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RESUMO 
 

O  cuidado paliativo tem sido reconhecido como uma abordagem humanística voltada 

para a qualidade de vida, principalmente referente aos pacientes gravemente 

enfermos com doenças ameaçadoras à vida, onde o cuidado é centrado no doente e 

não na doença, o reconhecendo como parte de um núcleo familiar e social. Ao longo 

da história, aliado ao desenvolvimento da medicina curativa, cresce de importância o 

estudo do cuidado paliativo considerando o evidente envelhecimento populacional e 

o aumento da prevalência de doenças crônicas e oncológicas, dentre outros. O 

Sistema de Saúde do Exército Brasileiro (EB) possui iniciativas isoladas no tema, 

necessitando de efetivas políticas que fomentem o assunto de forma a disseminá-lo 

para sua implantação nas Organizações Militares de Saúde sob sua responsabilidade 

O presente trabalho tem por objetivo verificar se é possível propor uma estratégia para 

a implantação dos cuidados paliativos e para isso, utilizando como metodologia a 

dedutiva, bibliográfica e de campo partindo da análise histórica no Brasil e no mundo 

e das normatizações pertinentes, da obtenção de  dados da percepção dos militares 

de saúde sobre o tema por intermédio de questionário aplicado, do levantamento das 

atuais ações em cuidados paliativos no sistema pode concluir que é possível implantar 

os cuidados paliativos como ferramenta de qualidade da assistência visto haver 

profissionais capacitados nas Organizações Militares de Saúde, motivação por grande 

parte dos profissionais questionados caso submetidos à adequada capacitação e 

alinhamento com as políticas de qualidade da assistência já utilizadas pelo Exército 

Brasileiro, onde ressalta-se o Programa de Acreditação da Saúde Assistencial Militar. 

 
Palavras-chave: Cuidados paliativos; Qualidade da assistência; Exército Brasileiro. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ABSTRACT 
 

Palliative care has been recognized as a humanistic approach aimed at quality of life, 

especially for critically ill patients with life-threatening diseases, where care is focused 

on the patient and not on the disease, recognizing the patient as part of a family and 

social nucleus. Throughout history, allied to the development of curative medicine, the 

study of palliative care has grown in importance, considering the evident aging of the 

population and the increased prevalence of chronic and oncologic diseases, among 

others. The Health System of the Brazilian Army (EB) has isolated initiatives on the 

subject, requiring effective policies that promote the subject in order to disseminate it 

for its implementation in the Military Health Organizations under its responsibility. The 

objective of the present work is to verify if it is possible to propose a strategy for the 

implementation of palliative care and for this, using as methodology the deductive, 

bibliographical and field analysis, starting from the historical review in Brazil and in the 

world, and the pertinent regulations, the obtaining of data from the perception of the 

military health on the theme by means of a questionnaire applied, of the survey of the 

current actions in palliative care in the system, it is possible to conclude that it is viable 

to implement palliative care as a tool for quality of care, since there are trained 

professionals in the Military Health Organizations, motivation by most of the 

professionals questioned if submitted to adequate training and alignment with the 

policies of quality of care already used by the Brazilian Army, where the Military Health 

Care Accreditation Program is emphasized. 

 
Key-Words: Palliative care; Quality of care; Brazilian Army. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Segundo projeções do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

realizadas em 2018, o percentual da população com 65 anos de idade ou mais 

chegará a 25,5% (aproximadamente 58,2 milhões de idosos) em 2060, ao passo que 

em 2018 essa proporção era de 9,2% (cerca de 19,2 milhões), subsidiando o que se 

pode chamar de envelhecimento populacional (BRASIL, 2018d). 

O avanço tecnológico na medicina tem proporcionado a sobrevida de muitos 

pacientes acometidos por doenças antes tidas como incuráveis, por vezes mediante 

a cura completa, por outras por meio da evolução crônica. Aliado a isso, há o aumento 

da longevidade e, consequentemente, do lapso temporal pelo qual o ser humano é 

exposto a novos fatores biotecnológicos, acarretando, pois, a prevalência do câncer e 

de outras doenças crônico degenerativas, cujas cronicidades podem trazer um 

elevado prejuízo na qualidade de vida além de, à despeito de todos os esforços, 

colocar-se como barreira no enfrentamento à morte – esta que segue como inexorável 

certeza, desafiando o profissional de saúde a encontrar novas habilidades, quando o 

curar não é alcançável e o conforto se mostra como a principal meta a ser atingida.   

Regularmente, os pacientes sem a possibilidade de tratamento modificador 

da doença se acumulam nos hospitais, recebendo, frequentemente, uma assistência 

inadequada, caracterizada pela distanásia focada na tentativa de cura por meio de 

métodos invasivos de alta tecnologia. Essas abordagens, ora insuficientes, ora 

exageradas e desnecessárias, em algumas circunstâncias, subestimam o  sofrimento 

humano, bem como são, por vezes, ineficazes, primordialmente pela ausência do 

devido conhecimento para o tratamento dos sintomas mais emergenciais, como, por 

exemplo, a dor, tanto física como emocional e/ou social. Não diz respeito ao cultivo 

de uma postura contrária à medicina tecnológica, mas sim à tentativa de equilibrá-la 

ao conhecimento científico e ao humanismo a fim de resgatar a dignidade da vida 

humana e a possibilidade de morrer dignamente, juridicamente protegidas na 

Constituição Federal brasileira de 1988, em seu art. 1º, III, enquanto fundamento do 

Estado Democrático de Direito. 

Consoante Maria Goretti Sales Maciel (ACADEMIA NACIONAL DE 

CUIDADOS PALIATIVOS, 2009, p. 16-17), os cuidados paliativos estão centralizados 

no doente e não na doença, para tanto, considera-o em relação à sua história, à sua 

relação familiar e aos seus direitos à informação e à decisão sobre o tratamento, 
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compreendidos no art. 5º, XIV da Constituição Federal de 1988 e no art. 15 do Código 

Civil de 2002. Enfatizando-se a necessidade de uma atuação multiprofissional, a 

autora discorre sobre o que se denomina de equívoco, isto é, quando se entende o 

cuidado paliativo como aquele prestado somente na fase final da vida por doença 

incurável e, conquanto, orienta que as ações paliativas devem ser iniciadas na fase 

inicial do diagnóstico e do tratamento de doenças graves ameaçadoras à vida, em 

paralelo às ações curativas, as quais irão exigir direcionamento tanto mais 

especializado, quanto mais avançado da doença, em cuja etapa o cuidado paliativo 

assumirá o papel preponderante. Ressalta que, pela importância na prevenção e no 

tratamento do sofrimento humano, é algo que não pode ser negado ao doente, 

devendo fazer parte das políticas públicas de saúde. 

