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RESUMO 

A iniciativa de pesquisar sobre as tecnologias em saúde e suas consequências para 
os cuidados paliativos é importante para os futuros gestores em saúde, visto que 
essa é uma área nova e em crescimento no Brasil. Os cuidados paliativos se 
colocam como possibilidade a partir do diagnóstico de uma enfermidade que 
ameace a vida, proporcionando uma melhoria da qualidade de vida do doente e de 
seus familiares. As tecnologias em saúde, aqui discutidas, podem ser classificadas 
em leves, leve-duras e duras. O objetivo geral deste trabalho foi verificar o avanço 
das tecnologias em saúde e as consequências para os cuidados paliativos. A 
metodologia utilizada foi de natureza exploratória, do tipo pesquisa bibliográfica 
analisando quatorze artigos publicados em periódicos especializados que tratam 
sobre o assunto, sendo isto feito nas bases de dados da SciELO, da LILACS, e do 
Google Acadêmico. A partir da análise emergiram três categorias: os cuidados 
paliativos; os cuidados paliativos e as tecnologias e os cuidados domiciliares e as 
novas tecnologias. Com os resultados concluiu-se que o avanço tecnológico impacta 
diretamente na prestação dos cuidados paliativos pelos profissionais da saúde e 
cuidadores, e que esta é uma área ainda em organização e crescimento no Brasil, 
seja tanto na estruturação dos serviços como na formação dos profissionais. Na 
maioria dos artigos coletados percebeu-se que a discussão sobre o tema circula 
mais entre os profissionais da enfermagem e medicina, não havendo muita 
publicação em outras áreas da saúde. Além disso, é fundamental o investimento em 
tecnologias leves com esses pacientes, a fim de desenvolver um contato 
humanizado e uma escuta qualificada para melhorar a qualidade de vida em seu 
processo de morte.  

Palavras-chave: Cuidados paliativos. Tecnologias em Saúde. Humanização em 
Saúde. Gestão em Saúde. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

ABSTRACT 
 

The initiative to research health technologies and their consequences for palliative 
care is important for future health managers, as this is a new and growing area in 
Brazil. Palliative care is posed as a possibility from the diagnosis of a disease that 
threatens life, providing an improvement in the quality of life of the patient and his 
family. The health technologies discussed here can be classified as light, light-hard 
and hard. The general objective of this work was to verify the advancement of health 
technologies and the consequences for palliative care. The methodology used was 
exploratory in nature, such as bibliographic research analyzing fourteen articles 
published in specialized journals that deal with the subject, this being done in the 
databases of SciELO, LILACS, and Google Scholar. Three categories emerged from 
the analysis: palliative care; palliative care and technologies and home care and new 
technologies. With the results it was concluded that the technological advance 
directly impacts the provision of palliative care by health professionals and 
caregivers, and that this is an area still in organization and growth in Brazil, both in 
the structuring of services and in the training of professionals. In most of the articles 
collected, it was noticed that the discussion on the topic circulates more among 
nursing and medical professionals, with little publication in other areas of health. In 
addition, it is essential to invest in light technologies with these patients, in order to 
develop humanized contact and qualified listening to improve the quality of life in 
their death process. 
 
 

Keywords: Palliative care. Health Technologies. Humanization of assistance. 

Health Management. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A efetivação de mudanças nos modos de produção da atenção à saúde no 

Brasil tem exigido uma reorientação das práticas por parte dos trabalhadores do 

Sistema Único de Saúde (SUS), sendo esse um dos desafios que necessitam ser 

enfrentados pelos gestores do sistema de saúde e instituições formadoras. Na busca 

da superação do cuidado, até então orientado por uma perspectiva eminentemente 

curativa e hospitalocêntrica, se evidencia a necessidade da ressignificação dos 

processos de trabalho por parte dos profissionais de saúde, de forma que se tornem 

significativos e os impulsionem a vivenciar uma nova prática (MARENGO et al., 

2009).  

Como uma das possibilidades, para efetivar essas mudanças, a Política 

Nacional de Humanização (PNH) existe desde 2003 reafirmando os princípios do 

SUS no cotidiano das práticas de atenção e gestão, qualificando a saúde pública 

no Brasil e incentivando trocas solidárias entre gestores, trabalhadores e usuários 

(BRASIL, 2007).  

Nessa compreensão de ressignificação dos processos de trabalho em saúde 

Merhy (2007) ressalta que as tecnologias em saúde expressam novas formas de 

produzir cuidado e organizam-se em três categorias: as tecnologias leves, referentes 

a relações para uma produção de vínculo, acolhimento e gestão dos processos de 

trabalho; as tecnologias leve-duras, relacionadas aos saberes já estruturados, tais 

como: a clínica médica e a epidemiologia; e as tecnologias duras, representadas 

pelos equipamentos tecnológicos, normas e estruturas organizacionais. 

Quando se reflete acerca do avanço tecnológico em saúde, pode-se dizer que 

o mesmo possibilitou o prolongamento da vida humana em potenciais reversíveis, 

levando-os a cura. Contudo, algumas ações sem a possibilidade de reversão do 

quadro clínico podem acabar prolongando a dor e o sofrimento do paciente e de sua 

família (MARENGO et al., 2009). 

De acordo com Pessini e Bertachini1 (2006 apud MARENGO et al., 2009) criar 

oportunidades para as pessoas terem uma vida digna é o grande desafio das ações 

de Humanização em Saúde. Hoje em dia, tudo pode ser trocado e comercializado, 

                                                           
1 Pessini L, Bertachini L. Humanização e Cuidados Paliativos. 3ª ed. São Paulo: Loyola, Centro 
Universitário São Camilo. 2006. P.11-30. 
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mas todos clamam por respeito, já que a dignidade é o bem mais precioso para a 

vida de um ser humano e a manipulação por vezes, se faz presente, roubando-a. 

Nesse panorama encontram-se os Cuidados Paliativos (CP), que segundo a 

definição da Organização Mundial de Saúde (2002) constituem-se em uma 

abordagem que visa melhorar a qualidade de vida de pacientes, e também de seus 

familiares, que enfrentam problemas relacionados a uma doença, prevenindo e 

reduzindo o sofrimento. Por meio da detecção precoce, avaliação correta e 

tratamento da dor, e outros problemas de ordem física, psicossocial e espiritual. 

A necessidade dos CP decorre, na maioria das vezes, das ações realizadas 

pela medicina tecnologicista, que leva o paciente a sua fase final de vida totalmente 

medicalizado e com muito sofrimento, em contraposição a qualidade do viver. 

Nesse sentido, a Resolução n. 41 de 2018, do Ministério da Saúde (2018) 

regula a prestação de Cuidados Paliativos como parte do grupo de atendimento 

contínuo do SUS. O objetivo é garantir que essa abordagem seja fornecida aos 

pacientes desde o diagnóstico até a fase terminal, proporcionando assim maior 

qualidade de vida aos pacientes com doenças incuráveis. Apesar dos CP já serem 

oferecidos pelo SUS, não havia normativa específica para estes, sendo a partir 

desta resolução que se estabelece que o cuidado seja oferecido em qualquer ponto 

da rede de atenção à saúde como Atenção Básica, Atenção Domiciliar, Atenção 

Ambulatorial, Urgência e Emergência, e Atenção Hospitalar. 

A motivação para investigar acerca desse tema surgiu a partir de uma 

experiência pessoal que me acompanhou por longos anos. Pois, meu falecido pai 

passou por diversas internações e foi paciente de cuidados paliativos. Durante essas 

inúmeras internações, acompanhei de perto alguns processos hospitalares, vivenciei 

inúmeras práticas e fiquei ciente de vários protocolos da gestão e do tratamento dos 

profissionais da saúde para com os pacientes.  

Ao longo dos anos, no ambiente hospitalar, fiquei muito interessado em 

entender algumas práticas de gestão e de enfermagem, percebendo que os avanços 

tecnológicos no campo da saúde afetam diretamente a extensão da vida humana. 

Esses avanços tecnológicos, como a implementação de equipamentos médicos 

brutos, equipamentos e máquinas para funções vitais de órgãos, como os pulmões e 

rins, por exemplo, estão sendo constantemente desenvolvidos para proporcionar aos 

pacientes uma expectativa de vida mais longa. No entanto, tal aspecto levanta 

algumas questões: até que ponto os avanços na tecnologia em saúde aumentarão a 
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qualidade de vida dessas pessoas? Quais tecnologias médicas podem fornecer 

qualidade de vida aos pacientes? Como os cuidados paliativos podem ser inseridos 

nesse âmbito? Essas foram as primeiras de muitas dúvidas que me surgiam ao 

longo do processo em que fui acompanhante do meu pai. 

Da mesma forma, iniciativas que buscam estabelecer a relação entre a 

tecnologia em saúde e suas consequências para os CP também são cruciais para os 

futuros gestores da saúde, pois esse é um campo emergente e que está em 

crescimento no Brasil. Além disso, nota-se a importância de analisar as tecnologias 

em saúde utilizadas no campo dos Cuidados Paliativos. 

Sendo assim, o objetivo geral deste trabalho foi verificar o avanço das 

tecnologias em saúde e as consequências para os Cuidados Paliativos. Sendo que o 

objetivo específico foi analisar as principais publicações realizadas sobre tecnologias 

em saúde no âmbito dos CP, entre os anos 2013 a maio de 2020; e refletir sobre os 

usos das tecnologias em saúde. 

