio, Parque do Carmo, Ponte Rasa, São Mateus, São Miguel, Vila Jacuí. Como também 

contempla as áreas predominantemente pobres, dentre os 19 distritos incluídos nesse grupo, 

também contemplados os localizados na região leste, como: Cidade Tiradentes, Guaianases, 

Iguatemi, Itaim Paulista, Jardim Helena, Lajeado, São Rafael, Vila Curuçá (SMS-SP, 2011). 

 

 As necessidades em saúde O Índice de Necessidades de Saúde (INS) possibilita a 

identificação das áreas da cidade de São Paulo prioritárias para a alocação dos recursos 

destinados à expansão da oferta de serviços de saúde. Com base neste índice, a Secretaria 

Municipal de Saúde (SMS) classificou os 96 distritos do município de São Paulo em três 

grupos: alta, média e baixa necessidade em saúde. Classificados nas prioridades alta e média, 

foram identificados dentre os distritos, alguns deles localizados na Região Leste: Cidade 

Tiradentes, Ermelino Matarazzo, Guaianases, Iguatemi, Itaim Paulista, Itaquera, Jardim 
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Helena, Lajeado, São Mateus, São Miguel, São Rafael, Vila Curuçá, Cidade Líder, José 

Bonifácio, Parque do Carmo, Ponte Rasa, Vila Jacuí (SMS-SP, 2010). 

A Secretária Municipal da Saúde de São Paulo, sob a Coordenação de Epidemiologia e 

Informação – CEInfo e Gerência de Geoprocessamento e Informação Socioambientais – GISA, 

por meio do estudo demográfico na cidade de São Paulo em 2009, publicado no Atlas da Saúde 

da Cidade de São Paulo, em 2011, demonstraram que a região de Itaquera na zona leste de São 

Paulo, corresponde a área de 14,6 km²; população de 218.675 habitantes; com densidade 

demográfica de 14.936,8 de habitantes por km².    

 

3.3 Local de Estudo 

 

O Programa Melhor em Casa da região de Itaquera é composto por três equipes 

multidisciplinares: EMAD, composta por: Médico, Enfermeiro, quatro Auxiliares de 

Enfermagem, Fisioterapeuta, Assistente Social e Assistente Administrativo, cada uma delas 

atende uma média de 65 pacientes, que está sediada em sua respectiva Unidade Básica de Saúde 

(UBS). O atendimento também é realizado por uma equipe de apoio- EMAP, composta por: 

Nutricionista, Fonoaudióloga e Terapeuta Ocupacional, e esta realiza o apoio às três EMAD, 

que estão sediadas nas unidades AMA/UBS Jardim Brasília, e na AMA/UBS Bonifácio I onde 

estão as EMAD Jardim São Pedro e EMAD Vila Regina, localizadas na região de Itaquera, 

apresentadas na Figura 1.  
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Fonte: Atlas da Saúde da Cidade de São Paulo, SMS –SP, 2011.  

 

Visto que atendimento realizado pelo Programa MeC adequa-se ao nível terciário à 

saúde, ele está inserido no âmbito da APS. Esta realidade, na qual os pacientes são assistidos, 

tem como objetivo, contribuir para que os cuidadores se reconheçam como protagonistas no 

cuidado, consequentemente atuantes na assistência domiciliar.   
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3.4 Cuidados Paliativos  

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define cuidados paliativos, como: 

“Assistência ativa e integral aos pacientes cuja doença não responde a tratamento curativo, 

sendo o principal objetivo a garantia de vida tanto para o paciente como para seus familiares” 

(OMS, 2002).  

O conceito atual de Cuidados Paliativos é considerado uma abordagem 

multiprofissional a pacientes e seus familiares que enfrentam doenças que ameaçam a 

continuidade da vida, por meio do controle da dor e de outros sintomas físicos, além dos 

cuidados com os problemas de ordem psicossocial e espiritual (MATSUMOTO, 2009). 

Apesar de adequada, a definição da OMS é abrangente demais pois engloba todas as 

doenças fora de possibilidade terapêutica de cura. Desse modo muitas doenças estariam 

incluídas nesse cuidado desde seu diagnóstico como várias neoplasias metastáticas, Alzheimer, 

entre outras, o que não corresponde à realidade do cuidado paliativo. A Associação 

Internacional de Hospice (clínica para pacientes terminais) e Cuidados Paliativos, acrescenta a 

definição de que, para pacientes portadores de doenças incuráveis, em fase avançada, com 

progressão de doença e prognóstico menor que 6 meses de vida, o que define melhor é o 

espectro de ação do cuidado paliativo (SAPORETTI, 2013). 

A Academia Nacional de Cuidados Paliativos (ANCP, 2009), menciona que os 

princípios dos cuidados paliativos (CP) foram reafirmados pela OMS em 2002, com alguns 

gerais de norteamento de suas ações, descritos a seguir: 

• Promovem o alívio da dor e de outros sintomas estressantes; 

• Reafirmam a vida e veem a morte como um processo natural; 

• Não pretendem antecipar e nem postergar a morte; 

• Integram aspectos psicossociais e espirituais ao cuidado; 

• Oferecem um sistema de suporte que auxilie o paciente a viver tão ativamente quanto 

possível até a sua morte; 
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• Auxiliam a família e os entes queridos a sentirem-se amparados durante todo o 

processo da doença; 

• Devem ser iniciados o mais precocemente possível, junto à outras medidas de 

prolongamento de vida como a quimioterapia, radioterapia, cirurgia, tratamento 

antirretroviral, drogas modificadoras do percurso da doença etc., e incluir todas as 

investigações necessárias para melhor compreensão e manejo dos sintomas; 

• Trata-se de filosofia de cuidado para as pessoas que enfrentam sofrimentos com o 

avançar de suas doenças crônicas e proximidade com a morte, comumente abandonadas 

no modelo assistencial preponderante em nosso País. 

 

Segundo Beauchamp, 1996 e Childress, 1994, referem que os profissionais devem 

reconhecer os limites da medicina e evitar o excesso de tratamento, tratamento não adequado 

dentro dos conceitos da distanasia (morte com sofrimento que poderia ser evitado), respeitar os 

princípios: o respeito pela autonomia; a beneficência; não maleficência e justiça. 

 

3.4.1 Cuidados Paliativos na Atenção Domiciliar 

Em nosso país, tanto no âmbito do SUS como nada saúde suplementar, e mesmo na rede 

privada, existe carência de informações sobre o número, a localização, a conformação e a 

qualificação das equipes interdisciplinares na atenção domiciliar, o que não permite a difusão 

das técnicas de cuidados paliativos pelas equipes de Atenção Domiciliar. No entanto, quando 

os profissionais conseguem conduzir seu mister (de tratar seus pacientes fora da possibilidade 

de terapêutica de cura dentro da ótica dos cuidados paliativos) de maneira ótima, abordando de 

forma franca, honesta e verdadeira as questões relativas ao diagnóstico, prognóstico e 

planejamento de cuidados, por vezes o paciente faz o movimento de solicitar os cuidados em 

sua própria residência. Isso lhe confere mais conforto e serenidade, além de garantir sua 

autonomia. Além de permitir ao paciente ter as suas necessidades atendidas na medida de suas 

preferências, sem a necessidade de seguir a rigidez das regras e horários do hospital. 

Simbolicamente, o domicílio representa o retorno ao ventre materno, local de aconchego, calor 
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e proteção, situação que são buscadas pelas pessoas portadoras de doenças ameaçadoras da vida 

e que se encontram em situações de vulnerabilidade (RODRIGUES, 2009).  

Diante da demanda atual, em que os pacientes no final da vida são encaminhados para 

a AD, percebe-se a necessidade de profissionais de Saúde capacitados para abordagem dos CP 

em domicílio, pois trata-se da continuidade da assistência realizada no ambiente hospitalar, e 

assim, ressalta-se a importância na abordagem de CP na área de AD, a implantação de CP 

segundo a realidade do país, que apresenta limitações de recursos na saúde e poucas 

possibilidades de cuidados institucionais (BRASIL, 2013b).  

Segundo, Oliveira, 2011, descreve que os grandes pilares do trabalho das equipes de AD 

nos cuidados paliativos devem: 

• Atuar com competência cultural, para reconhecimento adequado de valores e 

funcionamento das famílias atendidas, aliada a humildade cultural, para a ênfase ao 

respeito dessas mesmas características observadas, em espaço e tempo tão íntimos que 

e o evento da morte no domicilio; 

• Comunicar-se de forma clara, possibilitando ao paciente e aos familiares a 

possibilidade de receber todas as informações necessárias e expressar todos os 

sentimentos; 

• Atingir o maior nível de controle dos sintomas, com ênfase na dor; 

• Preparar paciente e familiares para a morte dentro dos limites de cada um e 

proporcionar o máximo alivio do sofrimento; 

• Instrumentalizar cuidadores e familiares para o cuidado paliativo domiciliar; 

• Proporcionar qualidade de vida e dignidade para paciente e familiares, com todo o 

suporte e segurança possível. 

 

A maioria das mortes ocorrem nos hospitais a despeito da preferência das pessoas por 

morrer em casa. Um viés dessa informação é que, na metodologia utilizada para averiguar essa 

preferência, os autores partiram das entrevistas feitas com os parentes que cuidam desses 
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pacientes no final de vida, sendo uma opinião, portanto, deduzida e não declarada pelos 

pacientes. Nesse contexto, a causa do óbito de pacientes em hospitais nos países desenvolvidos 

está relacionada com controle de sintomas inadequado (DOYLE, 2004).  

Segundo Yamaguchi, 2010, em CP é abordado sobre o óbito no domicílio, e as respostas 

sobre questão, de morrer na própria casa é um desejo comum entre os pacientes que se 

encontram no final da vida, e isso se repete não só no Brasil, mas em vários outros países. No 

entanto a grande maioria dos familiares e cuidadores, e também alguns pacientes, temem o 

evento no domicilio por diversos motivos: medo do paciente ficar desassistido com sintomas 

mal controlados e com sofrimento insuportável, medo da separação e de que a proximidade 

com o paciente em falecimento reforce a dor da perda, medo de que as lembranças tristes fiquem 

impregnadas no domicilio, o paciente que quer poupar seus entes queridos do trabalho e 

sofrimento oriundos do processo de cuidar e estar junto, dificuldades com a obtenção da 

declaração de óbito e possíveis demoras com a remoção do corpo, entre outros. É importante a 

construção do vínculo do paciente e familiares com a equipe de AD, e o esclarecimento por 

parte dos profissionais sobre esses temores, estabelecendo uma relação de confiança e prestar 

apoio emocional, minimizando a insegurança da família, que passa a vislumbrar a morte no 

domicilio como algo possível de acontecer significado de valor. Respeitar sempre o desejo do 

paciente e familiares, pois a equipe de saúde não deve impor a morte previsível no domicilio.  

 

3.4.2 Apoio ao Paciente e/ou Cuidador 

Quando os pacientes percebem que as informações foram escassas ou excessivas, há 

probabilidade de desenvolver transtornos depressivos severos ou transtornos de ansiedade 

generalizada, assim como quando recebem informações imprecisas ou desajustadas.  

Pode-se observar que são descritos múltiplos obstáculos na comunicação apropriada 

entre pacientes e profissionais, e muitos deles estão relacionados a inabilidade na abordagem 

sobre cuidados paliativos de médicos e enfermeiros (BRASIL, 2013b).  

De acordo com Academia Nacional de Cuidados Paliativos (ANCP, 2009), considera 

que é conveniente garantir respostas honestas aos pacientes, não faltando com a verdade, mas 

antes, é necessário averiguar o que está passando em sua mente, o que está sentindo sobre a 
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situação. Portanto, segundo ANCP, 2009, recomenda sintetizar a melhor estratégia, se faz 

necessário: 

•  Averiguar o que o paciente deseja saber; 

• Averiguar o que o paciente realmente sabe; 

• Averiguar por que deseja saber; 

•  Compreender seus mecanismos adaptativos, conhecer sua personalidade e seus 

antecedentes. 

Além do manejo aos pacientes, os profissionais devem criar estratégias práticas de 

apoio, pelo envolvimento no processo de cuidado e respeito do contexto cotidiano vivido pelos 

cuidadores e familiares (BRASIL, 2013b). 

É importante ter uma escuta qualificada a esse cuidador, objetivando informações que 

darão mais subsidio para o atendimento do paciente. Acolher e respeitar os limites desse 

cuidador que as vezes se encontra sem condições para essa tarefa do cuidado, pelo medo de 

lidar com a proximidade da morte, faz-se necessário, e assim, possibilitar melhor enfrentamento 

da situação-problema (RODRIGUES, 2012). 