 

1.1 Problemática 

 

Hodiernamente, os cuidados paliativos são reconhecidos como um diferencial 

de qualidade dos serviços de saúde, os quais têm buscado adequar à sua assistência 

prestada. No entanto, ainda há poucos profissionais com formação apta para lidar com 

a natureza multidimensional do sofrimento humano diante de uma doença grave. 

Dessa forma, o desenvolvimento de programas de educação continuada é 

extremamente importante para que os cuidados paliativos sejam bem-organizados no 

Brasil, principalmente levando-se em consideração a pouca informação ofertada 

acerca da matéria, tanto nos cursos de graduação como nos de pós-graduação dos 

profissionais de saúde. A despeito do surgimento de especializações e residências 

médicas e/ou multidisciplinares, tal conhecimento carece de maior disseminação. 

Soma-se a isso o fato de que tal prática não é homogeneamente difundida, havendo 

maior concentração nas áreas do sudeste e centro-oeste brasileiro. Outro fator 

essencial é a falta de adoção de políticas públicas voltadas para a implementação, 

consolidação e disseminação dos cuidados paliativos à população brasileira.  

O Sistema de Saúde do Exército Brasileiro (EB), dentre outras atribuições, é 

o responsável por prover a assistência médico-hospitalar aos militares, funcionários 

civis e seus respectivos dependentes e pensionistas. Assim como no meio civil, 

enfrenta o latente aumento da demanda por atendimento inerente ao envelhecimento 

populacional, à prevalência de doenças crônicas, ampliadas devido ao avanço 

tecnológico. Nessa interface, os cuidados paliativos, isto é, os cuidados de saúde 



7 

ativos e integrais prestados por uma equipe multiprofissional capacitada a oferecer 

conforto à pessoa com doença grave, progressiva e ameaçadora à continuidade de 

sua vida são absolutamente necessários para a abordagem do cuidado integral ao 

paciente e à sua família, juntamente com a medicina curativa. 

O presente trabalho traz à luz a discussão acerca da implantação dos 

cuidados paliativos nas Organizações Militares de Saúde do Exército Brasileiro, 

subsidiada pelas modificações demográficas, pelo perfil de adoecimento e pela 

modificação da percepção dos cuidados necessários à qualidade de vida dos 

beneficiários assistidos pelo respectivo sistema de saúde militar.  

Para isto, pretende-se analisar, mediante pesquisa de campo, o atual 

conhecimento e a aplicação dos cuidados paliativos no âmbito das Organizações 

Militares de Saúde do Exército Brasileiro e, com isso, verificar se é possível propor 

uma estratégia para a implantação efetiva destes a fim de se obter uma melhoria da 

qualidade de vida dos doentes assistidos pelo seu Sistema de Saúde, assim como a 

de seus familiares, de tal forma a se alinhar com o que preconiza a Organização 

Mundial de Saúde (OMS) e a classificação prevista no  Atlas Global sobre Cuidados 

Paliativos (WPCA). 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

O trabalho em curso possui como objetivo geral: analisar a cultura dos 

cuidados paliativos nas Organizações Militares de Saúde do Exército Brasileiro e suas 

possibilidades de aperfeiçoamento.  

Para tanto, delinear-se-ão, a seguir, os respectivos objetivos específicos, a 

fim de facilitar o enquadramento do raciocínio disposto neste estudo.  

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

Encontrar-se-ão, neste escrito, os objetivos específicos abaixo: 

- Apresentar a situação atual dos cuidados paliativos no Brasil e suas áreas de 

atuação; 
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- Analisar a situação atual em relação ao tema cuidados paliativos dentre os 

profissionais de saúde de carreira do Exército Brasileiro;  

- Discutir acerca da estratégia necessária para a implantação de Comissões de 

cuidados paliativos nas Organizações Militares de Saúde do Exército Brasileiro. 

 

1.3 Justificativa  

 

O Sistema de Saúde do Exército, responsável por prover a assistência 

médico-hospitalar aos militares e os seus dependentes, seja em tempo de paz ou de 

guerra, é estruturado em 545 seções de saúde, instaladas em organizações militares 

da Força Terrestre, sendo: 23 postos médicos de Guarnição; 04 policlínicas militares; 

15 Hospitais de Guarnição; 11 Hospitais-Gerais e ainda o Hospital Central do Exército 

(BRASIL, 2021a).  

            De acordo com os números evidenciados na Base de Dados Corporativa de 

Pessoal (BDCP), ferramenta utilizada pelo Exército Brasileiro como banco de dados 

de pessoal da Força Terrestre, o número de vidas assistidas ultrapassa a casa dos 

637 mil e se dispõe em idade e gênero da forma como evidencia a Figura 01 abaixo:  

 

Figura 01 – Pirâmide etária dos beneficiários do Sistema de Saúde do Exército brasileiro. 

Fonte: CENTRAL DE SERVIÇOS DE SAÚDE (2021).  
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A representação do número de vidas por gênero e idade no gráfico da BDCP 

demonstra que, das mais de 637 mil vidas assistidas, cerca de 154 mil são de 

beneficiários com mais de 60 anos de idade, na maioria do gênero feminino.  A faixa 

etária jovem, dos 11 aos 30 anos de idade, na sua maioria do gênero masculino, é, 

em grande parte, composta pelo efetivo variável e pelos militares temporários, oficiais 

ou praças (Figura 02). De acordo com os gráficos aqui disponibilizados, acerca das 

representações da perspectiva da evolução populacional de 2021 a 2050 retirada do 

IBGE, o percentual de idosos tende a elevar-se consideravelmente e, por dedução, o 

mesmo ocorrerá em relação aos assistidos no Sistema de Saúde do EB.  