O trabalho foi dividido em três tópicos para apresentar sua fundamentação 

teórica, em que foi contextualizada a Política de Saúde no Brasil, as tecnologias em 

saúde e o processo dos Cuidados Paliativos. Na continuidade apresenta-se a 

metodologia desenvolvida de natureza exploratória, do tipo pesquisa bibliográfica 

integrativa. Nos resultados, discussão e análise trago o levantamento dos artigos 

publicados em periódicos indexados que tratam sobre o assunto em bases de dados 

específicas que organizo em três grupos para discussão do assunto: Cuidados 

Paliativos; Tecnologias e os Cuidados Paliativos; Cuidados Domiciliares e as Novas 

Tecnologias. 

E, por fim, nas considerações finais são retomados os objetivos e os 

principais resultados da pesquisa. 
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         2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Nessa sessão serão apresentados os componentes teóricos necessários para 

subsidiar a análise e discussão dos dados, como uma contextualização da Política 

de Saúde no Brasil, as Tecnologias em Saúde e o Processo dos Cuidados 

Paliativos. 

 

2.1. CONTEXTUALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO BRASIL 
 

Durante o período colonial brasileiro, a organização da saúde foi baseada na 

metrópole portuguesa. Naquela época, havia muitos e variados problemas de saúde 

sob responsabilidade exclusiva das autoridades locais, muitos dos quais não 

conseguiam lidar com a enorme estrutura do país. Nesse momento histórico, as 

câmaras municipais se responsabilizavam pela fiscalização dos portos, sujeira da 

cidade e o comércio de alimentos, funções estas, geridas de forma precária (PAIM, 

2009).  

Os moradores das cidades solicitavam médicos mediante uma carta enviada 

ao rei e tinham que lidar com a dificuldade de serem localizados profissionais em 

saúde motivados a se deslocarem, e migrarem para o Brasil. Por conseguinte, a 

história da saúde pública no Brasil foi marcada por sucessivas reorganizações 

administrativas e edições de uma série de regulamentações (PAIM, 2009).  

Os cuidados referentes à saúde limitavam-se aos próprios recursos da terra 

no que se refere às plantas e ervas existentes, aqueles trazidos pelos imigrantes e 

ou os conhecimentos empíricos de curandeiros locais. Com a chegada da família 

real ao Brasil surge a necessidade de organização de uma estrutura sanitária 

mínima, apropriada a dar sustentáculo aos novos habitantes da corte que se 

instalavam na incipiente cidade do Rio de Janeiro (SALLES, 1971). 

Ainda no ano de 1850, as funções de saúde pública estavam limitadas ao 

seguinte, segundo Salles (1971, p. 31): “delegação das atribuições sanitárias as 

juntas municipais e controle de navios e saúde dos portos”. Desta maneira, o foco de 

controle sanitário mínimo estava vinculado a dar atenção à capital do Império. Esse 

tipo de controle centralizador, não detinha os meios e a capacidade para dar 
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continuidade a um sistema de saúde eficiente. Conforme relata Salles (1971, p. 31): 

“a carência de profissionais médicos no Brasil Colônia e no Brasil Império era 

enorme, para que se tenha uma ideia, no Rio de Janeiro, em 1789, só havia quatro 

médicos exercendo a profissão.”. 

Esta realidade é reforçada por Gonçalves (1992, p.18): 

 

Enquanto a sociedade brasileira esteve dominada por uma economia 
agroexportadora, assentada na monocultura cafeeira, o que se exigia do 
sistema de saúde era, sobretudo, uma política de saneamento destinado 
aos espaços de circulação das mercadorias exportáveis e à erradicação ou 
controle das doenças que poderiam prejudicar a exportação. Por esta razão, 
desde o final do século passado até o início dos anos de 1960, predominou 
o modelo do sanitarismo campanhista.  
 

 
À medida que o tempo foi passando, o controle de epidemias foi se 

espalhando das cidades para o interior, acompanhando a expansão das zonas 

urbanas. Mas foi somente por meio do governo de Getúlio Vargas, que ocorreu a 

criação do Ministério da Saúde, em 1953. Assim, o combate a algumas doenças 

passou a ser realizado por meio de serviços centralizados e específicos.  

Levaria ainda mais de 10 anos para que fosse criado um plano, chamado de 

plano de coordenação das atividades de proteção e recuperação de Saúde que: 

 
O importante no tocante a esse plano é o fato de que a dicotomia entre a 
saúde coletiva e individual era assumida pelo governo e que desta 
dicotomia resultava a responsabilidade do Ministério da Saúde pelas 
medidas de caráter coletivo, cabendo ao setor privado, conveniado com o 
governo, a atenção médica curativa. Dentro deste quadro, INPS, criado em 
1967, viria a desempenhar papel central (LUZ, 2005, apud GOMES, 2016, 
p. 17). 
 

No contexto da luta contra a ditadura que se instalava no Brasil, as reformas 

em saúde começaram a surgir na década de 1970. Lenta e gradualmente, os ideais 

relacionados a mudanças importantes no campo da saúde foram realizados para 

promover as mudanças necessárias em todo o setor da saúde a fim de melhorar a 

qualidade de vida das pessoas. O movimento de reforma da saúde foi a bandeira da 

luta, pois foi parte da mudança específica e total, incorporando os direitos 

democráticos na saúde, dessa forma mobilizou os amplos segmentos da sociedade 

brasileira. Mas foi somente na década de 1980 que o processo de reforma da saúde 

avançou.  

A 8ª Conferência Nacional de Saúde foi um marco importante para o processo 

de constituição do SUS, realizada em 1986. Entre outros temas discutidos, afirmou-
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se que a saúde é dever do Estado e direito dos cidadãos. Ficando descrito no 

relatório final que saúde resulta das condições de alimentação, habitação, educação, 

renda, meio-ambiente, trabalho, transporte, lazer, liberdade, acesso à posse de terra 

e a serviços de saúde. 

Em 1988 com a promulgação da Constituição Federal, foi instituído o Sistema 

Único de Saúde (SUS). Dessa forma, o SUS pode tornar o modelo estabelecido pela 

reforma da saúde mais específico e alinhar o país aos acordos internacionais de 

Promoção da Saúde que o Brasil assinara (GOMES, 2005). 

Dessa maneira é importante ressaltar que o direito à saúde, é uma meta 

social relevante e para sua realização são necessárias ações de diversas áreas 

econômicas e sociais, que excedem o setor da saúde, mas como cita Scliar (2007) 

englobam a conjuntura social, econômica, política e cultural. Devido às diferentes 

dimensões e componentes envolvidos, é difícil definir estritamente a saúde, ao 

contrário do conceito de doença.  

 

2.2. TECNOLOGIAS EM SAÚDE 
 

Para Rocha et al. (2007) o conceito de tecnologia deriva do termo técnica, 

que vem do grego téchne e é traduzido como: arte ou ciência. Etimologicamente, 

tecnologia é a junção das palavras técnica e o sufixo “logos” que, por sua vez, pode 

ser interpretado no sentido de argumento, ou emprego. Assim, o termo tecnologia, 

em uma interpretação ampla, seria o estudo da ciência que visa – como objetivo 

principal da ciência – alterar o mundo de forma prática.  

Neste sentido, Rocha et al (2007, p. 02) afirmam que tecnologia “é um 

processo que envolve diferentes dimensões, do qual resulta um produto, que pode 

ser um bem durável, uma teoria, um novo modo de fazer algo, em bens ou produtos 

simbólicos”. Especificamente, as tecnologias de atenção à saúde abrangem: 

medicamentos, aparelhamentos, procedimentos específicos e técnicos, sistemas 

organizacionais, sistemas de suporte, programas e protocolos assistenciais, por 

intermédio dos quais a atenção e os cuidados com a saúde são prestados a todo o 

contingente populacional (LORENZETTI et al., 2012). 

Schraiber, Mota e Novaes (2019, p. 02) definem as tecnologias em saúde 

voltadas à sua aplicabilidade e sua evolução histórica: 

 



 

[...] os anos 70
com a 
sobrevalorização da possibilidade de intervir, ou da criação desta 
possibilidad
significou para muitos uma espécie de ‘bem em si mesmo’, corporificado na 
existência de equipamentos e de medicamentos. (...). Será somente quase 
ao final daquele século que se busca definir saú
fim de conhecer os procedimentos de sua promoção 
saúde’ 
dos procedimentos da medicina. 

 

Os modelos tecno

(2005, p.495), dizem respeito “às tecnologias mais apropriadas para organizar as 

práticas de saúde e às possibilidades de ino

concreto da atuação das equipes e dos trabalhadores da saúde.”. 

Analisando a adequação histórica do sistema de serviços de saúde no Brasil, 

se identifica modelos de atenção predominantes ou hegemônicos e propostas 

alternativas. Esses dois modelos convivem

colidente ou complementar, conforme demonstrado na Figura 1 abaixo.

 

 

Figura 

Fonte: Autor (2020). 

 

O modelo hegemônico 

sanitarista. A concepção médica tecnicista é assistencial privatista, onde a 

assistência à doença em seus aspectos individuais se foca no carácter 

assistencialista e curativo, sendo centrado no hospital, nas

no uso intensivo de tecnolog

Por outro lado, existe o modelo sanitarista que teve sua expansão em 1930 

com a instalação de centros e postos de saúde (FEUERWERKER, 2005).

[...] os anos 70-80 do último século, a ‘tecnologia em saúde’ é confundida 
com a própria tecnologia da medicina, e, num claro movimento de 
sobrevalorização da possibilidade de intervir, ou da criação desta 
possibilidade, até mais que a própria utilidade da técnica e seu produto, 
significou para muitos uma espécie de ‘bem em si mesmo’, corporificado na 
existência de equipamentos e de medicamentos. (...). Será somente quase 
ao final daquele século que se busca definir saúde em sua positividade, a 
fim de conhecer os procedimentos de sua promoção 
saúde’ –, de forma separada, ainda que complementar e interdependente, 
dos procedimentos da medicina.  

tecnoassistenciais em gestão de saúde, conforme Feuerwerker 

dizem respeito “às tecnologias mais apropriadas para organizar as 

práticas de saúde e às possibilidades de inovação das práticas de saúde no âmbito 

concreto da atuação das equipes e dos trabalhadores da saúde.”. 