Rodrigues, 2012, ressalta que as ferramentas de trabalho que devem ser desenvolvidas 

pelos profissionais que atuam no domicilio, por meio de discussão com familiares e cuidadores 

sobre situações esperadas do quadro clínico do paciente pode ajudar a diminuir angústias. É 

importante informá-los dos possíveis acontecimentos, como no caso de intercorrência clínica, 

orienta-los sobre o planejamento em como fazer no momento da morte do paciente, ou até 

mesmo no pós-morte, nas questões burocráticas e financeiras que envolvem subsídios para a 

família em um momento tão difícil que e o do adoecimento e o da morte. Reforça, que na AD, 

não há um caminho seguro, pois a abordagem está de acordo com a demanda do paciente e seus 

cuidadores. Portanto, na AD os profissionais se deparam com a dificuldade dos pacientes e 

familiares em entender a morte como processo natural da vida, e cada indivíduo possui uma 

crença. Nesse momento, talvez, a crença espiritual seja a única ferramenta para conforto e alívio 

do sofrimento, para que cada pessoa tem sua percepção sobre o fim da vida. Lembrar que o 
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cuidador tem sua vida, rotina, expectativas, e após essa etapa, ele necessita retomar sua vida e 

seu tempo para autocuidado.  

É importante que a equipe de Atenção Domiciliar ofereça condições para o alivio de 

sobrecarga dos cuidadores, por meio de momentos de apoio ao cuidador, estabelecer  

cumplicidade e vínculos muitas vezes ausentes em ambiente hospitalar, auxiliar na busca de 

uma rede de suporte social e no envolvimento de diferentes atores sociais, como: familiares, 

vizinhos, igreja, entre outros, podendo ser decisivo para que as situações vividas sejam 

enfrentadas da melhor maneira possível, tanto pelo paciente quanto pelo cuidador (ANCP, 

2009). 

 

3.4.3 Nutricionista na equipe de Cuidados Paliativos  

O alimento exerce papel essencial na vida, está relacionado às recordações agradáveis e 

prazerosas que determinadas preparações alimentares despertam em nossa vida. A importância 

dada ao alimento não se altera com o passar do tempo ou com a instalação de uma doença grave 

(CARVALHO; TAQUEMOR, 2008). Porém, numa condição de doença grave, o alimento 

acaba sendo mais notado pela sua ausência ou pelas dificuldades na sua ingestão do que pela 

sua presença e o prazer proporcionado. Neste caso a terapia nutricional prioriza o desejo do 

paciente à sua necessidade visando à qualidade de vida e o alívio do sofrimento (MELO, 2008). 

No último século ocorreram vários avanços na área médica e de suporte artificial da 

vida, muitos dos quais na área nutricional. Dispõe de sondas de alimentação enteral, 

gastrostomias, jejunostomias, nutrição parenteral prolongada (NPP) e modernas formulações 

de dietas. Nesse contexto vários tratamentos médicos passaram a ser possíveis quando o 

paciente não era mais capaz de se alimentar por via oral, ou quando a ingesta era inadequada.  

Os pacientes sob Cuidados Paliativos possuem menos apetite, consomem os alimentos 

em menor quantidade, tem menos sede e, muitas vezes, acabam recusando a alimentação em 

função de sintomas como dor, náuseas, vômitos, obstipação, diarreia, entre outros. Além disso, 

sofrem perda do paladar e tem os processos de deglutição, digestão, absorção e excreção 

alterados. Por esses motivos a família se preocupa, pois o indivíduo começa a recusar os 

alimentos. Devido à baixa ingestão de alimentos, os pacientes podem apresentar perda de peso, 
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depleção dos tecidos magro e adiposo e síndrome anorexia-caquexia (CORREA; 

SHIBUYA,2007).  . 

É muito difícil para os familiares entenderem que o doente está morrendo em função da 

doença de base e não pela falta de alimentação e hidratação. Os objetivos do tratamento devem 

ser a promoção da qualidade de vida, o alívio do sofrimento e a minimização do estresse. É 

fundamental que os desejos e as necessidades do paciente sejam atendidos (ANCP, 2009).  

Na nutrição em CP é importante respeitar os princípios da bioética, dando autonomia ao 

indivíduo no que se refere à liberação, à suspensão ou à não-indicação da alimentação por via 

oral (VO) ou alternativa (sonda ou ostomia), evitando-se muitas vezes o tratamento fútil e, 

consequentemente, reduzindo o seu sofrimento (SOCHACKI et al, 2008). 

Quando o final da vida se aproxima é normal a recusa da alimentação, o que causa muita 

angústia nos familiares. No entanto diversas são as causas da anorexia em doenças avançadas 

e muitas delas são irreversíveis (SAPORETTI, 2013).  

Segundo a American Dietetic Association (ADA), a nutrição em CP deve oferecer 

conforto emocional, prazer, auxiliar na diminuição da ansiedade, no aumento da autoestima e 

da independência; permitir uma maior integridade e melhor comunicação com os seus 

familiares (AMERICAN DIETETIC ASSOCIACION, 1992). 

O nutricionista, dentro de uma unidade de CP, deve conhecer o prognóstico da doença 

e a expectativa de vida do indivíduo, quais os sintomas apresentados, o grau de reversibilidade 

da desnutrição e, dentro desses aspectos, junto com paciente, familiar e equipe, discutir qual 

terapia nutricional e mais indicada, avaliando os riscos e benefícios. Antes de indicar a terapia, 

o nutricionista deve realizar uma avaliação nutricional por meio de medidas antropométricas e 

exames clínicos e bioquímicos, conhecer hábito alimentar, preferências, aversões alimentares e 

aspectos psicossociais relacionados com a alimentação do paciente para, posteriormente, 

realizar os diagnósticos nutricionais e estabelecer quais serão as condutas adotadas 

(VOGELZANG, 2001). 

O objetivo da terapia nutricional vai variar de acordo com a fase de progressão da 

doença: 
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• Fase inicial: manter ou recuperar o estado nutricional e evitar a progressão da doença; 

• Fase terminal: promover sensação de bem-estar e conforto, qualidade de vida e alívio 

dos sintomas (VOLGELZANG, 2001). 

A via de alimentação fisiológica e oral (vo) e sempre que possível deve ser privilegiada. 

Caso o paciente não tenha condições de se alimentar por VO, é necessário utilizar uma via 

alternativa de alimentação, podendo ser por meio de sonda ou ostomia. O importante é que o 

doente mantenha vínculo com o alimento, aliviando os sintomas de fome e ansiedade e 

melhorando a qualidade de vida. É muito importante que o paciente tenha suporte psicológico 

nessa fase (SOCHACKI et al, 2008). 

A administração da dieta enteral é feita por meio de uma seringa ou um equipo que 

conecta a dieta à sonda, com o paciente sedado ou com a cabeceira elevada. Assim, é possível 

fornecer os nutrientes de que a pessoa necessita independente da sua cooperação, fome ou 

vontade de comer (BRASIL, 2008).  É importante dar preferência aos medicamentos líquidos, 

ou quando não for possível, devem-se dissolver comprimidos ou drágeas em água, para então 

injetar na sonda (BENTO et al, 2005).  

A obstrução pode ter como possíveis causas a lavagem inadequada da sonda e 

medicamentos aderidos à mesma (BENTO et al, 2005).  

O cuidado para evitar a obstrução da sonda é a realização da higiene da mesma com 10 

mL de água filtrada, no mínimo, ao término de cada dieta, após aspiração de conteúdo gástrico 

e após administração de medicamentos a fim de evitar o acúmulo de resíduos e formação de 

crostas na parede do cateter nasoenteral (SARTORI et al, 2013).  

A importância do cuidado com o CNE, tais como, evitar a tração, deslocamento para 

fora do estômago ou intestino e a retirada acidental, pois se sabe que a realização do 

procedimento de introdução da sonda causa desconforto para o paciente (SARTORI et al, 

2013).  

Segundo a Agência Nacional de Cuidados Paliativos – ANCP (2009), antes de indicar 

a via de alimentação, o nutricionista precisa avaliar alguns aspectos; como capacidade do 

indivíduo em se alimentar, grau de desconforto causado tanto pela doença como pelo ato de se 
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alimentar, nível de consciência do paciente, presença de dor e disfagia, preferências e aversões 

alimentares do paciente, adaptação da alimentação com relação a consistência, temperatura e 

horários. Prerrogativas para nutrição em cuidados paliativos: 

• Os pacientes devem consumir os alimentos de sua preferência e comer quando sentem 

vontade; 

• Respeitar os desejos do indivíduo, como não comer, comer menos ou recusar a nutrição 

enteral ou parenteral; 

• Dar tempo adequado para o paciente comer, respeitando seu ritmo de ingestão; 

• Oferecer alimentos em pequenas quantidades; 

• Ouvir o paciente quanto a presença de sintomas relacionados com alimentação; 

• Mudar a rotina alimentar, oferecendo os alimentos quando o paciente estiver menos  

fatigado, nauseado ou com menos dor; 

• Combinar métodos diferentes de alimentação − dieta oral e enteral (dar preferência a 

VO); 

• Oferecer utensílios adequados para facilitar a alimentação, como colher, copo, canudo 

etc.; 

• Oferecer os alimentos que compõe pratos coloridos e atraentes; 

• Oferecer suplementos nutricionais na forma de mousse, milk shake, sopa etc., junto 

com as preparações; 

• Prestar atenção nos aspectos psicossociais que podem interferir na alimentação 

(CARVALHO; TAQUEMORI, 2008; MACIEL, 2008). 
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4. PERCURSO METODOLÓGICO  

 

4.1 Delineamento da Pesquisa  

 

Trata-se de um estudo com abordagem qualitativa, descritivo, de caráter exploratório 

em minute compreensível, com os atores sociais da pesquisa, os familiares e cuidadores dos 

pacientes atendidos pelo Programa Melhor em Casa – APS Santa Marcelina, das Unidades 

Básicas de Saúde, localizadas na região de Itaquera, zona leste do município de São Paulo.   

A pesquisa qualitativa preocupa-se com o aprofundamento da compreensão de um grupo 

social ou de uma organização, considerando relevante compreender aspectos da realidade que 

não podem ser quantificados, centrando-se no entendimento e explicação da dinâmica das 

relações sociais (GOLDENBERG, 1997). 

A pesquisa qualitativa refere-se às entrevistas do tipo semiestruturada com um número 

correspondente (entrevista em profundidade), ou com grupo de respondentes (grupo focal). 

Essas forma de entrevistas podem ser distinguidas, de um lado, da entrevista de levantamento 

fortemente estruturada, em que é feita uma série de questões predeterminadas; e de outro lado, 

distingue-se da conversação continuada menos estrutura da observação participante, ou 

etnografia, na qual a ênfase é mais em absorver o conhecimento local e a cultura por um período 

mais longo do que fazer perguntas em período relativamente limitado (BAUER; GASKELL, 

2002).  

As pesquisas qualitativas trabalham com significados, motivações, valores e crenças e 

estes não podem ser simplesmente reduzidos às questões quantitativas, pois que, respondem a 

noções muito particulares. Entretanto, os dados quantitativos e qualitativos acabam se 

complementando dentro de uma pesquisa (MINAYO, 1996).  

Segundo Minayo (2017), a amostragem de uma pesquisa é muito importante, por estar 

relacionada com a confiabilidade metodológica, pois o número de pessoas não deve ser mais 

importante do que observar todas as possibilidades de se aproximar do objeto empiricamente, 

compreender a todas suas dimensões e interconexões.  
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4.2 Participantes da Pesquisa  

 

Os participantes da pesquisa foram os cuidadores/familiares dos pacientes em cuidados 

paliativos na atenção domiciliar acompanhados no Programa Melhor em Casa pelas três EMAD 

na região de Itaquera, zona leste da cidade de São Paulo-SP.  

Para caracterização dos cuidadores, participantes da pesquisa, foi aplicada a análise 

descritiva da distribuição percentual a partir das respostas ao Questionário de Caracterização 

dos Participantes (APENDICE A), entregue aos cuidadores nas rodas de conversa.  