 

Figura 02 – Comparativo da Pirâmide etária 2021-2050. 

 

Fonte: BRASIL (2018d). 

 

Para ofertar a assistência à saúde da família militar, o Sistema de Saúde do 

Exército conta com instalações que ensejam desde a baixa até a alta complexidade, 

dispondo, inclusive, em alguns hospitais, do serviço estruturado na área de Oncologia, 

como no Hospital Central do Exército, no Hospital Geral de Curitiba, no Hospital Militar 

de Área de Recife, no Hospital Militar de Área de Porto Alegre e no Hospital Militar de 

Área de São Paulo. Além disso, a assistência ao paciente com doença grave e 

ameaçadora à vida ocorre, mais amiúde, em instalações próprias ou de forma 

terceirizada nas Unidades de Terapia Intensiva e na Assistência Domiciliar.   
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Ao efetivar pesquisas nas plataformas da Biblioteca Digital do Exército 

(BDEX) e do Pubmed Central (PMC) não foi visualizada nenhuma publicação 

referente ao tema estudado no ambiente do Exército Brasileiro. É possível que 

iniciativas isoladas ocorram, mas ainda sem normatização e constância necessárias 

à ampla disponibilização para a assistência necessária em cuidados paliativos. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Histórico dos cuidados paliativos  

 

A base etimológica do adjetivo paliativo tem origem no termo pálio ou do latim 

pallium, vestimenta originalmente usada por gregos e romanos em ocasiões especiais 

com a intenção de proteger, cobrir ou servir de agasalho. Para PY et al. (2010, p. 94) 

essa base etimológica compreende um amplo significado, diz respeito àquilo que 

cobre, alivia, agasalha e àquele que realiza a ação de cuidar, constituindo um 

processo de estreita relação interpessoal entre o doente que necessita do cuidado e 

o cuidador que crê no sofrimento e na extensão da dor do doente e põe-se em intensa 

atitude de disponibilidade para prestar-lhe o cuidado, considerando tal vínculo 

fundamental para a tomada de decisões propedêuticas.  

De acordo com o Projeto A Arte do Cuidar (2011, p. 15-16), em seu manual 

sobre os cuidados paliativos, é descrito que suas origens remontam à Roma Antiga, 

quando Constantino, influenciado por sua mãe, Santa Elena, ordenou que houvesse 

casas para o acolhimento de pobres e doentes. Já no século V, Fabíola, discípula de 

São Jerônimo, teria fundado o que se conheceria como hospittium (termo que deu 

origem a palavra hospice), o qual abrigava os peregrinos que provinham da África e 

da Ásia, oferecendo-lhes água e comida.   

Foi a partir da atuação da enfermeira, assistente social e médica Cicely 

Saunders, nascida em 1918 na Inglaterra, que o conceito de cuidados paliativos se 

aproximou do significado atual. Em 1967, fundou o St. Christopher Hospice, serviço 

pioneiro em ofertar cuidado integral ao doente, cuidando dos sintomas como o alívio 

da dor e do sofrimento psicológico, permanecendo reconhecido como um dos 

principais serviços do mundo em medicina paliativa até os dias atuais. A partir de 

Saunders, surgiu o conceito de dor total, sintoma intolerável que acomete os doentes 

e surge como somatório das dores física, psicológica, espiritual e a social, a qual exige 
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tratamento multiprofissional e holístico (PESSINI, 1996, p. 31-43 apud ACADEMIA 

NACIONAL DE CUIDADOS PALIATIVOS, 2009, p. 14-15). 

Após a iniciativa de Cicely Saunders na década de 1970, fruto de seu encontro 

com a psiquiatra norte-americana, Elizabeth Klüber-Ross, o movimento Hospice veio 

a crescer nos Estados Unidos. Em 1982, o Comitê de Câncer da OMS constituiu um 

grupo de trabalho destinado a traçar políticas que fossem recomendadas aos países 

no tratamento de pacientes com câncer. Passou o termo cuidados paliativos, já 

utilizado no Canadá, a ser adotado pela supracitada organização internacional, a qual 

publicou sua primeira definição de cuidados paliativos em 1990, abaixo discriminada: 

 
cuidado ativo e total para pacientes cuja doença não é responsiva ao 
tratamento de cura. O controle da dor, de outros sintomas e de problemas 
psicossociais e espirituais é primordial. O objetivo do cuidado paliativo é 
proporcionar a melhor qualidade de vida possível para pacientes e familiares 
(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 1990, p. 11). 

 
O primeiro país a reconhecer a medicina paliativa como especialidade médica 

foi o Reino Unido, em 1987, um ano após a definição supramencionada pela OMS 

(ACADEMIA NACIONAL DE CUIDADOS PALIATIVOS, 2009, p. 18-19). Já em 2002, 

essa definição foi revisada, ampliando-se o escopo de atuação, fortalecendo-se a 

necessidade da identificação precoce, vislumbrando-se a prevenção do sofrimento e 

dissociando-se a indicação do cuidado paliativo da dependência de uma doença 

incurável, conforme designado a seguir: 

 
Cuidado Paliativo é a abordagem que promove qualidade de vida de 
pacientes e seus familiares diante de doenças que ameaçam a continuidade 
da vida, através de prevenção e alívio do sofrimento. Requer a identificação 
precoce, avaliação e tratamento impecável da dor e outros problemas de 
natureza física, psicossocial e espiritual (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE 
SAÚDE, 2002). 

 
Diante disso, ainda pela OMS em 2002, as publicações dos documentos The 

Solid Facts of Palliative Care e Better Care of the Elderly1 propuseram os cuidados 

paliativos como estratégias na atenção à saúde. Dessa forma, tornaram-se difundidos 

para além da Oncologia, alcançando a Pediatria, a Geriatria e outras especialidades 

médicas voltadas para as doenças crônicas, como o Vírus da Imunodeficiência 

Humana/ Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (HIV/AIDS). Atribui-se a maior 

disseminação da abordagem ao estudo multicêntrico realizado nos Estados Unidos, 

                                                
1 Tradução livre: “Os fatos concretos dos cuidados paliativos” e “Melhor Cuidados para os Idosos”. 
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envolvendo cerca de 10 mil pacientes com estimativa de vida de cerca de 06 meses. 