Analisando a adequação histórica do sistema de serviços de saúde no Brasil, 

se identifica modelos de atenção predominantes ou hegemônicos e propostas 

ernativas. Esses dois modelos convivem, de acordo com a história

colidente ou complementar, conforme demonstrado na Figura 1 abaixo.

Figura 1 - Modelos de atenção à saúde 

O modelo hegemônico possui uma subdivisão em biomédico, tecnicista e 

sanitarista. A concepção médica tecnicista é assistencial privatista, onde a 

assistência à doença em seus aspectos individuais se foca no carácter 

assistencialista e curativo, sendo centrado no hospital, nas especialidades médicas, 

no uso intensivo de tecnologias duras da demanda espontânea.  

or outro lado, existe o modelo sanitarista que teve sua expansão em 1930 

com a instalação de centros e postos de saúde (FEUERWERKER, 2005).
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em saúde’ é confundida 
da medicina, e, num claro movimento de 

sobrevalorização da possibilidade de intervir, ou da criação desta 
e, até mais que a própria utilidade da técnica e seu produto, 

significou para muitos uma espécie de ‘bem em si mesmo’, corporificado na 
existência de equipamentos e de medicamentos. (...). Será somente quase 

de em sua positividade, a 
fim de conhecer os procedimentos de sua promoção – ‘tecnologias de 

ementar e interdependente, 

em gestão de saúde, conforme Feuerwerker 

dizem respeito “às tecnologias mais apropriadas para organizar as 

vação das práticas de saúde no âmbito 

concreto da atuação das equipes e dos trabalhadores da saúde.”.  

Analisando a adequação histórica do sistema de serviços de saúde no Brasil, 

se identifica modelos de atenção predominantes ou hegemônicos e propostas 

de acordo com a história, de forma 

colidente ou complementar, conforme demonstrado na Figura 1 abaixo. 

 

possui uma subdivisão em biomédico, tecnicista e 

sanitarista. A concepção médica tecnicista é assistencial privatista, onde a 

assistência à doença em seus aspectos individuais se foca no carácter 

especialidades médicas, 

 

or outro lado, existe o modelo sanitarista que teve sua expansão em 1930 

com a instalação de centros e postos de saúde (FEUERWERKER, 2005). Ainda 
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segundo o autor este modelo está centrado em ações pontuais, campanhas e ações 

ambulatoriais, vigilância epidemiológica e sanitária, bem como em programas como 

o pré-natal, puericultura, tuberculose, entre outros. Identifica-se por uma 

administração única e verticalizada.  

Já os modelos alternativos, que tiveram seu início a partir de 1970, visam a 

assistência integral e humanizada dos usuários, com responsabilização e vínculo 

entre os trabalhadores e usuários, bem como a articulação das ações de demanda 

espontânea e de demanda programada, se distinguindo assim, do modelo 

hegemônico, que possui uma visão fragmentada, de demanda espontânea e com 

poucas ações de prevenção de doenças e promoção da saúde (FEUERWERKER, 

2005). 

Ressalta-se que somente a partir do século XX, se aborda o aspecto das 

tecnologias em saúde de forma independente dos procedimentos da medicina 

tradicional, mesmo que ela lhe seja complementar. Na atualidade, são notáveis as 

inovações de novas técnicas assistenciais, sobre os mais distintos campos do setor 

saúde. Segundo Lorenzetti et al. (2012, p.436) são utilizados “os conhecimentos da 

clínica e da epidemiologia, da saúde mental, da dimensão cultural do processo 

saúde-doença e os modelos de organização e gestão do trabalho”.  

Nesta acepção, ressalta-se ainda que o setor saúde apresente algumas 

particularidades que o distingue dos demais setores da economia e, por 

conseguinte, de outros tipos de tecnologias aplicadas. Comenta Meirelles (2006, p. 

26): 

[...] o trabalho em saúde possui especificidades que se devem 
principalmente ao seu caráter interativo, visto que as ações de saúde 
ocorrem no âmbito do encontro profissional-usuário, e a sua inserção no 
setor terciário de produção de serviço, caracterizando-se pela 
intangibilidade, simultaneidade, inestocabilidade e irreversibilidade.  

 

São essas particularidades humanas que agregam elementos significativos às 

tecnologias voltadas à área da saúde. A tecnologia não é, então, entendida como 

um mero desdobramento do frio entendimento do pesquisador científico, mas passa 

a ser aplicada como um fator humanizado.   

Nesse momento de apreensão de novos olhares sobre os processos de 

trabalho voltados ao cuidado em saúde, Merhy (2007) observa que as tecnologias 

em saúde apregoam novas maneiras de produzir cuidado em saúde e organizam-se 



19 
 

em três categorias: as tecnologias leves, as tecnologias leve-duras e as chamadas 

tecnologias duras. As tecnologias leves são aqueles referentes a relações para uma 

produção de vínculo, acolhimento e gestão dos processos de trabalho. As 

tecnologias leve-duras estão relacionadas aos conhecimentos anteriormente 

estruturados, tais como: a clínica médica e a epidemiologia. Já as tecnologias duras 

são representadas pelos equipamentos tecnológicos, normas e estruturas 

organizacionais. 

Dessa maneira, se analisa e verifica que os modelos de cuidados se 

demonstram como tecnologias, que podem gerar alternativas inovadoras de 

tecnologias, sejam estas: leves, leve-duras ou duras, que englobam um conjunto de 

saberes para qualificar e aprimorar a prática dos cuidados em saúde. 

 

2.3. O PROCESSO DOS CUIDADOS PALIATIVOS 
 

Os Cuidados Paliativos são uma abordagem que melhora a qualidade de vida 

dos pacientes em estado terminal. É um campo especializado que envolve aspectos 

físicos, psicológicos e avaliação espiritual, tratamento da dor e outros sintomas com 

o diagnóstico de graves doenças. Durante todo o tratamento até o final da vida, 

integra as práticas de equipe interdisciplinares e coordena os cuidados nas 

complexas necessidades de pacientes com doenças crônicas graves e suas famílias 

(GOI; OLIVEIRA, 2018).  

A Academia Nacional de Cuidados Paliativos (2019, documento eletrônico 

não paginado) define paliativo, como: 

 

[...] derivado do latim pallium, termo que nomeia o manto que os cavaleiros 
usavam para se proteger das tempestades pelos caminhos que percorriam. 
Assim, proteger alguém é uma forma de cuidado, tendo como objetivo 
amenizar a dor e o sofrimento seja eles de origem física, psicológica, social 
ou espiritual.  
 
 

Segundo Pinho-Reis (2015, p. 2) a concepção inicial dos Cuidados Paliativos 

teve seu começo com “a assistente social, Cecily Saunders, que se compadeceu de 

um jovem judeu, sem família ou amigos, a quem foi diagnosticada uma doença 

terminal.” De tal modo, Pinho-Reis (2015, p.11) define cuidados paliativos como 

aqueles que: 

 [...] afirmam a vida e aceitam a morte como um processo natural; não 
pretendem provocá-la ou adiá-la; pretendem aliviar a dor e outros sintomas; 
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integram os aspectos psicológicos e espirituais dos cuidados à pessoa 
doente; oferecem um sistema de suporte que ajude os doentes a viver tão 
ativamente quando possível até a morte; suportam a família a lidar com a 
doença ao longo da trajetória da doença e durante a fase de luto; utilizam 
uma abordagem em equipe de forma a satisfazer os desejos das pessoas 
doentes e suas famílias, incluindo a fase de luto. 
  
 

Deste cuidado, voltado para proteger, surge a figura do paliativista, que, 

segundo Menezes (2004, p.12), é o profissional “treinado a valorizar e acolher as 

emoções que possam emergir face ao conhecimento de avanço e de seu 

prognóstico”. Este profissional conduz a comunicação de “más notícias” assim como 

enfatiza o que pode ser oferecido para alívio da dor e sintomas, garantindo a melhor 

possibilidade para a qualidade de vida. 

Em muitos locais surge ainda uma equipe multidisciplinar voltada aos 

cuidados paliativos, uma vez que as demandas dos pacientes e suas famílias 

abrangem diferentes aspectos. A Academia Nacional de Cuidados Paliativos (2019, 

documento eletrônico não paginado) ressalta esse aspecto: 

 
O time de cuidados paliativos entende que uma doença grave atinge não só 
o paciente, mas também aqueles que o amam. Por esse motivo, seu papel 
é cuidar de todos. Daí a importância de ser uma equipe que inclua 
enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, terapeutas ocupacionais, capelães, 
assistentes sociais, entre outros profissionais, para dar conta de uma 
extensa demanda de necessidades. Já o médico paliativista atua para 
melhorar o conforto físico do paciente – amenizar a dor, diminuir o mal-estar 
causado pela doença. (ANCP, 2019, online). 

 

O Brasil, maior país da América Latina, com enorme extensão territorial e 

diversidade cultural, apresenta uma política de fim de vida ainda incipiente, tímida e 

desarticulada, diante do grande desafio de ter que incorporar Cuidados Paliativos no 

seu sistema de saúde (ABREU; AMENDOLA; TROVO 2017). 

A Associação Brasileira de Cuidados Paliativos (ABCP) foi fundada em 1997, 

uma associação sem fins lucrativos que visa a difusão de cuidados paliativos em 

todo o território nacional. Segundo Alves, Costa, Fernandes (2019) a Academia 

Nacional de Cuidados Paliativos foi fundada em 2005, com objetivos semelhantes 

aos do ABCP no que diz respeito à divulgação, ensino e trabalho de pesquisa em 

Cuidados Paliativos, e se dedica ao reconhecimento da medicina paliativa como 

especialização médica. 