 

4.3 Coleta de Dados  

 

A coleta de dados foi realizada utilizando-se dois métodos: 

 

4.3.1 Roda de Conversa 

Foram realizadas três rodas de conversa, uma para cada EMAD, com os cuidadores dos 

pacientes em cuidados paliativos. Foram convidados com prévia de 20 dias que antecederam as 

datas agendadas para cada grupo, sendo resultado, 25 cuidadores dos pacientes acompanhados 

por cada EMAD, que estão em Terapia Nutricional em cuidados paliativos, seja essa por via 

oral com adaptação na consistência da dieta e/ou nutrição enteral. 

Elaborados os convites para as três rodas de conversa, intitulada como “Grupo de 

Cuidadores”, com chá da tarde organizado pela pesquisadora, Nutricionista, que convidou as 

Assistentes Sociais da EMAD Jd São Pedro e EMAD Jd Brasília, que gentilmente aceitaram o 

convite. Os nomes das profissionais e o local dos eventos foram descritos nos convites que 

foram entregues aos cuidadores dos pacientes. 
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A Assistente Social, colaboradora da EMAD Vila Regina, não participou da reunião dos 

cuidadores dos pacientes atendidos por sua equipe, devido ao afastamento por licença médica. 

Por esse motivo, a Assistente Social da EMAD Jd Brasília também estava presente na roda de 

conversa realizada com os cuidadores dos pacientes atendidos na EMAD Vila Regina.  

Foi criado um único modelo de convite para as três EMAD, por isso, todos os convites 

estavam com delimitação de espaço para escrever a data e horário agendado para cada EMAD 

(APÊNDICE D) 

  Os convites foram entregues pela pesquisadora durantes as visitas de atendimento, 

contempladas na agenda mensal de atendimento domiciliar.   

Cada assistente administrativo gentilmente contatou os cuidadores dos pacientes 

atendidos pela respectiva EMAD, na qual trabalham, para confirmar as datas e horários das 

rodas de conversa, e a presença de cada convidado, com a abordagem acolhedora e reforçaram 

o convite.   

As rodas de conversa foram realizadas na Supervisão Técnica de Saúde de Itaquera (STS 

– Itaquera), localizada no bairro de Itaquera, município de São Paulo, na sala de reuniões, com 

capacidade de aproximadamente 25 pessoas.  

Em cada encontro, compareceram:  

➢ EMAD Jd São Pedro: 11 participantes; 

➢ EMAD Vila Regina: 6 participantes; 

➢ EMAD Jd Brasília: 8 participantes.    

Em cada encontro, os cuidadores foram recebidos na entrada da sala de reuniões na STS 

– Itaquera, pela pesquisadora e as assistentes sociais.  

 Na recepção dos participantes, foram entregues o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido – TCLE (APENDICE F) e o Questionário para Caracterização dos Participantes 

(APENDICE A), com os seguintes itens: idade; gênero; escolaridade; vinculo do cuidador 

(cuidador contratado ou familiar), e se o mesmo possui formação na área de saúde, seja técnica 

ou superior. 
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A pesquisadora informou a todos os participantes sobre o presente estudo, e realizou a 

leitura do TCLE com os participantes, esclarecendo todos os itens e por não se tratar de 

participação obrigatória, que todos a qualquer momento poderão retirar o consentimento de 

participação na pesquisa.  

Nas três rodas de conversa as cadeiras foram disponibilizadas em roda, cada cadeira 

possuía apoio para escrita. A disposição dos assentos em roda foi pensada para possibilitar a 

interação entre todos os cuidadores e também com as profissionais presentes. A participação 

das colegas assistentes sociais para observação durante os eventos, para registrar  

palavras/questões mais discutidas durante as reuniões, e as expressões dos participantes. Esses 

registros foram utilizados também no processo de transcrição das rodas de conversa.   

Nos três encontros, foi previsto um tempo médio de duração de uma hora e meia. A 

pesquisadora foi a mediadora do grupo, que seguiu um roteiro com questões norteadoras 

(APENDICE B), para entrevista semiestruturada em grupo, que combinam questões abertas e 

fechadas, nas quais os atores sociais podem discorrer sobre o assunto abordado. O roteiro com 

as questões norteadoras não foi entregue aos entrevistados, foram lidas pela pesquisadora, que 

utilizou vocabulário simples para facilitar o entendimento dos cuidadores.  

Para as reuniões foram preparados infusão de café, chás de maracujá e de camomila, 

servidos com suco, água, biscoitos amanteigados, biscoitos integrais e bolos, no início dos 

encontros para recepção de todos os participantes, e no encerramento dos grupos.  

No início do presente estudo, a expectativa para a primeira etapa da coleta de dados era 

a realização de grupos focais. No entanto, foi considerada a dificuldade em realizar esses 

grupos, devido à possíveis ausências. Esta ausências motivadas pelas dificuldade dos 

cuidadores em sair do domicilio, por não ter auxilio de outrem para cuidar de seu paciente no 

período em que não está na residência. Diante desse fato, foi definida como estratégia a 

elaboração de um convite aos cuidadores para um espaço dedicado a eles, para um encontro 

com as profissionais das EMAD, afim de proporcionar um espaço para apreender com as 

diferentes experiência de cuidado, percepções e contextos vividos, e foram recebidos como 

convidados para “o chá da tarde”, em ambiente acolhedor e de escuta, fora de seu domicilio, da 

rotina de cuidador permeada com muitas atribuições (APENDICE D).    
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Nesse processo foi realizada a proposta de um método hibrido: Grupo Focal e Roda de 

conversa.  

O Grupo Focal é uma técnica que coleta dados por meio de entrevistas em grupos, 

baseada na comunicação e interação grupais, ao se discutir um tópico sugerido pelo 

pesquisador.  

Segundo Kitzinger (2000), o grupo focal é uma forma de entrevistas com grupos, 

baseada na comunicação e na interação. Seu principal objetivo é reunir informações detalhadas 

sobre um tópico específico a partir de um grupo de participantes selecionados. Ele busca colher 

informações que possam proporcionar as percepções, crenças, atitudes sobre um tema, produto 

ou serviço.  

Barbour e Kitzinger (1999) recomendam que os participantes sejam selecionados dentro 

de um grupo de indivíduos que convivam com o assunto a ser discutido e que tenham profundo 

conhecimento dos fatores que afetam os dados mais pertinentes.  

O grupo deve apresentar certas características em comum que estão associadas à 

temática central em estudo (BONFIM, 2009). 

Com relação ao número de participantes nos grupos focais, encontra-se na literatura uma 

variação entre seis a 15 (BOMFIM,2009). No entanto, o número de participantes no grupo focal 

incidirá, sem dúvida, na sua duração, uma variação entre 90 (tempo mínimo) e 110 minutos 

(tempo máximo) deve ser considerada para um bom emprego da técnica (BONFIM, 2009).  

Deve-se considerar complexidade do tema ou o grau de polêmica em torno das questões 

que se apresentam, pois são fatores que podem interferir no tempo de duração dos grupos.    

Segundo Pizzol (2004), o tamanho ótimo para um grupo focal é aquele que permita a 

participação efetiva dos sujeitos da pesquisa, e a discussão adequada dos temas.  

É preciso determinar também o número total de grupos necessários para explorar a 

temática em questão. Ou seja, os grupos se esgotam quando não apresentam novidades em 

termos de conteúdo e argumentos, os depoimentos tornam-se repetitivos e previsíveis; ou seja, 

acredita-se que a estrutura de significados tenha sido apreendida (VEIGA; GONDIM, 2001). 
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A Roda de Conversa é um método cujo objetivo é estimular a construção da autonomia 

dos sujeitos como um encontro, uma interação entre o pesquisador- profissional da equipe de 

saúde e os sujeitos da pesquisa – cuidadores. Que permite aos sujeitos o empoderamento e 

protagonismo na construção do projeto de cuidados, e a aproximação entre os mesmos, pautadas 

nas suas percepções sobre uma temática (MELO, 2007).   

Por sua possibilidade de interação entre os participantes, a técnica da Roda de Conversa 

assume as mesmas características da técnica do grupo focal que é definida por Bauer e Gaskel 

(2002), como: 

[...] uma ‛esfera pública ideal’, já que se trata de ‛um debate aberto e acessível a todos 

[cujos] assuntos em questão são de interesse comum; as diferenças de status entre os 

participantes não são levadas em consideração; e o debate se fundamenta em uma 

discussão racional’.  

 

Essa definição não só dimensiona as possibilidades interativas da Roda de Conversa 

como expressa uma característica de criar um espaço de diálogo e de escuta das diferentes 

‛vozes’ que ali se manifestam, constituindo-se num instrumento de compreensão de processos 

de construção de uma dada realidade por um grupo específico (BAUER, GASKEL, 2002).   

De acordo com Méllo et al. (2016), as rodas de conversa priorizam discussões em torno 

de uma temática (selecionada de acordo com os objetivos da pesquisa) e, no processo dialógico, 

as pessoas podem apresentar suas elaborações, mesmo contraditórias, sendo que cada pessoa 

instiga a outra a falar, sendo possível se posicionar e ouvir o posicionamento do outro.  

Para a realização do método híbrido das duas técnicas para coleta de dados no presente 

estudo, seguiu-se um roteiro com questões norteadoras sobre a temática, a presença de 

observadoras em cada reunião para anotações, o tempo médio de duração de cada reunião, o 

número de grupos e participantes, foi segundo a técnica de Grupo Focal.   

Para dinâmica dos encontros, foi utilizado a técnica da Roda de Conversa, por ser um 

método de ressonância coletiva que consiste na criação de espaços de diálogo, e que os 

cuidadores possam se expressar e, sobretudo, escutar os outros e a si mesmos, sem a expectativa 

de consenso, por parte da pesquisadora.  
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Por meio da Roda de Conversa selecionou-se os cuidadores com diferentes experiências 

na atenção nutricional no domicílio para entrevista individual semiestruturada.   

Para gravação dos encontros foram utilizados o gravador: Digital Voice Recorder, com 

capacidade de armazenamento de 8GB, e também o aparelho celular Xiomi Redmi 5A, para 

garantir a segurança dos registros, caso algum dos equipamentos apresentasse problemas 

durante a gravação.  

 

4.3.2 Entrevista Individual 

          Após as rodas de conversa, foram selecionados 12 atores sociais para entrevistas, sendo 

quatro deles em cada EMAD, considerando os seguintes critérios:  

• A média de comparecimentos (8 participantes) em cada roda de conversa;  

• O tempo de acompanhamento do paciente pelo Programa Melhor em Casa;  

• Retratando possíveis diferenças de experiências na TN.  

  

As entrevistas individuais foram realizadas no domicilio dos pacientes, agendadas nas 

Rodas de Conversa, no encerramento dos eventos. Os agendamentos foram registrados nos 

convites (APENDICE E) entregues aos cuidadores. Às vésperas de cada entrevista foi 

confirmada por meio de contato telefônico pela pesquisadora.  

Foram utilizadas as questões norteadoras abertas que mediaram as Rodas de Conversa, 

afim de, conhecer a percepção dos cuidadores sobre a temática do presente estudo no domicilio, 

no seu contexto, durante a rotina do cuidado para com o paciente.  

As questões norteadoras não foram entregues aos entrevistados, foram lidas pela 

pesquisadora, que utilizou vocabulário simples para facilitar o entendimento dos cuidadores 
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A pesquisadora compareceu para as entrevistas sozinha, e novamente realizou a leitura 

e esclareceu sobre TCLE, sendo o mesmo documento para as duas etapas de coleta de dados, 

assinados nas Rodas de Conversa.  

          A contribuição do entrevistado possibilita que o pesquisador conheça uma representação 

da realidade que ele vivencia enquanto sujeito, trazendo à luz opiniões, ideias, crenças, saberes, 

maneira de pensar e sentir, condutas, desejos, explicações ou razões conscientes ou não para 

certas atitudes e comportamentos (GIL, 2009; MINAYO, 2017)  

Segundo Haguette (1997), a entrevista é definida como um “processo de interação social 

entre duas pessoas na qual uma delas, o entrevistador, tem por objetivo a obtenção de 

informações por parte do outro, o entrevistado”. 

          A entrevista é uma técnica de pesquisa que busca informações relacionadas ao objeto 

de pesquisa de interesse em sua investigação (GIL, 2009).   

As entrevistas individuais complementaram a coletas de dados realizada nas rodas de 

conversa, para avaliar se a percepção dos cuidadores expressa nas rodas de conversa seria a 

mesma respondida nas entrevistas, realizadas no domicilio.  

Todas as entrevistas foram gravadas, e foram utilizados o gravador: Digital Voice 

Recorder, com capacidade de armazenamento de 8GB, e também o aparelho celular Xiomi 

Redmi 5A, para garantir a segurança dos registros, caso algum dos equipamentos apresentasse 

problemas durante a gravação.  