No estudo, questões cruciais como a comunicação da equipe para com os pacientes 

e os familiares e o controle da dor foram sinalizados como vulnerabilidades da 

assistência (ACADEMIA NACIONAL DE CUIDADOS PALIATIVOS, 2009, p. 18-19). 

 

2.2 Cenário mundial  

 

Como produto de estudo envolvendo 198 países no mundo, a Worldwide 

Hospice Palliative Care Alliance2 (WHPCA) publicou, na segunda edição de seu Atlas 

Global sobre Cuidados Paliativos, uma classificação abordando a oferta e o 

desenvolvimento dos cuidados paliativos nos países pesquisados. A classificação os 

dividiu em 06 níveis – 1, 2, 3a e 3b , 4a e 4b – sendo o nível 01 composto por países 

onde não são oferecidos os cuidados paliativos e, em oposição, o nível 4b composto 

por países com maior estruturação dos cuidados paliativos e com oferta regular e 

ampla dos serviços, conscientização dos profissionais de saúde e da sociedade em 

geral, políticas públicas favoráveis, vasta disponibilidade de analgésicos potentes, 

integração com atividade científica e acadêmica, composição curricular para as 

profissões relevantes ao tema e a existência de associação nacional de cuidados 

paliativos com relevância nacional (WORLDWIDE HOSPICE PALLIATIVE CARE 

ALLIANCE, 2020). 

Referente ao estudo publicado pelo WHPCA, o Brasil ocupa a classificação 

3b, conjuntamente com Belize, El Salvador, Colômbia e Panamá. Países americanos 

como Argentina, Chile, Mexico, Uruguai ocupam a classificação 4a. O nível 4b, o mais 

elevado na classificação,  inclui os seguintes países europeus: Bélgica, Dinamarca, 

França, Alemanha, Irlanda, Islândia, Portugal, Espanha, Reino Unido, dentre outros. 

Não há países sul-americanos neste último grupo (Ibid.). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 Tradução livre: “Aliança Mundial de Cuidados Paliativos em Hospitais”. 



13 

TABELA 01 – Classificação dos países de acordo com a oferta dos cuidados paliativos. 

1 Países onde não há a prática regular de cuidados paliativos  

2 Países onde há iniciativa de decisores políticos e Ministério da Saúde com 

apoio à formação de profissionais capacitados, mas ainda não apresenta 

serviços de cuidados paliativos estabelecido. 

3a Países com oferta limitada de cuidados paliativos, desproporcional ao 

tamanho da população, com limitada disponibilidade de morfina 

3b Países com maior abrangência dos cuidados paliativos, disponibilidade de 

morfina, vários serviços constituídos no tema e algumas iniciativas de 

capacitação por centros e organizações de cuidados paliativos.   

4a Países com maior regularidade na prestação dos cuidados paliativos, 

profissionais de saúde sensibilizados com o tema, disponibilidade regular 

de morfina e outros analgésicos potentes, formação e educação de 

profissionais e existência de uma associação nacional de cuidados 

paliativos.  

4b Países em fase avançada dos cuidados paliativos, múltiplos prestadores da 

assistência, ampla sensibilização por parte dos profissionais de saúde e da 

sociedade em geral, disponibilidade irrestrita de morfina, políticas públicas 

favoráveis ao tema, fomento de estudos e formação em universidades e 

ligas acadêmicas e existência de associação nacional de cuidados 

paliativos de impacto relevante na conscientização sobre o tema.   

Fonte: WORLDWIDE HOSPICE PALLIATIVE CARE ALLIANCE (2020) 

 

Segundo publicado pela OMS (2016, p. 05), a nível mundial, calcula-se que 

os cuidados paliativos sejam necessários em cerca de 40% a 60% de todas as 

doenças que evoluem para a morte. As principais condições evidenciadas em adultos, 

na referida publicação, seriam: doenças cardiovasculares (38,5%), câncer (34%), 

doenças respiratórias crônicas (10,3%), HIV-AIDS (5,7%) e diabetes (4,6%). Além 

destas, adiciona-se a insuficiência renal, a doença hepática crônica, a artrite 

reumatoide, a doença neurológica, a demência, as anomalias congênitas e a 

tuberculose resistente a medicamentos. Já na população pediátrica, a maior 

incidência ocorre com anomalias congênitas, sendo mais frequentes no período 
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neonatal. A cada ano, estima-se que aproximadamente 20 milhões de pessoas no 

mundo irão necessitar de cuidados paliativos no último ano de suas vidas3.  

Conforme observado abaixo (Figura 03), os adultos com 70 anos ou mais, 

segundo a Organização Mundial de Saúde, são os que mais necessitam da 

intervenção dos cuidados paliativos (40%), seguidos pelos que possuem entre 50 a 

69 anos (27%), ao passo que os jovens adultos de 20 a 49 anos representam 26% e 

as crianças, 7%. 

 

 

Fonte: Organização Mundial de Saúde (2016). 

 

2.3 Histórico dos cuidados paliativos no Brasil  

 

No Brasil, iniciativas isoladas surgiram a partir da década de 1970, mas foi na 

década de 1990 que se iniciaram os primeiros serviços organizados em cuidados 

paliativos, como o da Escola Paulista de Medicina (UNIFESP/EPM) e o do Instituto 

Nacional do Câncer (INCA), no Rio de Janeiro, o qual destinou uma unidade para 

                                                
3 Tradução livre: “Globally, it is estimated that palliative care is needed in 40-60% of all deaths (1). 
Palliative care is required for patients with a wide range of life-limiting health problems. The majority of 
adults in need of palliative care have chronic diseases such as cardiovascular diseases (38.5%), cancer 
(34%), chronic respiratory diseases (10.3%), AIDS (5.7%) and diabetes (4.6%). Patients with many 
other conditions may require palliative care, including kidney failure, chronic liver disease, rheumatoid 
arthritis, neurological disease, dementia, congenital anomalies and drug-resistant tuberculosis. Children 
may have a high incidence of congenital anomalies and genetic conditions and mortality is highest in 
the neonatal period. Each year an estimated 20 million people are in need of palliative care in the last 
year of their life, with many more requiring palliative care prior to the last year of their life”.  