No entanto, essa não é uma tarefa fácil, devido à falta de inserção dos 

cuidados paliativos nos meios acadêmicos brasileiros, principalmente nas 
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faculdades de medicina. Em tais ambientes, iniciativas isoladas mostram 

dificuldades para desenvolver sensibilidade à necessidade de ensinar cuidados 

paliativos aos estudantes de graduação em medicina, em oposição ao grande 

interesse dos alunos por questões de fim de vida (ASSIS, 2018).  

Nos últimos 10 anos, várias iniciativas do Ministério da Saúde incorporaram 

os Cuidados Paliativos como uma estratégia importante para a política de saúde, 

algumas das quais são descritas na continuidade resumidamente.  

O ano de 1998 assistiu ao início dos Centros de Alta Complexidade em 

Oncologia, prevendo a necessidade de uma equipe qualificada em CP, tanto para 

tratamento hospitalar quanto para internação. Esta iniciativa visa incluir os cuidados 

paliativos nos cuidados oncológicos do SUS (CAVEIÃO, et al, 2018).   

O Programa Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar foi instituído 

em 2001, engajando-se, entre outras atribuições, na promoção da humanização na 

atenção à saúde dos usuários da rede pública de hospitais. Segundo Chaves et al 

(2018) tal medida se torna relevante diante dos relatórios sobre pacientes 

abandonados com doenças avançadas que usam atendimento público de saúde.  

O Programa Nacional de Cuidados com a Dor e Cuidados Paliativos foi 

instituído em 2002, um passo importante para a difusão nacional de CP, e foi 

quando os Centros de Referência para Tratamento da Dor foram instituídos. No 

setor privado, existem poucos registros envolvendo cuidados paliativos, mas o 

atendimento domiciliar é um setor que vem experimentando forte expansão desde 

os anos 1990 (DUARTE, et al, 2013). No entanto, fundamentado no modelo 

conhecido como “hospital sem parede”, e tendo como consequência a “hiper 

medicalização do lar”, trata-se de um setor problemático, do ponto de vista ético, 

para o cuidado no final da vida.   

Portanto, a implementação de uma rede consistente e organizada de 

cuidados paliativos constitui uma tarefa desafiadora para administradores públicos e 

privados e, apesar de todas as iniciativas governamentais, a implementação de 

cuidados paliativos no sistema de saúde brasileiro é lenta e desarticulada.  Existem 

importantes barreiras operacionais, éticas e culturais a serem superadas e corrigidas 

(GOI; OLIVEIRA, 2018).  

Porém, a partir da Resolução Nº 41, do ano de 2018, que “Dispõe sobre as 

diretrizes para a organização dos cuidados paliativos, à luz dos cuidados 

continuados integrados, no âmbito Sistema Único de Saúde (SUS)”, a Atenção 
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Básica ordena a rede e coordena o cuidado, sendo responsável por acompanhar os 

usuários com doenças ameaçadoras de vida, prevalecendo o cuidado longitudinal 

(BRASIL, 2018). 
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3 METODOLOGIA 

 

A metodologia aplicada nesta pesquisa foi de natureza exploratória, do tipo 

pesquisa bibliográfica. Analisaram-se artigos publicados em periódicos indexados 

que tratam sobre o tema, em bases de dados específicas, que abordam a temática 

da saúde de forma global, para compreender o avanço das tecnologias em saúde e 

suas consequências para os Cuidados Paliativos. 

Considerando a classificação proposta por Gil (2002, p. 5), pode-se afirmar 

que “esta proposta é melhor representada por meio de uma pesquisa do tipo 

exploratória, cujo objetivo é possibilitar um maior conhecimento a respeito do 

problema, de modo a torná-lo mais claro ou auxiliando na formulação de hipóteses”. 

No entendimento do autor, o principal objetivo deste tipo de pesquisa pode ser tanto 

o aprimoramento de ideias, quanto a descoberta de intuições, o que o torna uma 

opção bastante flexível, gerando, na maioria dos casos, uma pesquisa bibliográfica 

ou um estudo de caso.  

A pesquisa pode ser classificada sob três aspectos: quanto aos objetivos, 

quanto à abordagem do problema e quanto aos procedimentos. No tocante aos seus 

objetivos, a pesquisa que gerou este trabalho caracterizou-se como sendo de 

natureza exploratória. As pesquisas exploratórias têm por fim “[...] mostrar mais 

contexto com o problema, tornando o assim mais explícito ou construindo hipóteses, 

sendo assim estas pesquisas têm como o grande objetivo aprimorar as ideias” (GIL, 

2018 p. 45). 

Para análise dos resultados foi realizada uma revisão integrativa da literatura, 

que segundo Crossetti (2012) uma revisão integrativa sintetiza os resultados de 

estudos anteriores, segue um processo de análise sistemática e geral e mostra as 

conclusões do conjunto de literatura para fenômenos específicos. Enfatiza que os 

dados resumidos e comparados podem não apenas determinar as lacunas de 

conhecimento relacionadas ao fenômeno da pesquisa, mas também determinar a 

necessidade de pesquisas futuras e revelar as questões centrais da área, para que 

conclusões gerais sobre as questões de pesquisa possam ser tiradas bem como 

revelar questões centrais da área em foco e identificar marcos conceituais ou 

teóricos. 
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Para Botelho et al. (2011, p.133): 

 
A revisão integrativa da literatura permite ao pesquisador aproximar-se 
da problemática que deseja apreciar, traçando um panorama sobre a 
sua produção científica, de forma a que possa conhecer a evolução do 
tema ao longo do tempo e, com isso, visualizar possíveis oportunidades 
de pesquisa. 

 

As buscas dos artigos foram realizadas no ano de 2020 nos meses de maio e 

junho, utilizando as seguintes bases de dados indexados: LILACS (Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde); Scientific Electronic Library Online 

(SciELO), e Google acadêmico, com uso dos Descritores em Ciência da Saúde 

(DeCS): “cuidados paliativos” and “tecnologias em saúde” and “bioética”. 

As estratégias de busca foram efetivadas, via filtros de busca, seguindo aos 

critérios de inclusão: 

a) Artigos publicados no período de 2013 a maio de 2020;  

b) Texto completo disponível, publicados em revistas indexadas e no idioma 

português. Inicialmente foram incluídos os descritores “cuidados paliativos 

e tecnologias da saúde”.  

Diante disso, foram realizadas cópias impressas de todos os artigos 

selecionados, para facilitar a leitura e organização dos resultados. 

Os critérios de exclusão foram: artigos que não apresentassem os critérios de 

seleção mencionados anteriormente, assim como, teses, dissertações ou artigos que 

não atendessem aos objetivos propostos.  

 Assim, os totais de artigos recuperados pela estratégia de busca foram 

primeiramente filtrados pela leitura de seus títulos. Em uma segunda etapa, seus 

resumos foram lidos na íntegra, para verificar a adequação e pertinência temática. 

Os artigos que restaram após aplicação da segunda etapa, foram lidos em sua 

totalidade, visando à seleção final do material de análise. 

Para a apresentação dos resultados foram elaborados gráficos e tabelas 

através do Microsoft Excel¹, utilizando-se de frequências absolutas e relativas dos 

mesmos. 

 

__________________ 

¹ Software Livre de edição de planilhas e gráficos. 

 



 

4 RESULTADOS, DISCUSSÃO E ANÁLISE

 

Foram inicialmente 

filtros de busca, conforme critérios

preliminar, resultaram 64 artigos elegíveis para avaliação dos títulos e resumos, 

entre estes foram excluídos 40 por não abordarem

em mais de uma base de dados e 

se encaixando nos critérios

estudo, conforme processo de 

 

Quadro 1 - 
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Tecnologia 

Bioética 
TOTAL 

Fonte: Autor (2020). 

 

 As pesquisas nas

SciELO, 1 (7%) LILACS e 11 (

no Gráfico 1. 

 

Gráfico 1 - Distribuição dos artigos encontrados na base de dados

                      Fonte: Elaborado pelo autor

 

, DISCUSSÃO E ANÁLISE 

inicialmente identificados 1604 artigos, que passaram pela seleção dos 

filtros de busca, conforme critérios pré-estabelecidos de inclusão

resultaram 64 artigos elegíveis para avaliação dos títulos e resumos, 

entre estes foram excluídos 40 por não abordarem a problemática, 06

m mais de uma base de dados e 04 por se tratar de anais e resenhas de livros não 

nos critérios. Restando assim 14 artigos para análise

estudo, conforme processo de seleção apresentado no quadro 1.

 Pesquisa bibliográfica e seleção dos artigos

SciELO e LILACS Google Acadêmico
Encontrados Utilizados 

 

Encontrados
2 2 

 

980
2        1 

 

322
2 0 

 

296
6 3 

 

1598

As pesquisas nas bases de dados ficaram assim distribuídas: 

%) LILACS e 11 (79%) no Google Acadêmico, conforme demonstrado 

Distribuição dos artigos encontrados na base de dados

Elaborado pelo autor (2020).
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A amostra final para o estudo foi constituída dos 14 artigos sumarizados no quadro abaixo.  

  

Quadro 2 - Sumarização dos artigos selecionados 

 ARTIGO OBJETIVO METODOLOGIA 

1 ABREU; T. F. K; AMENDOLA; F; TROVO; M. M. 
Tecnologias relacionais como instrumentos para o 

cuidado na Estratégia Saúde da Família. Rev. Bras. 
Enferm, v..70, n.5, Brasília set./out. 2017 

Identificar as tecnologias relacionais 
utilizadas por enfermeiros de 

Estratégia 
Saúde da Família em seu cotidiano 

de trabalho no atendimento aos 
usuários. 