 

4.4 Instrumento de coleta dados 

 

 A entrevista qualitativa pode desempenhar um papel vital na combinação com outros 

métodos. Por exemplo, instituições provindas da entrevista qualitativa podem melhorar a 

qualidade do delineamento de um levantamento e de sua interpretação. A compreensão em 

maior profundidade oferecida pela entrevista qualitativa pode fornecer informação contextual 

valiosa para ajudar a explicar achados específicos (BAUER, GASKELL, 2002).  
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 Para mediar as Rodas de Conversa e realizar as entrevistas, foi utilizado um roteiro 

(APÊNDICE B;C ) com as questões norteadoras, com a técnica de entrevista semiestruturada 

com perguntas abertas e fechadas, que permite a interação do pesquisador e os sujeitos da 

pesquisa, e  responder os objetivos da pesquisa.  

A entrevista semiestruturada fazer o aprofundamento das visões e das opiniões onde for 

desejável que os respondentes aprofundem suas respostas (GRAY, 2012).  

Conforme descrito no quadro 1, as questões norteadoras foram elaboradas a partir dos 

objetivos do estudo.   

 

Quadro 1   - Questões norteadoras segundo objetivos geral e específicos.  

OBJETIVO GERAL QUESTÃO NORTEADORA 

Analisar a percepção dos cuidadores e familiares 

sobre a terapia nutricional em cuidados paliativos 

dos pacientes em Atenção Domiciliar realizada 

pelo Programa Melhor em Casa – APS Santa 

Marcelina, na Região de Itaquera, na cidade de 

São Paulo 

O que os cuidadores/familiares dos pacientes em 

Atenção Domiciliar percebem sobre a terapia 

nutricional e cuidados paliativos? 

OBJETIVOS ESPECIFICOS QUESTÕES NORTEADORAS 

Identificar a percepção dos cuidadores e 

familiares sobre a terapia nutricional em cuidados 

paliativos; 

Os cuidadores/familiares percebem sobre a 

terapia nutricional em cuidados paliativos? 

 

 

 

 

Descrever as dificuldades enfrentadas pelos 

cuidadores/familiares para executarem a atenção 

nutricional para o paciente em cuidados 

paliativos em AD;  

Quais as dificuldades enfrentadas pelos 

cuidadores/familiares para executarem a atenção 

nutricional para o paciente em cuidados 

paliativos em AD? 

Qual o significado da terapia nutricional no 

cuidado paliativo do paciente para os 

cuidadores/familiares? 

 

Promover por meio de um processo de interface 

de educação em saúde junto aos familiares e 

cuidadores através da produção técnica sobre a 

terapia nutricional em cuidados paliativos de 

forma individualizada ou coletiva.  

 

Na ausência dos profissionais da AD, o que pode 

contribuir para esclarecer e/ou auxiliar nas 

dificuldades enfrentadas ao executarem a TN do 

paciente? 

 

Como possibilitar aos cuidadores/familiares 

atuarem na elaboração do plano terapêutico para 

o paciente em cuidados paliativos em AD por 

meio de um processo de educação em saúde 

individual ou coletiva?  
Fonte: elaborado pela própria autora 
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4.5 Critérios de Inclusão  

 

 Ser o Cuidador (es) responsável (eis), familiar ou contratado para prestar o cuidado, pelo 

paciente em Atenção Domiciliar pelo Programa Melhor em Casa.   

 

4.6 Critérios de Exclusão  

 

 Devolutiva pelo cuidador do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, sem a 

assinatura.  

  

4.7 Análise de Dados 

 

        Como procedimento para análise dos dados, foi utilizada a técnica de Análise de 

Conteúdo do tipo temática segundo Bardin (2016).  

A análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das comunicações, podendo 

ser uma análise tanto dos “significados” como dos “significantes”, com a qual se busca obter 

indicadores que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/ 

recepção de um conjunto de mensagens, por meio de procedimentos sistemáticos e objetivos. 

(BARDIN, 2016).  

Bardin (2016) conceitua que a análise temática é transversal, ou seja, recorta o conjunto 

das entrevistas por meio de uma grade de categorias projetada em seus conteúdos. Não se tem 

em conta à dinâmica e a organização, mas a frequência dos temas extraídos. A noção de tema 

está ligada a uma afirmação a respeito de determinado assunto que pode ser apresentado por 

meio de uma palavra, frase ou resumo. 
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Na perspectiva de Minayo (2014), o “tema” é a unidade de significação que se liberta 

naturalmente de um texto analisado segundo critérios relativos à teoria que serve de guia.  

Foi escolhido esse método, pois segundo Minayo (2006), compreende a articulação de 

perguntas fechadas e abertas que, a partir de um roteiro, permitem facilidade na abordagem e 

asseguram que as hipóteses ou seus pressupostos sejam trazidos na conversa.   

Fazer uma análise temática consiste em descobrir os núcleos de sentido que compõe 

uma comunicação, cuja presença ou frequência signifiquem alguma coisa para o objeto 

analítico visado (MINAYO, 2017).  

         Para operacionalização da análise, previstas a organização com precisão de todo o 

material e sua exploração, os quais foram estruturados de acordo com; padrão esquemático e 

análise de resultados, organizados em três etapas:   

• Pré-análise: organização e leitura “flutuante” do material coletado; 

• Exploração do material; 

• Tratamento, inferência e interpretação dos resultados. 

Na pré-analise, foi feita a leitura flutuante de todo o material transcrito nas entrevistas, 

para compreensão do contexto e assimilar as impressões encontradas (BARDIN, 2016).  

A partir dos dados obtidos na pré-análise e exploração do material, partiu-se do 

pressuposto que toda a mensagem é constituída por sentido e significado, diretamente 

influenciados pelo contexto, no qual o indivíduo está inserido, que permitiu descrever seu 

conteúdo, realizar as inferências e obter as interpretações que refletem os objetivos da pesquisa 

(FRANCO, 2012).    

Após a leitura do material, iniciou-se a identificação das unidades de contexto (UC), 

que imprimem o significado às unidades de análises. A unidade de contexto possibilita a 

compreensão dos textos transcritos e analisados. Por meio da UC, é possível compreender a o 

significado da unidade de registro (UR), que é “a menor parte do conteúdo, cuja a ocorrência é 

registrada de acordo com as categorias levantadas” (FRANCO, 2012). Para essa etapa da 

análise, foi utilizado o software MAXQDA, disponível para download gratuito por 14 dias de 

utilização (MAXQDA, 2018).  
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A partir das UR, obteve-se dados semelhantes nas transcrições de todas as entrevistas, 

nas rodas de conversa e nas entrevistas individuais. Com base nesse levantamento, direcionou-

se para os núcleos de sentido, que contribuíram para se chegar às categorias, que afloraram a 

partir do consenso nos relatos dos entrevistados. As categorias emergiriam por meio do 

processo semântico (BARDIN, 2016), por se tratar de uma análise temática. 

Para Bardin (2016), as categorias na análise de conteúdo, reúnem as unidades de registro 

sob um título genérico, agrupamento esse efetuado em razão das características comuns destes 

elementos.  

 

4.8 Percepção 

 

O termo percepção tem origem etimológica no latim perceptio ónis, que significa 

compreensão, faculdade de perceber; ver (HOUAISS, 2002).  

Segundo Penna (1997), perceber é conhecer objetos e situações por meio dos sentidos, 

sendo que o ato implica a proximidade do objeto no tempo e no espaço.  

O fator percepção, definido por Lamb, Hair e Mcdaniel (2012), como o processo pelo 

qual selecionamos, organizamos e interpretamos estímulos, traduzindo-os em uma imagem 

significativa e coerente.  

A percepção é única realidade que se pode estar certo, pois não é conhecer com certeza 

a natureza dos objetos físicos do mundo que se vive. Tudo que se sabe é que esses objetos são 

percebidos, e esta percepção está dentro do indivíduo e, portanto, ela é subjetiva, a percepção 

não reflete o mundo externo (BERKELEY, 2010). 

Percepção é um termo usado frequentemente no sentido de opinião ou atitude, como 

pode ser facilmente observável em diversos títulos de trabalhos – acadêmicos ou não (BACHA 

et al, 2002).  

A abordagem construtivista propõe que é o próprio observador quem constrói ou infere 

percepções a partir da interpretação da informação fornecida pelo ambiente. A percepção é, 
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portanto, uma construção mental baseada em estratégias cognitivas de cada indivíduo, bem 

como suas experiências passadas, motivos, entre outros (BACHA et al, 2002). 

 De acordo com os autores, Penna (1997) e Berkeley (2010), a percepção é o que observo, 

mediada pelos sentidos, construída cognitivamente, de vários operadores mentais, baseado na 

minha experiência, vivência.  

 Segundo Barreto, 2011, relata que a percepção da doença pelo paciente pressupõe um 

exame qualitativo, uma hermenêutica do fenômeno patológico a partir da experiência, 

observando variações, equilíbrios, excesso e disfunções.  

 Nesse sentido, Foucault, 1980, mencionou que pode-se encontrar na clínica legítima e 

autêntica fonte por meio das experiências narradas pelos pacientes, para apreender a 

transformação do discurso faz-se necessário acessar a linguagem na qual o modo de ver e de 

dizer se pertencem e direcionar a atenção às coisas e palavras que se relacionam.  

 A partir do referencial, a percepção é conhecer o objeto a partir da observação do 

indivíduo, sentida por ele, e assim, conhecer a natureza desse objeto e por meio da sua 

experiência e seu contexto.  

 

4.9 Riscos 

 

       Os riscos possíveis nesta pesquisa foram mínimos, pois estavam relacionados ao 

entrevistado, caso, no decorrer da pesquisa, sentisse algum constrangimento e insegurança 

relacionados à alguma questão. Como descrito no TCLE, o entrevistado foi informado que teria 

a liberdade de decidir qual pergunta não desejava responder, e poderia desistir de participar da 

presente pesquisa, sem consequência negativa alguma.  

 Para que fosse minimizado o risco, foi realizada a leitura do Termo de Consentimento 

Livre Esclarecido (TCLE) no início da Roda de Conversa conjuntamente com os participantes, 

e novamente informados que poderiam retirar a participação a qualquer etapa da presente 

pesquisa.  
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4.10 Benefícios da Pesquisa 

 

O benefício esperado estava diretamente relacionado aos entrevistados, os cuidadores. 

Foi, de acordo com os resultados da análise de dados e as sugestões dos participantes da 

pesquisa, os mesmos contribuíram para o desenvolvimento de material que os auxiliasse no 

cuidado para com o paciente, na ausência dos profissionais da AD.  Não houve benefício 

financeiro para participar da pesquisa, como informado no TCLE. 

 

4.11 Aspectos éticos 

 

           A presente pesquisa foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética ao Sistema 

CEP/CONSEP por meio da Plataforma Brasil e parecer consubstanciado (CAAE: 

11313019.1.0000.5505; parecer N° : 3.410.842) (ANEXO A), foram atendidas as normas da 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP),  e pelo Comitê de Ética ao Sistema CEP/SMS 

– São Paulo, SP  com parecer N° : 3.647.062 (ANEXO B), e também encaminhados o projeto 

de mestrado e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, para os Comitês de Ética APS 

Santa Marcelina, Supervisão Técnica de Saúde de Itaquera, Coordenadoria de Saúde Leste e 

Secretária Municipal de Saúde, cidade de São Paulo – SP. 

Os dados foram coletados somente após o parecer favorável pelo Comitê de Ética e 

Pesquisa (ANEXO A), e da Carta de Anuência da Supervisão Técnica de Saúde de Itaquera e 

Coordenadoria de Saúde Leste (APÊNDICE C).   

Os princípios de ética da pesquisa que norteiam a presente pesquisa, consistem em: 

respeito ao participante da pesquisa em sua dignidade e autonomia; ponderação entre riscos e 

benefícios (conhecidos e potenciais); garantia de que danos previsíveis seriam evitados; e 

relevância social da pesquisa (BRASIL, 2012a).   
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Do total de cuidadores convidados (75), participaram da pesquisa 25 cuidadores nas 

rodas de conversa, e destes foram entrevistados 12 cuidadores.  

O perfil dos cuidadores foram apresentados por meio da distribuição das frequências 

absoluta (N) e relativa (%). 