Adultos com 70 
anos ou mais 40%

Adultos entre 50 a 69 
anos
27%

Adultos entre 20 a 49 
anos
26%

Crianças de 0 a 19 anos
7%

Figura 03 - Necessidade mundial de cuidados paliativos por grupo 
etário

Adultos com 70 anos ou mais
Adultos entre 50 a 69 anos
Adultos entre 20 a 49 anos
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atendimento exclusivo aos cuidados paliativos. Em 2002, foi a vez do Hospital do 

Servidor Público do Estado de São Paulo (HSPE-SP) inaugurar sua enfermaria de 

cuidados paliativos e, em 2004, a do Hospital do Servidor Público Municipal de São 

Paulo. À época, como é possível de se perceber, todas as iniciativas se encontravam 

no eixo Rio de Janeiro – São Paulo (ACADEMIA NACIONAL DE CUIDADOS 

PALIATIVOS, 2021a). 

Em 2005, foi fundada a Academia Nacional de Cuidados Paliativos (ANCP), 

uma associação de natureza civil sem fins lucrativos que buscou congregar os 

profissionais envolvidos com o paliativismo no país. A partir de então, o tema foi 

debatido com maior frequência, tendo sido alcançado pelas discussões no âmbito do 

Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Conselho Federal de Medicina e da 

Associação Médica Brasileira.  

Em 2006, o Conselho Federal de Medicina (CFM) torna legítima a prática de 

cuidados paliativos no Brasil mediante a Resolução nº. 1.805/06, a qual descreve:  

 
Na fase terminal de enfermidades graves e incuráveis, é permitido ao médico 
limitar ou suspender procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do 
doente, garantindo-lhe os cuidados necessários para aliviar os sintomas que 
levam ao sofrimento, na perspectiva de uma assistência integral, respeitada 
a vontade do paciente ou seu representante legal (BRASIL, 2006). 

 
Em 2009, o CFM incluiu primeira vez o temo cuidado paliativo no Código de 

Ética Médica, com princípio fundamental, abaixo: 

 
Capítulo I - PRINCIṔIOS FUNDAMENTAIS 
XXII – Nas situações clínicas irreversíveis e terminais, o médico evitará a 
realização de procedimentos diagnósticos e terapêuticos desnecessários e 
propiciará aos pacientes sob sua atenção todos os cuidados paliativos 
apropriados. (...) 
Capítulo V - RELAÇÃO COM PACIENTES E FAMILIARES  
É vedado ao médico: 
Art. 36 Abandonar paciente sob seus cuidados 
§ 1° Ocorrendo fatos que, a seu critério, prejudiquem o bom relacionamento 
com o paciente ou o pleno desempenho profissional, o médico tem o direito 
de renunciar ao atendimento, desde que comunique previamente ao paciente 
ou a seu representante legal, assegurando-se da continuidade dos cuidados 
e fornecendo todas as informações necessárias ao médico que o suceder. 
§ 2° Salvo por motivo justo, comunicado ao paciente ou à sua família, o 
médico não o abandonará por este ter doença crônica ou incurável e 
continuará a assisti-lo e a propiciar-lhe os cuidados necessários, inclusive os 
paliativos. (...) 
Art. 41 Abreviar a vida do paciente, ainda que a pedido deste ou de seu 
representante legal.  
Parágrafo único. Nos casos de doença incurável e terminal, deve o médico 
oferecer todos os cuidados paliativos disponíveis sem empreender ações 
diagnósticas ou terapêuticas inúteis ou obstinadas, levando sempre em 
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consideração a vontade expressa do paciente ou, na sua impossibilidade, a 
de seu representante legal (BRASIL, 2018c, p. 17-18). 

 
Da mesma forma que o CFM, o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional (COFFITO) e o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) anexaram 

os cuidados paliativos em suas diretrizes. Na esfera do COFFITO, os Códigos de Ética 

da Fisioterapia e da Terapia Ocupacional, as resoluções nº. 424/2013 e nº. 425/2013, 

incluem a assistência paliativa nos seguintes termos, nessa ordem:  

 
Artigo 4º – O fisioterapeuta presta assistência ao ser humano, tanto no plano 
individual quanto coletivo, participando da promoção da saúde, prevenção de 
agravos, tratamento e recuperação da sua saúde e cuidados paliativos, 
sempre tendo em vista a qualidade de vida, sem discriminação de qualquer 
forma ou pretexto, segundo os princípios do sistema de saúde vigente no 
Brasil (BRASIL, 2013a). 

 
Artigo 4º – O terapeuta ocupacional presta assistência ao ser humano, tanto 
no plano individual quanto coletivo, participando da promoção, prevenção de  
agravos, tratamento, recuperação e reabilitação da sua saúde e cuidados 
paliativos, bem como estabelece a diagnose, avaliação e acompanhamento 
do histórico ocupacional de pessoas, famílias, grupos e comunidades, por 
meio da interpretação do desempenho ocupacional dos papéis sociais 
contextualizados, sem discriminação de qualquer forma ou pretexto, segundo 
os princípios do sistema de saúde, de assistência social, educação e cultura, 
vigentes no Brasil (BRASIL, 2013b). 

 
Com relação à atuação da enfermagem em cuidados paliativos, o COFEN 

detalha ações em sua resolução nº 564/2017, que constitui o Código de Ética dos 

Profissionais de Enfermagem, abaixo: 

 
Art. 42 Respeitar o direito do exercício da autonomia da pessoa ou de seu 
representante legal na tomada de decisão, livre e esclarecida, sobre sua 
saúde, segurança, tratamento, conforto, bem-estar, realizando ações 
necessárias, de acordo com os princípios éticos e legais. 
Parágrafo único. Respeitar as diretivas antecipadas da pessoa no que 
concerne às decisões sobre cuidados e tratamentos que deseja ou não 
receber no momento em que estiver incapacitado de expressar, livre e 
autonomamente, suas vontades. 
Art. 48 Prestar assistência de Enfermagem promovendo a qualidade de vida 
à pessoa e família no processo do nascer, viver, morrer e luto. 
Parágrafo único. Nos casos de doenças graves incuráveis e terminais com 
risco iminente de morte, em consonância com a equipe multiprofissional, 
oferecer todos os cuidados paliativos disponíveis para assegurar o conforto 
físico, psíquico, social e espiritual, respeitada a vontade da pessoa ou de seu 
representante legal (BRASIL, 2017). 