Estudo descritivo, transversal, com 
abordagem qualitativa. 

2 ALVES, A.M.P. M, COSTA, S.F. G; FERNANDES, M.A. 
Cuidados Paliativos e Comunicação: Estudo 

Bibliométrico. Rev. Pesqui. Cuid. Fundam. Online, v.11 
n. esp., p. 524-532, Jan. 2019. 

Analisar os indicadores 
bibliométricos acerca da produção 
cientifica sobre cuidados paliativos 
e comunicação disseminados em 

periódicos online no campo da 
saúde. 

Revisão integrativa com 67 artigos. 

3 CAVEIÃO, C; VISENTIN, A.; HEY, A. P.; MANTOVANI, 
M. F.; SOUZA, B. R. B. Publicações internacionais em 

enfermagem sobre cuidados paliativos. Rev. Bras. 
Enfermagem v. 17, n. 1, Curitiba. nov. 2018. 

Identificar os saberes das 
publicações internacionais em 

enfermagem sobre 
cuidados paliativos. 

Revisão integrativa foram incluídos 
42 artigos. 

4 CHAGAS, MS; ABRAHAO, AL. Produção de cuidado em 
saúde centrado no trabalho vivo: existência de vida no 

território da morte. Rev. Interface, Botucatu, v. 21, n. 63, 
p. 857-867, Dec. 2017.  

Problematizar do porquê, no 
processo de cuidado em saúde, 

produzimos modos de evitar, 
camuflar, desconsiderar o que nos 

acompanha e acompanhará a 
existência, a morte. 

Pesquisa qualitativa do tipo 
descritiva. 

 

5 CHAVES, M; ARAÚJO, L. F. R.; DIAS, R. R. D; CRUZ, J. 
A. M. Conhecimento Dos Acadêmicos De Enfermagem 
De Uma Universidade Privada Da Região Metropolitana 
De Belo Horizonte - Mg Sobre Cuidados Paliativos. Rev. 
Bras. Enfermagem, v.21, n. 3, 2018. Belo Horizonte/MG. 

Verificar o conhecimento dos 
acadêmicos de enfermagem sobre 

o tema Cuidados Paliativos. 

Estudo quantitativo através de 
formulários. 

Continua... 



27 
  

6 COSTA; I. V. da; MAGALHÂES; J. G; ROCHA; M. P. 
Atualidades em cuidados paliativos no Brasil: Avanço ou 

Resistência? Rev. Científica Multidisciplinar Núcleo do 
Conhecimento. Ano 04, Ed. 10, v. 10. São Paulo. out. 

2019. 

Mapear e descrever a aplicação dos 
cuidados paliativos no cenário 

brasileiro da atualidade bem como 
os seus avanços e respectivas 

dificuldades. 

Revisão integrativa considerados 
artigos publicados entre os anos de 

2010 a 2018. 

7 DUARTE; I. V; FERNANDES, K. F; FREITAS, S. C. 
Cuidados paliativos domiciliares: considerações sobre o 
papel do cuidador familiar. Rev. SBPH, v.16. n. 2, Rio de 

Janeiro, dez. 2013. 

Mostrar o papel do cuidador familiar 
de pacientes com doença em 

estágio terminal 

Revisão bibliográfica encontrando 
46 artigos. 

8 GOI, M. G; OLIVEIRA; D. R. Produção do Conhecimento 
de Enfermagem Acerca De Cuidados Paliativos: Revisão 
Narrativa. Rev. Contexto & Saúde, v. 18, n. 34, jan./jun. 

2018. 
. 

Conhecer a produção científica de 
enfermagem acerca de cuidados 

paliativos, uma vez que é 
evidenciado na prática assistencial 

diária o despreparo profissional e as 
dificuldades quanto a entendimento 
e a atuação dos profissionais junto 

aos pacientes em 
cuidados paliativos. 

Revisão de literatura usando o 
método do tipo narrativo com 10 

artigos. 

9 HERMES; H. R; LAMARCA; I. C. A. Cuidados paliativos: 
uma abordagem a partir das categorias profissionais de 
saúde. Rev. Ciênc. Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, RJ. 

v.18, n. 9, Set. 2013. 
 

Preveem a ação de uma equipe 
interdisciplinar, onde cada 

profissional 
reconhecendo o limite da sua 
atuação contribuirá para que o 

paciente, em estado terminal, tenha 
dignidade na sua 

morte. 

Revisão bibliográfica 

10 KRAUSE, L.; FREITAS, L.A.; DAFLON, P.M.N., Cuidados 
paliativos e medicina de família e comunidade: conceitos 

e interseções. Rev. Hospital Universitário Pedro 
Ernesto, v. 15, n. 3, p. 286-293, set. 2016.  

Mostrar os cuidados paliativos com 
o avanço da tecnologia. 

Revisão integrativa forma 
identificados 26 artigos. 

11 LIMA; G.S; NASCIMENTO; N. M. Oncologia: Cuidados 
Paliativos Aos Pacientes Oncológicos. Volume 17, 

Número 1 ISSN 2447-2131 João Pessoa, 2017. 

Abordar os cuidados paliativos na 
assistência de enfermagem e seus 

benefícios para o paciente 
oncológico e sua família. 

Revisão de literatura no período de 
outubro de 2015 a maio de 2016. 

Continuação... 
 

Continua.... 
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12 LIMA; C. A.S. Ortotanásia, cuidados paliativos e direitos 
humanos. Rev. Soc. Bras. Clinica Med., São Paulo, SP., 

v. 13, n.1, p. 7-14, jan./mar., 2015 

Apresentar reflexões 
sobre a importância dos cuidados 

paliativos e sua relação 
com os Direitos Humanos. 

Revisão de literatura. 

13 PEREIRA, M. S; CLEMENTE, E. M; SALVADOR, P. T. C. 
de O; SANTOS, V. E. P; TOURINHO, F, S, V. O uso da 
tecnologia na assistência à saúde da criança: revisão 
integrativa da literatura nacional. Rev. Brasileira de 

Ciências da Saúde, São Paulo, SP. V.12, nº 39, 
jan/mar., 2014. 

Verificar por meio das evidências 
científicas o uso das tecnologias no 
cuidado de enfermagem à criança e 

família. 

Revisão integrativa contendo 11 
produções 
Científicas. 

 

14 VASCONCELOS; G. B; PEREIRA; P. M. Cuidados 
paliativos em atenção domiciliar: uma revisão 

bibliográfica. Rev. Adm. Saúde, São Paulo, SP., v. 18, n. 
70, jan./ mar. 2018. 

Elaborar uma 
proposta de serviço de cuidados 
paliativos em atenção domiciliar. 

Revisão bibliográfica e reuniões 
com especialistas em cuidados 

paliativos e 
operadoras de saúde. 

 
Fonte: Autor (2020). 
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Após a escolha dos artigos, a próxima etapa consistiu em realizar uma leitura 

exploratória de todos os estudos pesquisados, análise dos conteúdos e 

sistematização das informações contidas, contemplando os objetivos propostos 

nesta pesquisa. A partir da leitura e da análise dos artigos encontrados foram 

estabelecidos três grupos para a discussão: Cuidados Paliativos; Tecnologias e os 

Cuidados Paliativos, Cuidados Domiciliares e as Novas Tecnologias, pois foram os 

temas mais relevantes encontrados nos estudos e relacionados aos objetivos. 

 

4.1. OS CUIDADOS PALIATIVOS 
 

A análise dos 14 artigos selecionados nos permite identificar que, nas últimas 

décadas, a inovação tecnológica impactou de forma crucial a longevidade humana, a 

expectativa de vida aumentou exponencialmente. Dessa maneira, em muitos casos 

de doenças graves e crônicas, a morte não é mais um episódio, mas um processo. 

Às vezes, é prolongado e pode levar anos ou até décadas, dependendo do 

diagnóstico, entre outros fatores. Ainda é muito difícil lidar com a morte e muitos 

profissionais a encobrem, tendo dificuldade de falar sobre o assunto com o paciente, 

visto que há pessoas que digam que a morte é um fracasso por parte dos 

profissionais (HERMES; LAMARCA, 2013). 

As doenças crônicas e graves são condições descontroladas, onde os 

sintomas tendem a piorar com o tempo e acabam causando a morte, apesar da 

gestão. Dor, gerenciamento de sintomas, metas de atendimento e sobrecarga do 

cuidador são questões importantes que vão estar inseridas nos cuidados paliativos 

(GOI; OLIVEIRA, 2018). 

Na busca por amparar a crescente amplitude da vida os cuidados paliativos 

se constituem para reafirmar a morte como um processo natural (HERMES; 

LAMARCA, 2013). O termo cuidado paliativo é usado para especificar o efeito de 

uma equipe multidisciplinar em pacientes que provavelmente não serão curados. 

Sendo que a equipe de profissionais da saúde que compõem os cuidados paliativos 

tem como objetivo o alívio do sofrimento em todo o curso da doença. De acordo com 

Caveião et al (2018), o papel do profissional de cuidados ajudará a gerenciar, 

melhorar o conforto e a qualidade de vida do paciente. Os profissionais têm a 

responsabilidade de avaliá-los ao longo do caminho da doença.  
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Dos artigos selecionados para compor este trabalho, em quatro deles os 

autores mencionam que o maior número de pacientes em cuidados paliativos são os 

oncológicos, dessa forma vale ressaltar que os pacientes oncológicos podem ser 

referência para o estudo e análise das práticas de cuidados paliativos. 