A Tabela 1 apresenta o perfil dos cuidadores participantes da pesquisa (n=25). 
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Tabela 1 - Características dos cuidadores que compareceram nas rodas de conversa.  São 

Paulo, SP, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variáveis                                                                                 N                 % 

Sexo  

Masculino  6 24 

Feminino  19 76 

Faixa Etária  

18 a 28 anos  0 0 

29 a 38 anos  1 4 

39 a 48 anos  6 24 

49 a 58 anos  11 44 

59 a 68 anos  5 20 

Acima de 68 anos  2 8 

Escolaridade 

Fundamental Incompleto 5 20 

Fundamental Completo  2 8 

Médio Incompleto  2 8 

Médio Completo  13 52 

Superior Incompleto  2 8 

Superior Completo  1 4 

 

Vinculo do Cuidador   

Contratado  1 4 

Familiar  24 96 

Parentesco 

Filho 5 20 

Filha  8 32 

Mãe 2 8 

Pai 0 0 

Irmão  0 0 

Irmã 3 12 

Esposo 1 4 

Esposa  4 16 

Tia 1 4 

Cunhada  1 4 

Possui Formação em Saúde  

Sim  4 16 

Não  21 84 

Formação em Saúde  

Técnica  3 75 

Superior 1 25 

Total de Cuidadores  25 100 
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O perfil dos cuidadores, atores sociais da pesquisa, estão na faixa etária entre 48 a 58 

anos (44%), maior parte possui ensino médio completo (52%), sendo a maioria dos cuidadores 

familiares dos pacientes (96%), filhos e cônjuge, com destaque ao sexo feminino (76%). 

Os dados das três rodas de conversa e entrevistas com os cuidadores, bem como os dados 

do questionário de caracterização de todos os participantes da pesquisa, nas três rodas de 

conversa e 12 entrevistas, foram analisados conjuntamente, o que permitiu compreender a 

percepção dos cuidadores sobre terapia nutricional em cuidados paliativos dos pacientes em 

Atenção Domiciliar realizada pelo Programa Melhor em Casa, e assim, responder aos objetivos 

da pesquisa. 

Após a transcrição literal das rodas de conversa e das entrevistas individuais, foi possível 

compreender o material coletado. Identificou-se as unidades de contexto e unidades de registro, 

que foram reunidos em núcleos de sentido, das quais emergiram quatro categorias, conforme 

Quadro 2:  
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Quadro 2 – Núcleos de Sentido e Categorias, segundo o tema: Percepção dos cuidadores sobre 

TN em CP  

 
NÚCLEOS DE SENTIDO 

 

CATEGORIAS 

Mudança na nutrição 

                 Sequelas da doença 

                        Sem cura  

 

O Cuidar no Cuidado Paliativo 

Ser cuidador 

Dificuldades  

Sofrimento, insegurança, angustia 

Afeto 

 

Nova condição do Paciente 

Nutrição enteral caseira e industrializada 

Perda de peso  

Qualidade de vida  

 

Tratamento Nutricional: Acesso e Método  

Troca de experiências  

Grupos de apoio 

Projeto terapêutico  

 

 

Educação em Saúde: Protagonismo do Cuidador 

Fonte: elaborado pela própria autora 

 

A Categoria O Cuidar no Cuidado Paliativo emergiu a partir dos núcleos de sentido: 

Mudança na nutrição, sequelas da doença e sem a cura, por meio das transcrições das entrevistas   

esses termos relacionaram essa categoria com a percepção sobre cuidados paliativos.  

Os cuidadores mencionaram que não aceitavam a mudança na nutrição para nutrição 

enteral, porém era necessário, devido as sequelas da doença.  Nessa segunda, os cuidadores tem 

a compreensão de que não há cura. O cuidar no CP iniciou desde em que o paciente sofreu com 

acometimento grave à saúde, que o paciente permaneceu em internação por longo período, e 

nesse a necessidade de um período em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, e retornou a seu 

residência acamado, totalmente dependente para as Atividades de vida diária – AVD, e desde 

então o familiar se tornou um cuidador. Os participantes relataram todo histórico dos pacientes, 

da causa que levou a hospitalização até a alta hospitalar, o cuidado no domicilio, e 

principalmente a mudança em como nutrir os pacientes.   

Em sua maioria a nutrição enteral não é desejada, mas imposta, por consequência das 

sequelas da doença que tornou seu paciente/familiar acamado, e que não há prognóstico de cura. 
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Referiram que ao receber o paciente em casa com a CNE, foi muito difícil, ver que seu familiar 

não irá mais comer via oral e que a primeira pergunta que fazem a equipe do Programa melhor 

em Casa, é quando será retirada a CNE. Mas diante das tentativas de ofertar via oral, afirmam 

a necessidade da indicação da TNE, que é consequência da disfagia como sequela da doença 

principal.  

Sobre a doença, os cuidadores relataram a percepção sobre cuidado paliativo, trata-se 

do acompanhamento para pacientes com doenças que não há cura. Mencionaram a dificuldade 

em aceitar quando deve-se reduzir a infusão na nutrição enteral, devido ao desconforto gástrico 

e intercorrências nessa fase, mas os pacientes podem sentir fome. Nessa fase de final de vida 

alguns familiares se recusam a reduzir o volume de infusão da dieta, pois acreditam podem 

“matar” os pacientes de fome, que poderão reduzir o tempo de vida do paciente, estarão mais 

fracos. Esse ainda é desafio da nutricionista da equipe de AD, e também dos médicos, para 

executar essa conduta.  

Os familiares repensam a decisão quando ocorre vômito fecal, hemorragias de trato 

digestivo, e secreção pulmonar que leva ao desconforto respiratório, então os cuidadores ficam 

muito fragilizados ao presenciarem tais intercorrências, e o sofrimento com a morte eminente 

de seu familiar.  

Felizmente para a maioria do cuidadores, o significado do Cuidar no Cuidado Paliativo 

como essencial para vida dos pacientes, e a maioria referiram a perda de peso com a mudança 

na nutrição dos pacientes, mas também reconheceram sobre a manutenção do estado nutricional 

prevenindo agravos ao quadro, proporcionar qualidade de vida ou até melhora em alguns casos, 

como também o conforto quando na terminalidade, conforme exposto nas falas:  

 

“[...]porque a minha mãe, começou a tomar dexametasona, a médica passou quando 

descobriu o câncer para desinchar o tumor. Não vai sumir o tumor, é porque tava 

muito inchado né, já tava atingindo uma parte do cérebro né, e o dexametasona pra 

desinchar só. E aí ela tinha muita fome, muita fome, o tempo todo querendo comer.  

[...]eu deixo separadinho pra ela, porque se acabar ela acha ruim, “mas acabou?” 

“Comeram tudo?”, é assim, é que ela tem aquela gula ainda ?né? tá com as coisas 

ali de comer, né. Mas ela por enquanto, Graças a Deus, não tá engasgando, comer 

normal ainda[...]”. 

 
“[...]minha mãe tá com a sonda e como alguma coisinha pela boca, muito pouco. 

Tem que engrossar um pouquinho que ela engasga. Ela engole, consegue, ela pede 

fruta, ela pede maçã[...]” 

 

“[...]é do nada ele comia tudo e tomava tudo, de uma hora pra outra ele começou a 

engasgar, e aí ele ficou sem comer por muito tempo, por causa de engasgar[...],aí 

falaram se você der comida pastosa pra ele, e se ele engasgar, corre para o pronto 
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socorro para colocar a sonda, senão vai continuando dando comida pastosa,, graças 

ao meu bom Deus, a gente começou a dar comida pastosa, e ele foi aceitando e não 

teve problema[...]”  

 

“[...]é a vida dela, é a prolongação da vida dela. A vida tem me ensinado que apesar 

dos cuidados paliativos, eles acham que sabem o tempo certo né...Não sei se posso 

falar tudo, sair do assunto, mas cuidado paliativo ajuda né, mas não é tudo, porque 

médico não é Deus, ninguém sabe quando...  mas agora ajuda muito sim[...]” 

 

“[...]qualidade de vida melhor na vida dela[...]” 

 

Se mantida a via oral para alimentação, mencionaram a alteração na consistência da 

dieta, o cuidado com a higiene no preparo e na oferta dos alimentos, e também no 

posicionamento do paciente no leito. E a indicação da TNE, que compreendem a disfagia como 

sequela da doença principal, e em ambas formas de nutrir, os cuidadores associaram como parte 

do cuidado paliativo, pois compreendem que para seus “pacientes” não há prognóstico de cura.  

“[...]foi bom. Pelo o que vejo, ela não teve infecção mais. Vejo que o organismo dela 

não responde tanto. E vejo que essa alimentação ajuda né. Ela está bem nutrida, isso 

é também muito esforço né, é o que eu entendo[...]”  

 

“[...]é a vida dela, é a prolongação da vida dela. A vida tem me ensinado que apesar 

dos cuidados paliativos, eles acham que sabem o tempo certo né...Não sei se posso 

falar tudo, sair do assunto, mas cuidado paliativo ajuda né, mas não é tudo, porque 

médico não é Deus, ninguém sabe quando...  mas agora ajuda muito sim[...]” 

 

“[...]qualidade de vida melhor na vida dela[...]” 

 

“[...]ela emagreceu muito, e ai hoje essa dieta que ela recebe é o que sustenta ela. 

Que a nutrição é bom, é o que sustenta ela[...]” 

 

“[...] foi bem melhor agora com a duas dietas juntas, a pronta e a caseira, ela ficou 

bem melhor. Quando era só a dieta pronta e agua, ela tinha muita disenteria, e 

também perdeu muito peso. Agora o intestino dela tá bom. Depois de dois a três dias 

sem evacuar, ela faz bastante, que vaza da fralda[...]”  

 

A categoria Nova condição do Paciente, relaciona-se com os núcleos de sentido: Ser 

cuidador, Dificuldades, Sofrimento, Insegurança, Angústia, pois foi a mudança na condição 

clínica do paciente, que se iniciou a partir acometimento grave à saúde, em que permaneceu em 

internação hospitalar por longo período, e neste tempo de hospitalização houve o atendimento 

em Unidade de Terapia Intensiva – UTI.  
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Relataram sobre o momento da alta hospitalar, e quando receberem o paciente-familiar 

acamado, totalmente dependente para as Atividades de vida diária – AVD, e principalmente a 

mudança em como nutrir o paciente, e assim, o familiar tornou-se um cuidador para realizar o 

cuidado no domicilio, que descrevem como mudança repentina de vida, e perderam sua 

autonomia. Tornarem-se “cuidadores da noite para o dia”, “ninguém espera esse momento, até 

que aconteça”.    

Todos cuidadores mencionaram as dificuldades no início da D nos cuidados para com 

paciente, referiram a não orientação na alta hospitalar sobre como deveriam realizar os cuidados 

para suprir todas as necessidades do paciente: orientação para curativos, posicionamento, 

manipulação da nutrição enteral, e nesse período relataram que foi de angústia devido a 

insegurança, e com as dificuldades lhes trouxeram sofrimentos.  

Para os cuidadores a mudança na condição física e clínica de seu familiar, gera muito 

sofrimento, a princípio a negação da doença incurável.  

Nessa categoria, também emergiu a questão da dinâmica familiar, em que apenas um 

familiar assume o papel de principal cuidador, e não há a divisão das responsabilidades do 

cuidado dentre os outros membros da família. Como relatado por Werner et al, 2011, a família 

e os cuidadores relatam que cuidar de alguém com sonda para alimentação enteral desperta 

sensações como insegurança, medo e nervosismo. Os cuidados fazem com que o familiar se 

responsabilize pelo mesmo e, geralmente, é tarefa de um único familiar, a qual se soma as 

demais atividades. O sofrimento e a angústia em ver alguém da família em uma situação 

desconfortável geram um grande peso emocional. Ressalta-se ainda o desgaste ocasionado pelo 

cuidado, que não repercute de forma positiva à pessoa cuidada, ao cuidador e também à família.  

O familiar/cuidador principal ao assumir o papel de tutor ou responsável pelo bem-estar 

e prestação de cuidados a um familiar, fica sujeito a tensão e agentes estressores, mas também 

a ganhos, tais como, proximidade, solidariedade, intimidade, gratificação pessoal, e bem-estar 

pelo que está a proporcionar ao seu familiar. Permitindo retribuir sentimentalmente com 

dedicação o afeto profundo ou como um cumprimento de uma “obrigação moral” (MARTINS 

et al, 2003).  

A maioria dos cuidadores referiram que, no decorrer da rotina de cuidado sentem-se 

solitários. Essa condição traz ao principal cuidador, o adoecimento causado pelo estresse em 
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decorrência da sobrecarga de atribuições. Porém, referiram que apesar da sobrecarga, realizam 

o cuidado pelo vínculo relacional com o paciente, o afeto.    