 
Ressalta-se que a autonomia do paciente na condição de terminalidade de 

vida conquistou espaço com a publicação da Resolução nº 1.995/2012 do CFM, que 

alude sobre as diretivas antecipadas de vontade, dentre as quais: 
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Art. 1º - Definir diretivas antecipadas de vontade como o conjunto de desejos, 
prévia e expressamente manifestados pelo paciente, sobre cuidados e 
tratamentos que quer, ou não, receber no momento em que estiver 
incapacitado de expressar, livre e autonomamente, sua vontade (BRASIL, 
2012b). 

 
Em adição, a Resolução nº 2.156/2016 do CFM demonstra a percepção de 

que pacientes com o diagnóstico de terminalidade podem receber cuidados 

apropriados fora de ambientes controlados e, por conseguinte, usufruírem da 

presença constante de seus familiares: 

 
Art. 10. Os critérios para alta das unidades de tratamento intensivo (UTI) são: 
(...)  
b) Paciente para o qual tenha se esgotado todo o arsenal terapêutico 
curativo/restaurativo e que possa permanecer no ambiente hospitalar fora da 
UTI de maneira digna e, se possível, junto com sua família (BRASIL, 2016). 

 

2.3.1 Cenário atual no Brasil   

 

De acordo com o informativo da Organização Panamericana de Saúde 

(OPAS), publicado em 2018, estima-se que, entre 2015 e 2050, a proporção da 

população mundial com mais de 60 anos corresponderá a 22%. Em adição, prevê-se 

que 80% das pessoas idosas viverão em países de baixa e média rendas. Além disso, 

verifica-se que o ritmo de envelhecimento da população é muito mais rápido que no 

passado. Por conseguinte, todos os países deverão enfrentar grandes mudanças para 

garantir que seus sistemas sociais estejam capacitados para o enfrentamento desses 

desafios (BRASIL, 2018a). 

Para o Brasil, um país continental, esse novo padrão demográfico tem 

especial significado no impacto à rede assistencial. Estimativas indicam que, em 2030, 

ter-se-á cerca de 40,5 milhões de pessoas com mais de 60 anos, sendo que destas, 

quase 6 milhões terão mais de 80 anos. Esse número representa o dobro da 

população atual de idosos e quase duas vezes e meia a de octogenários. O 

envelhecimento constitui fator muito importante para o desenvolvimento do câncer, 

sendo que a sua incidência aumenta significativamente com a idade, seja por acúmulo 

de fatores de risco, seja por redução dos mecanismos de proteção celular. 

O envelhecimento e a predominância de doenças crônicas demandam, em 

determinado momento, que todos os níveis de assistência possam ser acionados, sem 

necessariamente a resolução no sentido associado da cura. Uma abordagem 

relevante é a necessidade de intervenção de diversas especialidades médicas e de 
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outros profissionais da saúde em todos esses níveis. Modelos difusamente utilizados 

em países desenvolvidos se tornam prevalentes como a assistência domiciliar, os 

centros de cuidados prolongados e de cuidados paliativos. No entanto, tal modelo 

carece ainda de planejamento no Brasil. 

No projeto “A saúde no Brasil em 2030: diretrizes para a prospecção 

estratégica do Sistema de Saúde Brasileiro”, existe a previsão de aumento no número 

de leitos hospitalares de terapia intensiva ajustado ao novo perfil epidemiológico, 

assim como a expansão de estruturas destinadas aos cuidados prolongados e aos 

cuidados paliativos (BRASIL, 2012, p. 285a). 

Para Araújo e Linch (2011, p. 241):  

 
Nos cuidados paliativos, a equipe de saúde, paciente e família criam um 
vínculo de confiança e, em conjunto, estabelecem um plano estratégico de 
assistência integral e contínua, onde o paciente é agente ativo no tratamento. 
(...) A qualidade da comunicação entre a equipe de saúde e paciente junto à 
família, principalmente na proximidade da morte, pode determinar a tomada 
de decisões correta para contribuir para criar um ambiente de maior 
tranquilidade e colaboração nas ações tomadas. Essa ação é o que melhor 
representa os cuidados paliativos.  

 
De acordo com Valadares, Mota e Oliveira (2013, p. 486-493 apud MARTINS; 

DA HORA, 2019, p. 33), no Brasil ainda existe preconceito acerca da limitação de 

tratamentos invasivos para os pacientes com doenças potencialmente fatais. No 

entanto, o atual Código de Ética Médica (CEM) dispõe, em seu artigo 41, sobre o 

dever do médico em oferecer cuidados paliativos aos pacientes com doenças 

incuráveis e terminais (Conselho Federal de Medicina, 2009, p. 90 apud MARTINS; 

DA HORA, 2019). 

O Sistema Único de Saúde (SUS), mediante a Resolução Normativa nº. 41, 

de 31 de outubro de 2018 da Câmara dos Intergestores Tripartite (BRASIL, 2018b), 

dispôs sobre as diretrizes para a organização dos cuidados paliativos à luz dos 

cuidados continuados integrados, em todos os níveis de assistência, primária, 

secundária e/ou terciária, para pacientes que sofram de patologias agudas ou crônicas 

ameaçadoras à vida. Em seu art. 4º discorreu sobre os seus princípios norteadores, 

dos quais se destacam a comunicação empática, a abordagem precoce e 

multiprofissional, a promoção e o respeito da livre manifestação das diretrizes 

antecipadas de vontade (DAV) e o suporte ao luto.  

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) ainda não incorporou em 

seu rol de procedimentos cobertos o acompanhamento ambulatorial hospitalar por 
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equipe especializada em cuidados paliativos. Contudo, tratou-se de tema defendido 

em consulta pública no ano de 2017 (LISBÔA, 2017). Em abril de 2021, passou a 

vigorar o novo rol de procedimentos cobertos, mas ainda não estão contemplados 

explicitamente os cuidados paliativos (BRASIL, 2021b). 