 Nesses artigos pode-se notar que os pacientes com câncer avançado 

geralmente apresentam uma carga significativa de sintomas, incluindo dor, náusea e 

fadiga que causam sofrimento e diminuição da qualidade de vida; e cuidados 

voltados para o controle dos sintomas, sejam do próprio câncer ou da toxicidade do 

tratamento administrado concomitantemente às terapias direcionadas à doença, são 

uma característica fundamental do atendimento centrado no paciente (LIMA; 

NASCIMENTO, 2017). 

Na prática oncológica padrão, por exemplo, as discussões sobre os cuidados 

no final da vida e o gerenciamento avançado de sintomas geralmente ocorrem dias 

ou semanas após o diagnóstico. Todavia, começar os cuidados paliativos no início 

do curso da doença é fundamental, e pode levar a um melhor controle dos sintomas 

e a redução do sofrimento durante todo o período de tratamento, não só do paciente, 

mas de todos os familiares. Lima e Nascimento (2017) afirmam que o foco precoce 

no atendimento, visando melhorar a qualidade de vida, melhora a satisfação do 

paciente, reduz a depressão e a ansiedade e leva a um atendimento mais 

consistente com as preferências do paciente, melhorando a sobrevida e reduzindo 

os custos gerais dos cuidados.  

A qualidade de vida é um aspecto importante para os pacientes de cuidados 

paliativos, já que é um tratamento que não propõem a cura, e ela é afetada por 

fatores psicológicos, físicos e sociais. Em suas pesquisas Caveião et al (2018) 

mostram que a tecnologia do cuidado paliativo é uma questão desafiadora e precisa 

de mais estudos, pois percebe que os enfermeiros avaliam a qualidade de vida com 

base na experiência e não usam ferramentas ou instrumentos de avaliação ao se 

comunicar com os pacientes.  

Hermes e Lamarca (2013) mostram que os cuidados paliativos defendem uma 

equipe humanizada, que potencialize as relações paciente-família e forneça medidas 

razoáveis de resposta para pessoas que sofrem de doenças contínuas, com risco de 

vida (do diagnóstico da doença ao último minuto). Apesar das publicações versarem 

sobre a necessidade de equipe multidisciplinar capacitada e humanizada, os artigos 

encontrados ainda centram a prática dos cuidados paliativos nos profissionais da 
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enfermagem e a decisão sobre a prescrição destes cuidados nos profissionais 

médicos.  

Caveião et al (2019) afirmam que o uso correto das tecnologias em saúde 

proporcionará a possibilidade do paciente paliativo e familiares passarem pela 

terminalidade com maior qualidade de vida. Por isso, Goi e Oliveira (2018) mostram 

que a falta de habilidades de comunicação para discutir questões em fim de vida e a 

falta de competência no gerenciamento de sintomas são alguns dos fatores 

limitantes para gerenciar efetivamente a dor e sofrimento de pacientes com doenças 

crônicas graves e suas famílias, além de levar a gastos inadequados. 

Contudo, segundo Pereira et al (2014), foi comprovado que o cuidado 

paliativo fornece aos profissionais de saúde o conhecimento para entender os 

objetivos e experiência de vida, gerenciamento de dor e sintomas, objetivos de 

atendimento e planejamento avançado de atendimento. Influência cultural, valores 

pessoais e crenças podem afetar a capacidade de uma pessoa de entender 

questões da vida e a educação ajudará a manter um equilíbrio de emoção e 

conhecimento ao tomar decisões através do pensamento crítico e autorreflexão. 

Os cuidados paliativos não têm diretrizes ou padrões claros para a prática 

clínica, levando a recentes iniciativas para recomendar a necessidade de educação 

e treinamento como requisito para enfermagem e outras profissões da saúde.  

Dessa forma, são necessários mais estudos usando vários centros, Lima e 

Nascimento (2017) incluem uma maior diversidade de populações de pacientes, 

para entender melhor como as características dos pacientes afetam o benefício 

potencial desses serviços. Os ensaios que controlam a exposição dos pacientes à 

atenção da intervenção e avaliam outros componentes específicos dos cuidados 

paliativos elucidam melhor quais partes de uma intervenção em cuidados paliativos 

podem ser mais úteis para os pacientes.  

Além disso, comparações de serviços semelhantes por oncologistas que 

receberam treinamento adicional em cuidados paliativos, em comparação com 

especialistas em cuidados paliativos, ajudarão a identificar se a integração desses 

serviços por oncologistas primários é tão eficaz quanto o gerenciamento de 

consultas por equipes de cuidados paliativos, por exemplo. Mesmo com a grande 

popularização dos cuidados paliativos, quando ele é abordado, muitas pessoas 

acabam associando diretamente com a morte, esquecendo-se completamente que 

os cuidados paliativos se encontram no âmbito de que há muito serviço para ser 
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realizado ainda. A medicina paliativa não abrange somente a oncologia, e sim, 

qualquer doença que futuramente traga a morte do indivíduo (COSTA; 

MAGALHÃES; ROCHA, 2019). 

Em 2018, segundo Costa; Magalhães e Rocha (2019), o SUS normatizou os 

cuidados paliativos, defendendo que o mesmo deve existir em todos os pontos de 

rede. Aponta também que a oferta deve ocorrer o quanto antes, para um tratamento 

precoce ou inicial da doença, aliviando a dor e o sofrimento do paciente, de seus 

cuidadores e familiares. A normatização traz a necessidade da comunicação entre 

os profissionais da saúde com o paciente e seus familiares, visando ouvir suas 

preferências sobre os cuidados que o enfermo irá receber. 

 
4.2. OS CUIDADOS PALIATIVOS E AS TECNOLOGIAS  
 

A tecnologia é entendida como uma busca intencional pela produção de 

mercadorias e produtos que não apenas têm a função dos materiais, mas também 

têm significado simbólico, têm valor de uso e atende à demanda. Segundo Abreu, 

Amendola e Trovo (2017) as tecnologias em saúde podem ser classificadas em 

tecnologias duras (instrumentos, especificações, rotinas e estrutura organizacional), 

tecnologias leves e duras (conhecimentos estruturais, como fisiologia, anatomia, 

psicologia, medicina e clínicas cirúrgicas) e tecnologias leves (relações com os 

sujeitos). 

Os autores acima afirmam que as tecnologias leves existem no espaço 

relacional do trabalho e são incorporadas na atitude do sujeito, que pode ser 

chamada de tecnologia relacional. Isso inclui espaços de acolhimento, integração, 

contato, reuniões e audição, respeito e apreço pela autonomia, cooperação e 

responsabilidade compartilhada, expressão oral adequada usando habilidades de 

comunicação, bom senso de humor, empatia e atitude moral. 

Os profissionais de saúde usam a tecnologia leve, a do relacionamento, para 

promover o desenvolvimento de habilidades interpessoais, assim segundo Chagas e 

Abrão (2017) é importante destacar que, mesmo com experiências profissionais 

anteriores, estes trabalhadores não receberam preparação, nem nos locais de 

formação, nem nos espaços de trabalho, de como lidar com esse componente 

especial e comum que é o compartilhar, vivenciar relações, relacionamentos 

humanos diretamente interligados no trabalho que executam.  
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Dessa forma o despreparo para lidar com a ‘dor emocional’, com o sofrimento 

do outro e com sua própria dor é reflexo do modelo assistencial que ainda é 

empregado atualmente no cuidado em saúde. 

O termo tecnologia em saúde conforme Pereira et al (2014) é geralmente 

associado a máquinas desenvolvidas para a reabilitação e sobrevivência de 

indivíduos. No entanto, é importante notar que o conceito pode ser expresso de 

diferentes maneiras, a saber: tecnologia dura, que se refere com precisão a ideias 

trazidas pelo senso comum representado por máquinas, padrões e estruturas 

organizacionais. 

Portanto, vale ressaltar que, especialmente com o desenvolvimento da 

tecnologia pesada, a taxa de sobrevivência de pessoas com problemas de saúde 

altamente complexos aumentou. O ser humano é marcado pela mortalidade, as 

quais nem mesmo os avanços da medicina atrelada as novas tecnologias são 

capazes de mudar. Por isso, os cuidados paliativos visam uma morte digna, 

reconhecendo que ela é um processo natural e que demanda cuidados que 

proporcionem ao paciente a morte ao seu tempo (COSTA; MAGALHÂES; ROCHA 

2019). 

As novas tecnologias em saúde, segundo Chagas e Abrahão (2017), são no 

âmbito da escuta qualificada, do acolhimento, humanização, ou as novas máquinas 

e equipamentos médicos classificadas como duras. Com o entendimento do uso 

dessas classificações de tecnologias é compreensível dizer que uma tecnologia leve 

nem sempre é incluída nos processos terapêuticos dos pacientes de cuidados 

paliativos. Uma ligação afetiva que necessita de uma comunicação efetiva, e para 

que ocorra, para que se estabeleça o vínculo, é primordial a aceitação do outro 

como legítimo e portador de autonomia. 

No campo da saúde, as tecnologias leves podem ser representadas através 

do uso de habilidades interpessoais podendo ser uma diferença positiva nas 

relações com os pacientes e familiares. Por outro lado, como pode ser visto a falta 

dessa tecnologia, dada pelas habilidades interpessoais e a atitude inadequada de 

comunicação dos profissionais com os pacientes podem ter um impacto negativo na 

qualidade da assistência prestada. A comunicação interpessoal é o fundamento e o 

aspecto mais importante do relacionamento e, também é uma ferramenta básica de 

assistência médica (ABREU; AMENDOLA; TROVO, 2017).   
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Cabe destacar que o desenvolvimento de habilidades interpessoais se dá 

principalmente através do autodesenvolvimento, em outras palavras, de acordo com 

Lima (2015), as organizações podem definir e orientar os conhecimentos, 

habilidades e atitudes exigidas e desejadas pelos funcionários, mas é certo que os 

indivíduos são indispensáveis em seu próprio aprimoramento. 