Grande parte dos cuidadores possuem vínculo familiar com os seus pacientes, relação 

afetiva, esse sentimento leva o cuidador ao desejo de assumir toda a responsabilidade pelo 

cuidado, querem retribuir o que receberam de seus familiares, sentem-se na obrigação em 

assumir toda a atenção para com o paciente, e consequentemente, eles são exigentes consigo na 

rotina, outra causa para o estresse do cuidador, devido à sobrecarga emocional.  

 Com os relatos evidenciados nessa categoria, percebe-se que a dificuldade na divisão 

das responsabilidades no cuidado, impede os cuidadores de participarem das rodas de conversa, 

e outros eventos que proporcionem cuidar-se, justifica as ausências dos outros cuidadores 

convidados.   

Frequentemente a família/cuidador principal entram em situação de crise, manifestando 

sintomas como: tensão, constrangimento, fadiga, estresse, frustração, redução do convívio, 

depressão e alteração da autoestima entre outros (MARTINS et al, 2003).  

Por meio das falas a seguir, expõe-se como a essa categoria trouxe mudanças nas vidas 

dos pacientes e seus cuidadores:  

 “[...]ninguém é cuidador, a gente aprende, nós aprendemos. No começo foi bem 

difícil, agora a gente já sabe cuidar[...]” 

 

“[...]a pessoa tem que se doar, tem que se interessar, porque senão não vai pegar 

nada, você tem a orientação, mas se você não se interessar em aprender não vai 

funcionar, você entendeu? Às vezes você, a equipe mesmo vem aqui, e a ela passa um 

monte de orientações e nós somos em três aqui, mas só um pega essa orientação, e é 

bem difícil[...]” 

 

“[...]eu era segurança – motorista, se tivesse que escolher pra cuidar, eu não faria.    

Mas o meu amor pela minha mãe fez eu ficar aqui né. Eu tenho uma outra visão agora, 

tipo assim, eu tô mais sensível né. Sou mais humano, eu ajudo mais, participo mais, 

mais ciente que não é pra qualquer um[...]” 

 

“[...]cuidar e responsável por ela, alimentar, cuidar, limpar, tudo que ela precisa 

 pra viver. É como cuidar de um bebê[...]” 

  

“[...]eu chorei muito no dia das mães, porque eu disse pra minha irmã: Deus me deu 

um filho só, e ele faz certinho as coisas pra gente, porque agora eu ganhei uma filha, 

porque minha mãe agora é igual um bebe. Minha mãe agora é a filha que Deus me 

deu” Como cuidadora eu me sinto como a mãe dela, como ela cuidou de mim, eu vou 

cuidar dela até ela ficar boa[...]”  
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“[...]O meu conhecimento prévio no meu trabalho que me ajudou com o A. E eu 

consegui cuidar dele, nosso tempo era pra ele, tudo pra ele. Foi por amor[...]”  

“[...]Em primeiro lugar, a pessoa tem que ter muita paciência, porque é uma coisa que 

você tem que fazer aos poucos. Você não consegue introduzir de uma vez, vou fazer isso 

e isso, não você vai ter que experimentando, você vai ter que ir vendo, como que a 

pessoa tá, observar como que a pessoa tá. Daria o conselho, para a pessoa agregar as 

pessoas mais perto e dizer: “olha to fazendo isso e ele sente assim, ele sente aquilo, e 

assim não dá certo, você tem que fazer assim, entendeu? você passar para outras 

pessoas, não ficar só pra você, dividir[...]”   

 

 A categoria Tratamento Nutricional: Acesso, Método e Qualidade apresentou as 

dificuldades que os cuidadores referiram com a TN, com a perda de peso em ambas vias para 

nutrir, e o preparo e o manejo da dieta enteral artesanal (dieta caseira), principalmente pela 

consistência da mesma e na infusão com o frasco e equipo para nutrição enteral, que obstruía o 

CNE, com algum resíduo da dieta, apesar de processar e passar a dieta por filtragem, e o maior 

tempo de preparo.  

 Os cuidadores referiram que a dieta enteral caseira não oferece os nutrientes necessários 

para os pacientes, pois é muito processada, e por isso são mais “fracas”, e que causam a perda 

de peso dos pacientes. Então, a compararam à dieta enteral industrializada, que consideram 

melhor, pois oferta melhor aporte nutricional que, proporcionou a melhora do estado nutricional 

e estabilidade do quadro clinico dos pacientes. Também mencionaram que a dieta 

industrializada é de mais fácil manipulação e infusão, e como consequência, a organização na 

rotina de cuidados.  

 Alguns cuidadores ofertam a dieta enteral mista (dieta enteral caseira + dieta enteral 

industrializada), orientada pela nutricionista do Programa Melhor em Casa – PmeC, que 

auxiliou no controle de sintomas gastrointestinais, como: vômitos, diarreia e distensão 

abdominal, que desestabilizam o quadro clinico, devido a piora do estado nutricional 

caracterizada pela perda de peso. Referiram que ao administrarem a dieta mista, os pacientes 

não mais intercorreram com os sintomas descritos, e apresentaram estabilidade do quadro 

clinico.  

 Nessa categoria, os cuidadores associam a qualidade da dieta à qualidade de vida. Eles 

justificam que desde a melhora do estado nutricional, ou a manutenção, os pacientes não 

apresentaram intercorrências, sendo as mais comuns as infecções respiratórias e trato urinário, 
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e também auxiliam no processo de cicatrização das úlceras por pressão, presentes na maioria 

dos pacientes em assistência domiciliar, após as internações hospitalares.   

 Os cuidadores mencionaram que durante a rotina, com as dificuldades e as orientações, 

atualmente conseguem realizar ações para alguns sintomas que os pacientes apresentam com 

TNE, como; o intervalos entre as evacuações que são longo, a constipação intestinal no início 

da TNE é recorrente, conforme os relatos a seguir:    

 “[...]todo o processo que você faz a dieta caseira, que tem que tá coando, e fora que 

você tem que dá pra ela também né. Você tem que ver o que tá dando pra ela, as vezes 

também, que muitas pessoas não tem condições de comprar, as vezes a gente não 

tinha condições de comprar algumas coisas pra fazer, eu ia incrementando[...]” 

 

“[...]foi bem difícil, porque no começo, que nem a gente não tinha dieta pronta, então 

você tinha que fazer a sopinha, todo aquele trabalho que tem de coar, peneirar, tem 

vez que entupia a sonda, se tinha que, nossa..., você ficava tentando com agua quente, 

aí você fazia as coisas tudo pra poder, e aí nossa tá entupida. Nossa, ai você tinha 

que o máximo de cuidado com aquela dieta, sabe assim, nada, nada, podia passar. 

Fazia um suco, você tem que ter aquele máximo de cuidado de peneirar direitinho, 

assim foi uma coisa difícil. Não digo assim que foi fácil, foi difícil[...]” 

 

“[...]a dieta melhorou muito o quadro dela. A caseira a   gente acaba errando muito 

no preparo, tem que liquidificar, é peneirado, quando vai ver não sobra nada. A dieta 

dela agora é a industrializada, mas ai eu dou activia, vitamina de fruta e suco natural, 

mas a comida de sal não, só essa parte, leite né, por causa do intestino dela. E graças 

a Deus, está bem nessa parte[...]”  

 

“[...]foi bom. Pelo o que vejo, ela não teve infecção mais. Vejo que o organismo dela 

não responde tanto. E vejo que essa alimentação ajuda né. Ela está bem nutrida, isso 

é também muito esforço né, é o que eu entendo[...]”  

 

“[...]ela emagreceu muito, e ai hoje essa dieta que ela recebe é o que sustenta ela. 

Que a nutrição é bom, é o que sustenta ela[...]” 

 

“[...] foi bem melhor agora com a duas dietas juntas, a pronta e a caseira, ela ficou 

bem melhor. Quando era só a dieta pronta e agua, ela tinha muita disenteria, e 

também perdeu muito peso. Agora o intestino dela tá bom. Depois de dois a três dias 

sem evacuar, ela faz bastante, que vaza da fralda[...]”  

 

 A categoria Educação em Saúde: Protagonismo e Caminhos emergiu por meio das 

sugestões dos cuidadores entrevistados. Os familiares remetem as dificuldades que enfrentaram 

no início da Assistência Domiciliar – AD, para realizar a TN no domicilio à ausência de 

informação antes da alta hospitalar do paciente, sugeriam uma preparação antes da chegada do 

paciente no domicilio. Para tanto, além da orientação dos profissionais da EMAD, sugeriram a 

elaboração e entrega de materiais como: manuais, vídeos, para auxilia-los na ausência dos 

profissionais das equipes que compõem o Programa MeC.  
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 Para a sugestão de elaboração de manuais, durante as rodas de conversa, a pesquisadora 

informou ao participantes sobre a disponibilidade do manual: Orientações para o cuidador com 

o paciente no ambiente familiar (BRASIL, 2018), no site do Ministério da Saúde, disponível 

gratuitamente e ao público em geral, não apenas para os profissionais de saúde. Nesse manual 

estão descritas as orientações para todos os cuidados, desde posicionamento no leito à 

ventilação mecânica. Cada capitulo do manual está uma atribuição do cuidado, sendo assim, 

dois deles dedicados para Terapia Nutricional –TN.  

 Alguns dos cuidadores sugeriram o vídeo, com duração média de 10 minutos, apenas 

para orientar em algumas situações problema e soluções destas.  

 Parte dos cuidadores que participaram da pesquisa, em que seus pacientes estão em 

assistência domiciliar aproximadamente há três anos, passaram pelo fluxo de admissão para o 

programa, quando o mesmo era apenas por meio de encaminhamento das equipes da Unidades 

Básicas de Saúde – UBS, e nesse período ainda não havia o fluxo de desospitalização, 

implantado há dois anos. Esse fluxo trata-se do encaminhamento dos pacientes em internação 

hospitalar pelo Serviço Social do hospital para a EMAD, os casos são encaminhados por correio 

eletrônico, com a solicitação para a visita dos profissionais EMAD ao paciente no hospital para 

avaliação e admissão no PMeC.  

 Os cuidadores assistidos há mais tempo sugeriram reforçar o fluxo de desospitalização, 

e abordar as famílias, e já realizar as orientações afim de prepará-los para iniciar a AD.  

Sugeriram ainda, fortalecer os grupos de apoio ao cuidador, com as rodas de conversa, 

estabelecendo a frequência desses encontros, nos quais há fortalecimento das orientações por 

parte dos profissionais e também a troca de experiências entre os cuidadores, e em função a 

esses eventos os cuidadores criaram um grupo de comunicação no whatsapp®, ao final das rodas 

de conversa, para promover troca de informações, orientações, doações de materiais e dietas 

enterais industrializadas.   

Os cuidadores relataram que com a experiência na rotina e as orientações dos 

profissionais da equipe AD, ampliaram o conhecimento de como proceder diante de alguns 

sinais e sintomas decorrentes do uso da terapia nutricional enteral, por exemplo na presença da 

constipação intestinal, que já sabem o que ofertar na dieta para melhorar o trânsito intestinal.   
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Dessa categoria emergiram relatos dos cuidadores que se identificam como 

protagonistas no cuidado, e portanto, participam ativamente na decisão e definição do PTS para 

o paciente, e consideram-se atuantes na AD integrada com as EMAD/EMAP.  

A seguir, algumas falas dos cuidadores:  

“[...]:então, foi muito difícil porque, desde do hospital eu fiquei muito assustado, 

porque ninguém sabia mexer com sonda, né. E sonda você pensa que é uma coisa do 

outro mundo, né. Então graças a nutricionista que mostrou pra nós como que era, 

que não era um bicho de sete cabeça... ela recebia mais dieta, porém ela desperdiçava 

mais, porque a gente dava em excesso, e ela botava pra fora, você entendeu? Então, 

hoje eu acredito que a gente encontrou um meio termo. A gente tem que encontrar o 

que é melhor pra ela né. Hoje a gente não encontrou nem x e nem y, mas ela está 

confortável assim[...]” 

 

“[...]no hospital não foi orientado nada, nem falaram sobre a EMAD, nada. Quando 

chegaram a em casa, foram a UBS, que depois de um mês a EMAD chegou aqui. Não 

tinha esse fluxo que foi falado no grupo, de já no hospital vocês já visitam o paciente 

antes de ir pra casa.” 