Com relação à qualificação profissional, existem atualmente programas de 

residência na área médica e multiprofissional para graduados em Farmácia, Nutrição, 

Serviço Social, Psicologia, Fonoaudiologia, Enfermagem, Terapia Ocupacional e 

Educação Física. Todas as regiões do Brasil dispõem ao menos de um serviço de 

especialização, à exceção da região Norte do país (ACADEMIA NACIONAL DE 

CUIDADOS PALIATIVOS, 2021b). 

 

2.4 Cuidados paliativos e qualidade de vida 

 

Os cuidados paliativos compreendem uma série de abordagens de caráter 

multidisciplinar para aliviar o sofrimento de pacientes acometidos por doenças graves 

e ameaçadoras à vida, na intenção de melhorar a qualidade de vida destes e de suas 

famílias. Nesse sentido, são encarados como uma necessidade humanitária urgente, 

particularmente necessários onde há elevada proporção de pacientes em estágios 

avançados de câncer, com pouca possibilidade de cura. O alívio de problemas físicos, 

psicossociais e espirituais pode ser obtido em mais de 90% de pacientes em estágios 

avançados de câncer por meio destes cuidados (BRASIL, 2018a). 

São várias as questões éticas que permeiam a relação entre os profissionais 

de saúde e os pacientes em seu processo de finitude. Para Bastos (2017, p. 264), a 

comunicação de más notícias é uma das situações mais “delicadas, difíceis e 

complexas”, seja pela gravidade do que é comunicado ou pelos questionamentos que 

se originam em torno de quem, como, quando e o que se comunicar ao paciente e à 

sua família.  

Para os cuidados paliativos, a forma de transmissão da notícia é essencial 

para a estratégia do enfrentamento às doenças que ameacem a continuidade da vida, 

para tanto a comunicação de más notícias é uma técnica que precisa ser treinada e 

aplicada por todos os profissionais envolvidos nesse contexto (BASTOS, 2017, p. 

264). 

É relevante citar que, em muitos casos, esses pacientes são assistidos em 

Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Nesse enfoque, a coexistência entre os cuidados 
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intensivos e os paliativos se mostra ainda mais desafiadora. Ressalta-se a importância 

da formação adequada dos intensivistas para cumprir a abordagem da paliação. 

Evidencie-se aqui a presença do cuidado paliativo como elemento de acreditação, 

como o que foi adotado pelo American College of Surgeons Comission on Cancer4, 

no qual é utilizado como quesito para julgamento na eleição dos melhores centros 

médicos americanos (COELHO; YANKASKAS, 2017, p. 223). 

Por intermédio de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), em 

17 de maio de 2018, houve a aprovação da Diretriz para Cuidados Paliativos em 

pacientes críticos adultos admitidos em UTI. Elaborado pela Comissão Permanente 

de Protocolos de Atenção à Saúde (CPPAS), o protocolo foi resultado do estudo 

realizado pela Gerência de Serviços de Terapia Intensiva do Distrito Federal (GESTI-

SESDF), com a colaboração das Unidades de Cuidados Paliativos do Hospital de 

Base do Distrito Federal e do Hospital de Apoio de Brasília (GOVERNO DO DISTRITO 

FEDERAL, 2018, p. 01).  

O Hospital Geral de Curitiba (HGeC) destaca-se, nesse sentido, por além de 

ser uma Organização Militar de Saúde do Exército com serviço de oncologia, possuir, 

desde 2017, um Grupo de Estudos Multiprofissional em Terapia Antineoplásica 

(GEMTA). Constituído por uma equipe multiprofissional composta de médicos, 

enfermeiros, farmacêuticos, nutricionista, psicólogo, dentista, fonoaudiólogo e 

assistente social, que atuam sinergicamente, reunindo-se semanalmente para 

avaliação e tomada de decisões quanto à cuidados paliativos para pacientes em 

estado mais avançado da doença, além de prover assistência aos seus familiares. 

Sua atuação é voltada para a redução do sofrimento e melhoria da qualidade de vida 

(CURITIBA, 2017). 

Em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Hospital Central 

do Exército (HCE), propiciou a inserção da 1ª turma do Programa de Residência 

Multiprofissional em Oncologia, a partir do ano de 2020. Este programa é regido pelos 

dispositivos legais da Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em 

Oncologia em conformidade com a lei 11.129 de 2005 e irá capacitar os profissionais 

de saúde nas áreas de enfermagem, farmácia, fisioterapia, nutrição, odontologia, 

psicologia e serviço social para atuar na atenção integral ao paciente oncológico, por 

                                                
4 Tradução livre: “Comissão de Câncer do Colégio Americano de Cirurgiões”. 
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intermédio de ações educativas, de pesquisa e gestão, de forma ética e humanizada 

(RIO DE JANEIRO, 2020). 

 

2.5 Delimitação do estudo 

 
O presente estudo enfatizará a questão demográfica atual, os conceitos e o 

histórico dos cuidados paliativos e a necessidade de uma implantação efetiva da 

filosofia dos cuidados paliativos nas Organizações Militares de Saúde do Exército 

Brasileiro.  

 

2.6  Metodologia 

 

Seguindo a taxionomia de Vergara (1998, p. 45-46), a pesquisa aqui 

desenvolvida será bibliográfica e de campo. Bibliográfica porque terá sua 

fundamentação teórico-metodológica alicerçada na consulta de artigos científicos, 

documentos eletrônicos, livros e manuais. De campo pois utilizará um questionário 

eletrônico para conhecer as percepções dos oficiais de saúde de carreira da ativa do 

Exército Brasileiro a respeito dos conceitos e aplicabilidade dos cuidados paliativos.  

Os artigos da revisão da literatura serão selecionados no sítio eletrônico do 

PubMed Central® (PMC)5, utilizando o descritivo “palliative care” na barra de busca, 

limitado aos últimos dez anos. Outros artigos poderão ser pesquisados, utilizando o 

mesmo descritivo, em outras bases eletrônicas de pesquisa, tais como Scielo, BDEX 

e Google Acadêmico. 