Também foi apontado nesses estudos que os médicos devem utilizar todos os 

meios disponíveis na medicina para manter a vida humana, segundo Lima (2015) o 

artigo 41 do Código de Ética Médica diverge do posicionamento da Associação 

Médica Mundial, que se posiciona a favor da ortotanásia, a qual se caracteriza pela 

morte natural e, por isso, ao seu tempo. Uma importante discussão que permeia 

tanto os Direitos Humanos quanto a Bioética é a legalidade e a eticidade da 

ortotanásia. 

No contexto de uma população global crescente e envelhecida, as demandas 

por serviços de cuidados paliativos não podem ser atendidas apenas por um 

especialista da área, visto que o número de especialistas em cuidados paliativos não 

consegue atender toda a demanda de pacientes paliativos, portanto, a 

responsabilidade de comunicar sobre os cuidados do final de vida com indivíduos 

com doenças potencialmente fatais e com aqueles próximos a eles cairá cada vez 

mais para os prestadores de cuidados paliativos.    

Evidenciou-se também segundo Alves, Costa e Fernandes (2019) que o 

aprimoramento das tecnologias leves como das habilidades de comunicação durante 

a assistência requer estratégias de apoio como cursos e orientação baseada em 

competências. Logo, a comunicação efetiva, juntamente com competências clínicas, 

provoca efeitos positivos para a prática. 

Há fortes evidências de que a boa comunicação é benéfica no atendimento ao 

final da vida de pacientes de alto risco e suas famílias, e com a boa prática dessa 

comunicação esclarecer e inserir os indivíduos em cuidados paliativos é de suma 

importância não só para eles, mas para suas famílias.  

Dessa maneira Alves, Costa e Fernandes (2019) discutem um número maior 

de tópicos de atendimento no final da vida para aumentar a probabilidade de 

concordância entre as metas de atendimento relatadas pelo paciente e as metas 

documentadas em seus registros médicos, contribuindo assim para a maior 

satisfação do paciente e de seus familiares com o atendimento.   
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Para a medicina paliativa, os profissionais da saúde têm o dever ético de 

amparar o paciente, o qual, nesse âmbito, engloba aceitar a morte como um 

processo inevitável, e nisso, segundo Lima (2015) a ortotanásia possibilita o avanço 

da tecnologia leve através da humanização do processo de morte, visto que assim 

como o processo da vida é pautado pelo respeito à dignidade da pessoa, na morte 

não poderia ser diferente. Para uma boa morte, uma boa medicina não basta, e sim 

uma combinação de princípios morais, religiosos e terapêuticos. 

O impacto das discussões iniciais também pode se estender a aqueles 

próximos aos pacientes antes da morte e até o luto, onde os membros da família 

aproveitaram ao máximo o tempo que tinham com o paciente e usando dos serviços 

de cuidados paliativos mais cedo.        

Para que isso aconteça, é necessário dialogar sobre o fim da vida o mais 

rápido possível. No entanto, apesar de fortes argumentos para abrir e acelerar essas 

discussões sobre cuidados paliativos, para muitas pessoas com doenças com risco 

de vida, elas ainda não tem ocorrido e, frequentemente, os pacientes e parentes 

esperam que o tópico seja levantado por seu médico, enquanto os médicos confiam 

em pacientes e parentes para iniciar a conversa, podendo resultar em um ciclo 

perpétuo de não discussão. Esse ciclo é alimentado por várias barreiras, incluindo 

(mas não se limitando a) incerteza prognóstica, medo do impacto nos pacientes, 

navegando na prontidão do paciente e sentindo-se inadequadamente treinado para, 

ou não acostumado a, essas discussões (COSTA; FERNANDES, 2019).  

 Sendo assim, nesse caso, uma melhor designação de tecnologia leve através 

de boas habilidades de comunicação derrubará as barreiras nessa área. Embora as 

discussões sobre possíveis barreiras aos cuidados no final da vida tenham 

começado Alves, Costa e Fernandes (2019) mostram que é importante reconhecer 

que muitas das tecnologias mais valorizadas por pacientes e parentes são as 

habilidades básicas de comunicação não especializadas relevantes em todos os 

campos da medicina - sensibilidade e empatia, dentro de um cuidado holístico e 

individualizado.  

Portanto, é importante não deixar as sensibilidades específicas das 

discussões em cuidados paliativos impedirem os médicos de oferecer todas essas 

oportunidades. Porém, para melhorar esse relacionamento entre trabalhadores e 

usuários da saúde nesse contexto, as pessoas parecem estar muito familiarizadas 

com a tecnologia pesada, ou seja, normas e procedimentos, por isso é necessário 
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explorar ainda mais a possibilidade de usar a tecnologia leve neste âmbito (ABREU; 

AMENDOLA; TROVO 2017). 

 

4.3. OS CUIDADOS DOMICILIARES E AS NOVAS TECNOLOGIAS 
 

No que diz respeito aos desafios em cuidados paliativos, os artigos mostram 

predominância sobre questões de final de vida. Isso pode incluir conversas sobre 

prognóstico e preferências e prioridades sobre o local da morte, por exemplo, 

(ALVES, COSTA; FERNANDES, 2019).  

Diante disso, segundo Duarte et al (2013), é necessário prestar muita 

atenção, para que possam dispensar cuidados adequados aos pacientes, mesmo 

sem conhecimento técnico, possibilitando assim que o paciente obtenha qualidade 

no seu tempo restante de vida, as vezes ouvindo a ele e seus familiares e cedendo a 

alguns pedidos, como a escolha do morrer em casa, sempre analisando a situação 

individual. 

O avanço das tecnologias em saúde juntamente com o avanço da medicina 

paliativa vem crescendo rapidamente como subespecialidade, ou seja, são uma 

especialidade médica interdisciplinar que demonstrou beneficiar não só pacientes 

terminais, mas também pacientes que vivem com uma doença crônica grave.  

 Mesmo com inúmeros conhecimentos e técnicas preventivas, e com o avanço 

da tecnologia dura através de equipamentos que prolongam a vida humana, a 

medicina moderna não possui cura para determinadas doenças, tendo a morte como 

seu desfecho irremediável. Nos estágios finais da vida, segundo Krause, Freitas e 

Daflon (2020) o cuidado ao paciente está cada vez mais presente no cotidiano dos 

profissionais de saúde, e esse cuidado se torna muito comum em alguns serviços de 

saúde que não podem recebê-los e/ou mantê-los, tornando dessa forma sua 

reestruturação cada vez mais urgente.  

Este cuidado segundo Vasconcelos e Pereira (2018) é apropriado para 

pacientes, independentemente da idade ou diagnóstico. Por definição, os cuidados 

paliativos são fornecidos por uma equipe multidisciplinar, no entanto, os princípios e 

práticas de cuidados paliativos podem ser integrados e entregues por qualquer 

pessoa que cuida dos doentes graves em qualquer ambiente (às vezes chamado de 

“cuidados paliativos primários”).      
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Nesse avanço de entendimento, e assim prestando a escuta qualificada, 

pode-se afirmar que os cuidados paliativos prestados no ambiente doméstico estão 

associados a uma redução na carga de sintomas e a um aumento na satisfação do 

paciente e do cuidador; além disso, também mostram que resulta em menor 

utilização de recursos e custos em saúde (VASCONCELOS; PEREIRA, 2018). 

De acordo com Duarte et al (2013), o tratamento e os cuidados de saúde de 

pacientes com doenças crônicas avançadas estão intimamente relacionados à 

internação hospitalar. No entanto, de acordo com a definição e recomendações das 

ações de cuidados paliativos, as pessoas observaram uma mudança de paradigma 

na saúde.  

O foco dos cuidados paliativos em casa pelas famílias mudou de um simples 

papel de cuidar para um cuidado mais complexo, geralmente envolvendo 

habilidades avançadas, uso de tecnologias em saúde e o gerenciamento de 

sintomas. Assim, o nível de responsabilidade de um cuidador familiar depende dos 

aspectos físicos e psicossociais, necessidades do paciente e a dinâmica do 

relacionamento entre cuidador e paciente (VASCONCELOS; PEREIRA, 2018). 

Para muitas famílias, segundo Vasconcelos e Pereira (2018) o diagnóstico de 

uma doença com risco de vida de um membro da família é seu primeiro grande 

confronto com morte. Para os cuidadores familiares, o impacto financeiro e social da 

prestação de cuidados pode ser acentuado por encargos sociais como restrições de 

horário pessoal, perturbação de rotinas e diminuição do tempo de lazer. Onde, por 

exemplo, um cuidador precisar manter uma presença constante, tornando-se tão 

confinado como o paciente. Existe potencial para conflito e resolução conforme o 

cuidador tentar gerenciar múltiplas responsabilidades e renuncia a suas próprias 

necessidades em favor dos do paciente. 

Dessa forma, devido aos conceitos sociais e culturais, a família pode 

proporcionar um ambiente confortável e acolhedor, sendo um lugar melhor para 

aproximar-se de parentes e amigos. Assim, segundo Duarte et al (2013), nos 

cuidados domiciliares pode-se fazer uso de diferentes tecnologias leves através do 

contato humanizado, permitindo que as famílias participem da enfermagem e 

suporte emocional aos pacientes, trazendo benefícios, como a redução de 

complicações causadas por internações prolongadas e o custo da tecnologia 

hospitalar. 
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Segundo Krause, Freitas e Daflon (2020), com o desenvolvimento da 

tecnologia dura, as mortes desses pacientes, que antes ocorriam em ambiente 

doméstico, passaram a ocorrer nos hospitais, principalmente na unidade de terapia 

intensiva (UTI), que possui um ambiente isolado com janelas fechadas, luz artificial e 

temperatura constante. A manutenção é realizada por ar condicionado e 

equipamentos técnicos, procedimentos altamente complexos são realizados pela 

equipe médica. Geralmente, os pacientes se sentem incapazes de expressar suas 

emoções e estão destinados a se sentir solitários. Muitos profissionais de saúde não 

estão preparados para lidar com o processo de morte, o que agrava ainda mais o 

sofrimento dessas pessoas.      