 

“[...]gostaria de ter recebido uma cartilha, porque a gente não tem um profissional 

perto, tipo um enfermeiro por perto, nutricionista por perto, Uma cartilha ajuda sem 

dúvida, mas não pode ser a linguagem de vocês, tem que se a nossa, bem pratica né, 

bem fácil de a gente entender né[...]” 

 

“[...]para a gente decidir juntas, o que me ajudou foi orientação multidisciplinar, de 

todos, os médicos, a nutricionista, o neuro que mudou a medicação, para a gente foi 

muito importante essa informação de todos.” 

 

“[...]foi uma evolução pra nós dois, estamos praticamente enfermeiros[...]” 

 

“[...]foi devido que vocês estavam lado a lado da gente a todo momento, e assim, o que 

impede é que tem muitas pessoas que não tem esse equipe do lado, que necessita muito 

mais, né? Que é aquela pessoa que é leiga nessa situação, não sabe do 

acompanhamento, a gente sabe que pode né, que no hospital e na UBS, que eles já 

possam procurar e ajudar eles nessa situação. Eu acho que falta um pouco mais de 

comunicado, assim, pra gente né, que no caso a doença vem e não avisa, né. Falta isso, 

falta de comunicação mais e assim, quando vocês chegam e aquela pessoa tem o 

contato com a equipe de vocês, é gratificante. Eu nem sabia que tinha essa equipe 

assim, tão maravilhosa assim, que acompanha, que ajuda, que qualquer dúvida que a 

gente tem, tira. Independente se eu sou estudante de enfermagem ou não, qualquer 

dúvida, eu vi que, adorei mesmo, não é demagogia nem nada, não é porque que 

estamos fazendo isso, mas eu achei super interessante esse trabalho de vocês, e isso 

cresça muito mais[...]” 

 

“[...]a reunião de cuidadores é maravilhosa, se a cada dia tem o privilégio de reunir 

essas pessoas, como nós assim, é um aprendizado e um amadurecimento muito grande 

né. Vai daqueles que carrega, aqueles que não carrega, né... mas é gratificante. Por 

mais que são histórias tristes e difíceis, ao mesmo tempo uns que conseguem o que 

almeja no coração, mesmo assim é gratificante. Eu aprendi muito[...]” 

 

“[...]Pra nós foi bem difícil, e foi bem melhor quando vocês chegaram aqui em casa, e 

começaram a participar da situação dele, em tudo, os remédios, todo o 

procedimento[...]”  
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“[...]o pessoal da EMAD me fala: C. você deveria seguir essa profissão...não é fácil 

como as pessoas dizem. Hoje pra mim é “mamão com açúcar”, mas tem muitos casos 

aí que tem cuidados bem maior, tem pessoas que tem dificuldade, faz você ficar meio 

assim, mas eu acho que eu tenho os ingredientes [...]” 

 

Um dos diferenciais das equipes de atenção domiciliar com relação às demais equipes 

de saúde da rede de atenção é o fato de que constroem sua relação com o sujeito, e não em um 

estabelecimento de saúde.  

Segundo Silva et al, 2010, a AD, expõe às equipes à realidade social na qual a família 

está inserida, à sua rotina, seus valores e às formas de cuidar instituídas no senso comum e na 

memória falada, passada de geração em geração. O autor reforça, que “a potencialidade 

inovadora da atenção domiciliar dá-se pela maior permeabilidade das equipes aos diferentes 

aspectos vivenciados pelos usuários e suas famílias e pela produção de um cuidado ampliado 

que não se restringe aos aspectos biológicos da doença”. 

 

5.1 Produção Técnica 

 

           A produção técnica do presente estudo emergiu a partir das sugestões dos participantes 

da pesquisa, os cuidadores.  

No entanto, por meio da produção técnica, emergiram três produtos:  

• Produto 1 - Metodologia hibrida no Processo de Educação em Saúde: o método descrito 

nos resultados do presente estudo, por meio da Roda de Conversa com uso de roteiro, 

segundo a técnica de Grupo Focal;  

• Produto 2 - Vídeos com orientações sobre TNE: Foram realizados sete vídeos, cada um 

deles com orientações objetivas para atender as intercorrências mais frequentes ao 

realizar a TNE, dedicado aos cuidadores dos pacientes em AD. Vídeos disponibilizados 

no YouTube®, nos links:  
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1. https://youtu.be/RYTOcsfBYGU; 

2. https://youtu.be/MGynwZfjsVM; 

3. https://youtu.be/KftYH4WL0Ck; 

4. https://youtu.be/E0ISn1EDDOU; 

5. https://youtu.be/dEfKwzRpZNQ; 

6. https://youtu.be/8YvWbsv7Vmo; 

7. https://youtu.be/Pt0yBNxtIdI. 

 

• Produto 3 - Relatório da produção técnica: Elaborado o relatório da produção técnica e 

as sugestões dos cuidadores para contribuir no fortalecimento dos grupos educativos, e 

para o fluxo no processo de admissão dos pacientes no Programa Melhor em Casa - 

PMeC, que será entregue a gestão das EMADs/EMAP na região de Itaquera, São Paulo- 

SP, e também ao Núcleo Técnico APS Santa Marcelina.   

https://youtu.be/RYTOcsfBYGU
https://youtu.be/MGynwZfjsVM
https://youtu.be/KftYH4WL0Ck
https://youtu.be/E0ISn1EDDOU
https://youtu.be/dEfKwzRpZNQ
https://youtu.be/8YvWbsv7Vmo
https://youtu.be/Pt0yBNxtIdI
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A partir dos resultados discutidos que emergiram da análise dos dados, evidencia-se um 

consenso nas percepções dos participantes da pesquisa. Durante a coleta dos dados junto aos 

cuidadores não houve divergência nas respostas, não sofreram interrupções e influência da 

pesquisadora, tão pouco houve a expectativa por parte da mesma para esse consenso. Diante 

dos resultados, é possível considerar que:  

• Os cuidadores e familiares dos pacientes em atenção domiciliar, tem a percepção de que 

a  TNE em cuidados paliativos tem como objetivo não curativo, mas proporcionar alívio 

de sintomas, conforto, qualidade de vida considerando o estado do paciente; 

• Os participantes da pesquisa relataram as dificuldades em realizar a  TNE, no manejo e 

manipulação da nutrição enteral, sendo maior no preparo da dieta enteral 

caseira/artesanal, no início da Atenção Domiciliar – AD. Estas dificuldades ocorrem 

devido à ausência de orientações na alta hospitalar, e para os cuidadores acompanhados 

pelo Programa Melhor em Casa-PMeC, associaram ao fluxo de encaminhamento para 

o serviço; 

 

Os cuidadores conseguem efetivar ações benéficas, com autonomia e segurança, 

trazendo: melhora ao paciente ao executar a TNE em Cuidados Paliativos, Assim, considera-se 

que os familiares/cuidadores desempenham um papel de extrema importância, e que são os 

sujeitos dominantes nas ações adequadas, trazendo benefícios para quem cuida e quem é 

cuidado, contribuindo para a construção do projeto terapêutico com a nutricionista da equipe 

de AD, e auxiliando na conduta da profissional,  demonstrando que a sua contribuição na 

extensão da AD é consequência do Processo de Educação em Saúde sobre Terapia Nutricional-

TN,  e que os cuidadores adquiriram durante a rotina de cuidado, as orientações e apoio dos 

profissionais das equipes do Programa Melhor em Casa – PmeC. 

Considera-se que, a produção técnica emergiu a partir da análise dos dados coletados 

durante a pesquisa, a partir dos relatos dos cuidadores, que possibilitaram no desenvolvimento 

do processo pedagógico em Educação em Saúde, método hibrido: Roda de Conversa e Grupo 
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Focal, para realizar os grupos educativos de apoios aos cuidadores, o vídeo dedicado aos 

cuidadores com orientações objetivas para atender as intercorrências mais frequentes na TNE.        

E a elaboração de relatório com as sugestões para contribuir no fortalecimento no 

processo de admissão dos pacientes no PMeC, que será entregue a gestão das EMADs/EMAP 

na região de Itaquera, São Paulo-SP.  

Os cuidadores percebem que a terapia nutricional em cuidados paliativos como condutas 

de conforto, para alivio de sintomas, proporcionando qualidade de vida considerando o quadro 

clinico do paciente.  

Os resultados demonstraram que por meio de ideias comuns entre os participantes, foi 

trabalhado o consenso, porém não foram considerados as ideias reflexivas, devido a não se 

apresentarem de forma significativa nas transcrições literais de todas as entrevistas. Este achado 

possibilitou a trabalhar a percepção, pois apresentam contextos e realidades semelhantes, com 

mesmos enfretamentos. Destarte, ao mesmo tempo em que as pessoas falam suas histórias, 

buscam compreendê-las por meio do exercício de pensar compartilhado, o qual possibilita a 

significação dos acontecimentos.  

As ideias comuns entre os cuidadores não estava na expectativa da pesquisadora, que 

hipoteticamente, hipotetizou que os cuidadores poderiam apresentar percepções diferentes 

sobre essa temática. Fato este que permitiu à pesquisadora se colocar como ouvinte e acolher 

todos os relatos dos atores sociais da pesquisa, que contribuiu para a Produção técnica desse 

estudo, que demonstra a importância do processo de Educação em Saúde, individual e coletivo, 

afim de proporcionar a autonomia, empoderamento e o protagonismo do indivíduo na 

construção do Projeto terapêutico, não só para o paciente, mas também para o cuidador e 

familiares, e estes como parte integrante a AD.  

Considera-se ainda que, os resultados do presente estudo remetem a importância do 

processo de Educação em saúde realizada pelos profissionais que integram as equipes de AD, 

por meio de abordagem individual ou coletiva, no ambiente do paciente e seu cuidador, 

respeitando os diferentes contextos e valores, e que promovem a luz do processo educativo, a 

autonomia e protagonismo do sujeito para decidir os cuidados com sua saúde e de seu familiar, 

que traz a reflexão sobre o cenário atual da Atenção Básica- AB, na qual a AD está inserida. 
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A AD refere-se aos cuidados hospitalares estendidos ao domicilio, como parte das 

transformações no modelo de atenção à saúde no âmbito do SUS, que reforça a desconstrução 

do conceito de que AB remete aos cuidados primários em saúde, e sim caracterizando os 

cuidados secundários e terciários em saúde, com o importante diferencial, o vínculo do paciente 

e cuidadores- familiares com a equipe de saúde, que conhece as diferentes realidades, e por 

meio da AD, proporcionar a atenção em saúde de forma integrada, sendo esta uma das diretrizes 

da Atenção Primária à Saúde,  

Considerando o cenário atual da AB, os resultados do estudo apresentado, demonstram 

que é necessário rever o conceito de AB. Segundo Mendes; Carnut e Guerra (2018), sem um 

resgate acerca de uma reflexão crítica radical do conceito de AB, retornando ao seu sentido 

original que remete aos cuidados primários em saúde e ao enfrentamento à determinação social 

da saúde, e reforçam que a concepção de que o ‘modelo de atenção’, e que o SUS foi criado 

com base na principalidade da AP, esta deve necessariamente ser guiada por um financiamento 

compatível à sua expressão conceitual ampliada.  
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APÊNDICE A 

 

 

 

CEDESS – Centro de Desenvolvimento do Ensino 
Superior em Saúde  

        Mestrado Ensino em Ciências da Saúde – Modalidade Profissional  

 

Percepção e conhecimento dos cuidadores e familiares dos pacientes em atenção domiciliar 

sobre a terapia nutricional em cuidados paliativos 

 

QUESTIONÁRIO CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES 

1 – Sexo:  Masculino (  )                                Feminino (   ) 

2 – Faixa Etária:  

     (   ) entre 18 a 28 anos (   ) entre 48 a 58 anos 

     (   ) entre 28 a 38 anos (   ) entre 58 a 68 anos 

     (   ) entre 38 a 48 anos (   ) acima de 68 anos 

 

3 – Escolaridade: 

(   ) Ensino fundamental incompleto (   ) Ensino superior incompleto 

(   ) Ensino fundamental completo (   ) Ensino superior completo 

(   ) Ensino médio incompleto (   ) Pós graduação incompleta 

(   ) Ensino médio completo (   ) Pós graduação completa 

4 – Vínculo do cuidador com paciente:  

(   ) Contratado (   ) Familiar. Qual parentesco? __ 

 

_____________ 

5 – Possui formação na área de saúde?  