No contexto domiciliar, a equipe de ESF é responsável pelo suporte ao 

paciente e à família, de maneira a garantir o controle dos sintomas e a dignidade no 

processo de morte. A equipe técnica é composta por médico e enfermeiro que 

realizam consulta ambulatorial e visita domiciliar. O técnico em enfermagem realiza 

os cuidados tanto na Clínica da Família quanto em visitas domiciliares. Um grande 

avanço de entendimento pode ser visto os desejos do paciente e de sua família 

(KRAUSE; FREITAS; DAFLON, 2020).   

 Para que o atendimento ao paciente seja eficaz são necessárias certas 

condições, como um plano de tratamento previamente estabelecido, monitoramento 

por uma equipe de cuidados paliativos, morar em uma casa que forneça 

saneamento e alimentos com condições mínimas, uma ou mais pessoas 

responsáveis para serem cuidadores, sendo capazes de entender e implementar as 

diretrizes fornecidas pela equipe, além dos desejos e permissão desses pacientes 

para ficar em casa. Quando isso acontece, além dos cuidados prestados pela 

equipe, parentes e amigos também podem fornecer ajuda abrangente para 

promover a continuidade do suporte técnico e médico relacionado à segurança e 

conforto da família (DUARTE, et al, 2013).  

O significado do atendimento domiciliar é muito mais do que ir para a casa do 

paciente. Isso geralmente significa ir à casa do paliativo para fornecer suporte a ele 

e sua família para que possam cuidar do paciente. Para oferecer cuidados 

adequados, os profissionais devem conhecer e dominar os procedimentos e 

métodos clássicos dos cuidados paliativos e uso de algumas tecnologias e integrá-

los à base dos ensinamentos para os cuidadores. É importante entender que a 
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implementação desses procedimentos e métodos na graduação e na formação de 

médicos é essencial (KRAUSE; FREITAS; DAFLON, 2020). 

Pode ser uma equipe multiprofissional composta por médicos, enfermeiros, 

fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, psicólogos, 

nutricionistas, musicoterapeutas e assistentes espirituais. É importante que o 

desempenho desses profissionais seja interdisciplinar, para que essas múltiplas 

perspectivas possam ajudar a fornecer tratamento diferenciado para pacientes e 

familiares (DUARTE, et al, 2013).  

De acordo com Vasconcelos e Pereira (2018), os cuidadores familiares 

desempenham um papel central no bem-estar da maioria das pacientes paliativos, é 

importante dar atenção às suas necessidades e experiências. Contudo, o princípio 

de considerar as necessidades da família e o paciente como igualmente importante 

na prestação de cuidados nem sempre é sustentada, com as necessidades dos 

cuidadores geralmente ofuscadas com preocupações com o conforto do paciente, 

cuidados práticos, necessidades de informação e apoio emocional. 

Entretanto, segundo Duarte et al (2013) a família como cuidadora em casa 

começa a exercer funções previamente desconhecidas, como administrar remédios, 

manusear tubos de infusão, vestir e limpar o paciente, e pode lidar com a 

possibilidade de agravar os sintomas. Considerando essa realidade, o cuidar dos 

pacientes em casa, principalmente na fase tardia da doença, é uma atividade que 

pode causar ônus físico, emocional, social e econômico, além de afetar a qualidade 

de vida dessas famílias. 

Porém, a morte em casa é vista como uma experiência mais digna e 

confortável do que a morte no hospital, além de ser um avanço na medicina 

paliativa. Além disso, muitas instituições de saúde promovem cuidados paliativos em 

casa, porque pode ser mais eficaz e menos oneroso se comparado com os cuidados 

desses pacientes nos ambientes hospitalares. De fato, a morte em casa é uma 

realidade para apenas uma pequena proporção de pacientes. Embora possa ser o 

objetivo desejado para algumas famílias, também pode ser um ideal romântico 

inapropriadamente incentivado pelos profissionais de saúde. Dessa forma, famílias e 

pacientes precisam estar cientes de todos os riscos para poder fazer uma escolha 

informada sobre onde a morte deve ocorrer. (VASCONCELOS; PEREIRA, 2018). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A elaboração deste trabalho reforçou minhas convicções quanto à 

necessidade de conhecer melhor as tecnologias em saúde, no sentido de buscar 

maior compreensão sobre o seu impacto na organização do trabalho das instituições 

de saúde e da prática dos profissionais que prestam os cuidados paliativos. O 

estudo possibilitou identificar que desde 1990 a Organização Mundial de Saúde 

(OMS) tem se esforçado para colocar o tema na agenda mundial, inclusive 

promovendo a evolução do conceito. 

Além disso, ao retomar o objetivo principal deste trabalho em verificar o 

avanço das tecnologias em saúde e as consequências para os cuidados paliativos, 

foi possível identificar que o conceito de cuidados paliativos sofreu alterações ao 

longo dos anos com o avanço do entendimento dessa prática de cuidado e, segundo 

a OMS, em seu modelo mais recente, é “uma abordagem que melhora a qualidade 

de vida dos pacientes (adultos ou crianças) e de seus familiares que enfrentam 

problemas associados a doenças que ameaçam a vida”.  

Os cuidados paliativos são uma importantíssima tecnologia em saúde, do 

cuidado em saúde, e dentro dessa tecnologia existem, portanto, outras tecnologias 

que constituem outro modo de cuidar. Os Cuidados Paliativos são uma inovação no 

processo de trabalho, uma tentativa de solucionar a necessidade e a realidade 

emergente no atual contexto de saúde. Da mesma forma, as tecnologias leves e 

leve-duras, especialmente, incluem também conhecimentos sistemáticos e 

especializados, cujos resultados podem ser alcançados mediante um planejamento 

eficaz. 

Pode-se verificar que a equipe multiprofissional de saúde promove os 

cuidados paliativos, visando melhorar a qualidade de vida das pessoas que 

enfrentam doenças que ameaçam a vida, e de seus familiares, prevenindo e 

aliviando a dor e o sofrimento e outros problemas, fisicamente, socialmente, 

psicologicamente e espiritualmente. Os profissionais de cuidados paliativos ainda 

fazem pouco uso das tecnologias leves, mas há um avanço nesse sentido pelo 

exemplo dos cuidados domiciliares, que rompem com a situação, o lugar comum do 

morrer, e operam com o uso dessas tecnologias. 

Assim, se observa que os cuidados domiciliares surgem como um avanço no 

entendimento dos cuidados paliativos, quando a família possui uma estrutura social, 
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afetiva e financeira; pois o doente em casa passa a ter o convívio com sua família, 

dispondo assim de um fim de vida mais digno e com maior qualidade do que em um 

ambiente hospitalar.  

Dessa maneira destacam-se as práticas humanizadas, o acolhimento e a 

escuta qualificada através dos cuidadores que também são avanços do uso 

tecnológico na área da saúde para esses pacientes paliativos. 

Portanto, vale ressaltar a necessidade de consolidar políticas públicas 

específicas de cuidados paliativos, estabelecer uma rede integral de modo a vincular 

à atenção básica para fomentar a assistência domiciliar como principal modalidade 

de atendimento, além de mecanismos de obtenção de medicamentos, materiais e 

serviços e adequação de cursos de graduação e pós-graduação, incluindo conteúdo 

específicos de cuidados paliativos, para a formação de profissionais de saúde. 

E assim, pode-se verificar que é fundamental o entendimento das tecnologias 

em saúde para um gestor da saúde. Vale ressaltar que durante a execução do 

trabalho constatou-se que os profissionais da administração não têm interesse pelo 

tema ou não escrevem a respeito, pois nas pesquisas realizadas, não houve 

resultado de estudos ou artigos elaborados por tais profissionais, mas somente por 

profissionais da saúde, como médicos e, principalmente, enfermeiros. Deste modo, é 

necessário que os profissionais e gestores da área da administração se apoderem 

do tema para, no mínimo, melhorar a qualidade dos serviços prestados e reduzir os 

custos causados pelo mau uso dos avanços tecnológicos na área da saúde.  

Além disso, é importante destacar um dos limites encontrados na realização 

deste estudo que pode servir de sugestão para trabalhos futuros como, por exemplo, 

discussão acerca do prolongamento da vida bem como uma análise da bioética no 

âmbito dos cuidados paliativos seria interessante. Pois são assuntos que tem 

importância e pertinência com o tema deste trabalho, mas não foi possível 

desenvolvê-lo principalmente pela questão do tempo e porque também iria além dos 

objetivos propostos. 

Para finalizar, vale ressaltar que um cuidado humanizado com foco nas 

tecnologias leves, sem esquecer-se dos grandes avanços na utilização das 

tecnologias duras, é o melhor caminho para atentar aos problemas e dificuldades 

enfrentados pelos pacientes de cuidados paliativos e seus familiares. Além disso, 

precisa haver maior capacitação do profissional da saúde para que o mesmo utilize 

esse avanço de entendimento tecnológico, que escute as considerações dos 
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familiares e do próprio paciente, se for possível, que promova um clima de afeto e 

empatia com aquela vida e aquela situação que ele se depara. 
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