(   )_sim (   ) não_ 

Se sim, qual formação?  (   ) técnica (   ) superior 
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APÊNDICE B 

 

CEDESS – Centro de Desenvolvimento do Ensino 
Superior em Saúde  

               Mestrado Ensino em Ciências da Saúde – Modalidade Profissional  

 

 

Percepção e conhecimento dos cuidadores e familiares dos pacientes em atenção domiciliar 

sobre a terapia nutricional em cuidados paliativos 

 

                                      
ROTEIRO PARA RODA DE CONVERSA  

 

 

- Qual a percepção e conhecimento sobre TN e CP? 

 

- O que conhecem sobre TN em CP? 

 

- O que significa a TN no CP do paciente? 

 

- Quais as dificuldades na atenção nutricional para com o paciente na AD? 

 

- Na ausência dos profissionais da AD, o que pode contribuir para esclarecer e/ou auxiliar nas 

dificuldades enfrentadas ao executarem a TN do paciente? 

 

- Como serem protagonistas na construção do projeto terapêutico para o paciente junto com a 

equipe da AD? 
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     APÊNDICE C 

 

 

 

 

 

 

CEDESS – Centro de Desenvolvimento do Ensino 
Superior em Saúde  

           Mestrado Ensino em Ciências da Saúde – Modalidade Profissional  

 

Percepção e conhecimento dos cuidadores e familiares dos pacientes em atenção domiciliar 

sobre a terapia nutricional em cuidados paliativos 

 

                                      
ROTEIRO PARA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA INDIVIDUAL 

 

 

- Qual a percepção e conhecimento sobre TN e CP? 

 

- O que conhecem sobre TN em CP? 

 

- O que significa a TN no CP do paciente? 

 

- Quais as dificuldades na atenção nutricional para com o paciente na AD? 

 

- Na ausência dos profissionais da AD, o que pode contribuir para esclarecer e/ou auxiliar nas 

dificuldades enfrentadas ao executarem a TN do paciente? 

 

- Como serem protagonistas na construção do projeto terapêutico para o paciente junto com a 

equipe da AD? 
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APENDICE D 

 

 
 

EMAD JD SÃO PEDRO 

Convite: GRUPO DE CUIDADORES 

 
Local: SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE- 

ITAQUERA 

Endereço: Rua Américo Salvador Novelli, 154 

Data:__/__/__        Horário: _____ 

O nosso encontro com o chá da tarde  

Com: Nutricionista- Fabíola e Assistente Social- Daniela 

 

 

EMAD JD SÃO PEDRO 

Convite: GRUPO DE CUIDADORES 

 
Local: SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE- 

ITAQUERA 

Endereço: Rua Américo Salvador Novelli, 154 

Data:__/__/__        Horário: _____ 

O nosso encontro com o chá da tarde  

Com: Nutricionista- Fabíola e Assistente Social- Daniela 

 
EMAD JD BRASILIA 

Convite: GRUPO DE CUIDADORES 

 
Local: SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE- 

ITAQUERA 

Endereço: Rua Américo Salvador Novelli, 154 

Data:__/__/__        Horário: _____ 

O nosso encontro com o chá da tarde  

Com: Nutricionista- Fabíola e Assistente Social- Fatima  

 

 
EMAD JD BRASILIA 

Convite: GRUPO DE CUIDADORES 

 
Local: SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE- 

ITAQUERA 

Endereço: Rua Américo Salvador Novelli, 154 

Data:__/__/__        Horário: _____ 

O nosso encontro com o chá da tarde  

Com: Nutricionista- Fabíola e Assistente Social- Fatima  

 

 
 

EMAD VILA REGINA 

Convite: GRUPO DE CUIDADORES 

 
Local: SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE- 

ITAQUERA 

Endereço: Rua Américo Salvador Novelli, 154 

Data:__/__/__        Horário: _____ 

O nosso encontro com o chá da tarde  

Com: Nutricionista- Fabíola e Assistente Social- Fatima 

 

 
 

EMAD VILA REGINA 

Convite: GRUPO DE CUIDADORES 

 
Local: SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE- 

ITAQUERA 

Endereço: Rua Américo Salvador Novelli, 154 

Data:__/__/__        Horário: _____ 

O nosso encontro com o chá da tarde  

Com: Nutricionista- Fabíola e Assistente Social- Fatima 
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APENDICE E 

 

 
 

CONVITE 

Convido-lhe a participar desta pesquisa, intitulada como “Terapia Nutricional e cuidados Paliativos: Percepção e 

Conhecimento dos Cuidadores e Familiares dos Pacientes em Atenção Domiciliar”, que está sendo desenvolvida no Centro 

de Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde (CEDESS) da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) para 

obtenção do título de mestrado da nutricionista Fabíola, do Programa Melhor em Casa – EMAD Jd São Pedro. Como parte 

da pesquisa irá realizar a visita para entrevista individual em seu domicilio no dia: ____/____/____ ás__________ 

Agradeço a participação. 

Fabíola de Lima Militão 

Nutricionista 

     
 

 

 

CEDESS – Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde 
Mestrado Ensino em Ciências da Saúde  

Modalidade Profissional 

 

CONVITE 

Convido-lhe a participar desta pesquisa, intitulada como “Terapia Nutricional e cuidados Paliativos: Percepção e 

Conhecimento dos Cuidadores e Familiares dos Pacientes em Atenção Domiciliar”, que está sendo desenvolvida no Centro 

de Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde (CEDESS) da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) para 

obtenção do título de mestrado da nutricionista Fabíola, do Programa Melhor em Casa – EMAD Jd Brasília. Como parte da 

pesquisa irá realizar a visita para entrevista individual em seu domicilio no dia: ____/____/____ ás__________ 

Agradeço a participação. 

Fabíola de Lima Militão 

Nutricionista 

   

 
 

 

CEDESS – Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde 
Mestrado Ensino em Ciências da Saúde  

Modalidade Profissional 

 
CONVITE 

Convido-lhe a participar desta pesquisa, intitulada como “Terapia Nutricional e cuidados Paliativos: Percepção e 

Conhecimento dos Cuidadores e Familiares dos Pacientes em Atenção Domiciliar”, que está sendo desenvolvida no Centro 

de Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde (CEDESS) da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) para 

obtenção do título de mestrado da nutricionista Fabíola, do Programa Melhor em Casa – EMAD Vila Regina. Como parte 

da pesquisa irá realizar a visita para entrevista individual em seu domicilio no dia: ____/____/____ ás__________ 

Agradeço a participação. 

Fabíola de Lima Militão 

Nutricionista 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para Cuidadores e Familiares dos 

Pacientes em Cuidados Paliativos em Atenção Domiciliar 

 
 

Prezado (a), ______________________  

 

Convido-lhe a participar desta pesquisa, intitulada como “Percepção dos Cuidadores e Familiares dos 

Pacientes em Atenção Domiciliar sobre Terapia Nutricional em Cuidados Paliativos:”, que está sendo 

desenvolvida no Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde (CEDESS) da 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) para obtenção do título de mestrado da nutricionista 

Fabíola de Lima Militão, sob orientação da Prof.ª Dr.ª Elke Stedefeldt, e que tem como objetivo de 

Analisar a percepção e o conhecimento dos cuidadores e familiares sobre terapia nutricional em 

cuidados paliativos dos pacientes em Atenção Domiciliar realizada pelo Programa Melhor em Casa 

– APS Santa Marcelina, na Região de Itaquera, na cidade de São Paulo.   

A pesquisa será desenvolvida com a realização de rodas de conversa por meio dos grupos de 

cuidadores com a abordagem sobre o tema Cuidados Paliativos, e entrevista individual com quatro 

cuidadores selecionados durante a roda de conversa. Os encontros serão gravados e transcritos na 

íntegra e e mseguida apagados. 

Caso o (a) senhor (a) tenha alguma dúvida ou necessidade de qualquer esclarecimento sobre 

a pesquisa, em qualquer etapa do estudo, você terá acesso ao profissional responsável pela pesquisa, 

Fabíola de Lima Militão, que poderá ser encontrada pelos telefones de cada EMAD, descritos no 

prontuário domiciliar do paciente, ou e-mail fabmilitaonutri@hotmail.com. Em caso de dúvida sobre 

os aspectos éticos da pesquisa, o (a) senhor (a) poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em 

Pesquisas (CEP) pelo telefone (11) 5571-1062, presencialmente na Rua Francisco de  
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Castro nº 55, Segundas, Terças, Quintas e Sextas, das 09h00 às 13h00 ou pelo E-mail: 

cepunifesp@epm.br. 

A qualquer momento e por qualquer motivo, você poderá retirar o consentimento e deixar de 

participar do estudo, sem nenhum prejuízo ou qualquer comprometimento em relação ao contato com 

a Universidade. 

Fica assegurado o direito de se manter atualizado sobre os resultados parciais da pesquisa, e é 

compromisso do pesquisador utilizar os dados e os materiais coletados apenas para fins de pesquisa. 

Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo, assim como também não 

há compensação financeira relacionada à participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela será 

absorvida pelo orçamento da pesquisa. Os riscos possíveis nesta pesquisa são mínimos e estão 

relacionados à possibilidade do entrevistado sentir-se constrangido e inseguro com alguma pergunta. 

Como consta no TCLE, o entrevistado será informado que pode deixar de responder a qualquer 

questão ou desistir da participação, sem nenhuma consequência negativa.  

Este TCLE está sendo feito em duas vias, uma que ficará com o pesquisador e outra com o 

participante, estando as duas devidamente assinadas.  

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li, descrevendo o estudo 

“Terapia Nutricional e cuidados Paliativos: Percepção e Conhecimento dos Cuidadores e Familiares 

dos Pacientes em Atenção Domiciliar”  

Os propósitos do estudo, procedimentos a serem realizados, e as garantias de 

confidencialidade e de esclarecimentos permanentes estão explícitos. Está claro que minha 

participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso aos dados quando necessário. 

Concordo voluntariamente em participar deste estudo sendo entrevistado (a), permito a gravação e  

Por gentileza rubricar esta folha 

mailto:cepunifesp@epm.br
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transcrição da entrevista e poderei retirar meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante 

o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido.  

                                                                                                                                                            

Data: ____/____/____ 

 

 

 

_________________________________                             ________________________________ 

        Nome do cuidador-participante                                                               Assinatura 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido 

deste participante, cuidador e/ou familiar do paciente em Atenção Domiciliar realizada pelo Programa 

Melhor em Casa – APS Santa Marcelina, na Região de Itaquera, na cidade de São Paulo, para 

participação de entrevista e autorização para gravação.  

 

 

 

 

 

__________________________________________   Data: ____/___/________  

Fabíola de Lima Militão (RG: 28.158.640-8)  

Nutricionista (CRN3: 14784)  
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APÊNDICE G 

 
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE 

ESCOLA MUNICIPAL DE SAÚDE LESTE 
 

AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA REGIONAL PARA CADASTRO DE PESQUISA NA PLATAFORMA BRASIL E 
APRECIAÇÃO NO COMITÊ DE ÉTICA – CEP/SMS. G 

    
 
      
     

Autorizo a realização da pesquisa abaixo descrita, condicionando a coleta de dados após análise e   

Parecer aprovado do  COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA SECRETARIA MUNCIPAL DA SAÚDE- CEP/SMS.G 

e Liberação formal desta Coordenadoria para início de coleta de dados. 

 
Título da pesquisa:  Terapia Nutricional e Cuidados Paliativos: Percepção e Conhecimento dos Cuidadores 
e Familiares dos Pacientes em Atendimento Domiciliar  
 
 

Tipo de pesquisa:  Estudo transversal, exploratório, descritivo e com abordagem qualitativa 
 
Pesquisador Responsável/Orientador:  Prof.ª Dra. Elke Stedefelt 
 
Pesquisador/Aluno: : Fabíola de Lima Militão  
 
Instituição Proponente: UNIFESP – CEDESS : Centro de Desenvolvimento de Ensino Superior em Saúde  
 
E-mail/telefones: (11) 5576-4874 

 
Unidade(s) ou Serviço(s) de interesse: Programa Melhor em Casa: EMAD/EMAP – Região 
Itaquera.  EMAD Jardim Brasilia – sediada na UBS Jardim Brasilia; EMAD Jardim São Pedro e Vila 
Regina, sediadas na UBS Bonifácio I 
 
 
 

São Paulo,                   de                                                 de  2019. 
 
 
 
 
 

____________________________________________ 
Carimbo e Assinatura da Coordenadora Regional de Saúde 
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ANEXO A – COMITE DE ÉTICA  

 

APROVAÇÃO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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