O questionário (Anexo A - Questionário) foi elaborado utilizando-se a 

ferramenta de Formulários do Google e distribuído para preenchimento voluntário aos  

oficiais de saúde do Exército Brasileiro por intermédio de e-mails cadastrados na área 

restrita (informações do pessoal) do sítio do Departamento-Geral do Pessoal na 

internet, de oficiais de carreira das turmas da Escola de Saúde dos anos de 1999 a 

2020 e por notificação em grupos de WhatsApp, que contasse com a participação dos 

militares de saúde do Exército. A notificação se fez necessária em função da baixa 

resposta aos e-mails, inclusive em face da desatualização de parte destes. A 

                                                
5 É uma plataforma de pesquisa gratuita de periódicos biomédicos e de ciências biológicas da Biblioteca 
Nacional de Medicina dos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos da América. 
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integração dos dados da literatura e do questionário será feita pelo pesquisador, na 

Seção intitulada “Discussão”.   

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Foram obtidas 303 respostas de militares de saúde oriundos de diversas 

Organizações Militares de Saúde do EB, das quais foi descartada uma por ter sido 

respondida por profissional da área de veterinária. O maior número de respostas (220 

do total de 302) foi de médicos, seguindo-se 28 respostas de odontólogos, 20 

respostas de enfermeiros, 13 de farmacêuticos e, em menor número, de 

fisioterapeutas, psicólogos e serviço social.  

A amostra de 302 profissionais de saúde está distribuída em Organizações 

Militares de Saúde classificadas de acordo com o gráfico abaixo, sendo de maior 

representação os Hospitais de Guarnição, Hospitais Gerais e Hospitais Militares de 

Área, sendo que 12,2% da amostra respondeu que não está servindo atualmente em 

Organização Militar de Saúde (Figura 04). 

 

Figura 04 – Distribuição dos profissionais questionados nas Organizações Militares de Saúde. 

 

Fonte: O autor (2021) 

 

Quando questionados sobre a existência da prática dos cuidados paliativos 

na Organização Militar de Saúde onde trabalham, a maioria (54,5%) respondeu de 

forma positiva, ao passo que 13,5% dos participantes responderam que 

desconhecem, fato que pode significar uma proporção ainda maior de oferta da 

assistência (Figura 05). 
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Figura 05 – Conhecimento acerca da existência de cuidados paliativos na Organização Militar de 

Saúde 

Fonte: O autor (2021) 

 

Dos 302 profissionais que responderam ao questionário, a grande maioria 

(64,2%) aponta como de extrema relevância os cuidados paliativos na melhoria da 

qualidade da assistência a pacientes com doenças ameaçadoras à vida, conforme o 

gráfico a seguir (Figura 06):  

 

Figura 06 – Relevância dos cuidados paliativos 

 

Fonte: O autor (2021) 

 

Daqueles que responderam que em suas Organizações Militares de Saúde 

são praticados os cuidados paliativos, foi questionado onde observam a realização de 

tais cuidados, havendo a distribuição nas seções das Organizações conforme 

demonstra o gráfico abaixo (Figura 07). A Unidade de Internação (66,1%), seguida da 

Unidade de Terapia Intensiva (35,7%) e da Assistência Domiciliar (35,1%) 
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representam os três mais frequentes locais de prestação desta modalidade de 

assistência. Tal pergunta aceitava mais de uma alternativa como resposta. 

 

Figura 07 – Locais onde esteja presente a prática dos cuidados paliativos nas Organizações Militares 

de Saúde 

 

Fonte: O autor (2021) 

 

Com relação aos profissionais envolvidos na oferta dos cuidados paliativos, 

quando questionados dentre os que responderam existir a assistência em suas 

Organizações Militares de Saúde, foi constatado que segue a multidisciplinaridade 

proposta para tal prática, com preponderância da atuação dos médicos e enfermeiros 

(Figura 08). Do total de 199 respostas, segue-se o percentual abaixo:   

 

Figura 08 – Profissionais envolvidos nos cuidados paliativos nas Organizações Militares de Saúde 

 

Fonte: O autor (2021) 
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A seguir, estão citados os tipos de cuidados praticados nas Organizações 

Militares de Saúde, informados pelo grupo questionado (Figura 09). Observa-se a 

preponderância do controle da dor (76,1%) e do cuidado paliativo na terminalidade 

(68,5%). Tal questionamento aceitava mais de uma alternativa, obtendo-se 197 

respostas.  

 

Figura 09 – Tipos de cuidados paliativos praticados nas Organizações Militares de Saúde 

 

Fonte: O autor (2021) 

 

Sobre a existência de profissionais de saúde com especialização na área de 

cuidados paliativos, dentre os 302 entrevistados, 35 reportaram que em sua 

Organização Militar de Saúde existem profissionais com tal especialização (11,6%) 

(Figura 10). Além disso, a maioria do público questionado desconhece o assunto, 

podendo ou não existir um número ainda maior de profissionais especializados na 

área.  

 

Figura 10 – Quantidade de profissionais de saúde questionados com especialização na área de 

cuidados paliativos 

 

Fonte: O autor (2021) 
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Outro questionamento foi acerca da possibilidade de participar da equipe de 

cuidados paliativos das Organizações Militares de Saúde, desde que fossem 

habilitados para tal prática. A resposta foi obtida do grupo de 302 participantes, onde 

184 responderam que sim, correspondendo a 60,7% da amostra como representado 

no gráfico abaixo (Figura 11). Como principais motivos elencaram a promoção da 

redução do sofrimento humano e a melhoria da qualidade da assistência prestada. 

Daqueles que responderam que não participariam das equipes, os principais motivos 

para a negativa foram o envolvimento com múltiplas atividades nas Organizações 

onde servem (65,9%), seguido pelo desconhecimento sobre o tema (29,3%), ambos 

do total de 82 respostas.  

 

Figura 11 – Possibilidade de participar de equipe de cuidados paliativos nas Organizações Militares 

de Saúde 

 

Fonte: O autor (2021) 

 

Da análise do questionário, pode-se inferir que: ainda que de forma incipiente 

existe a prática dos cuidados paliativos em algumas Organizações Militares do 

Exército Brasileiro. Aliado a isso, observa-se a percepção, pela maioria dos 

profissionais de saúde questionados, da importância deste tipo de cuidado, 

principalmente no que tange à redução do sofrimento humano e à melhoria da 

qualidade da assistência. Ressalta-se que grande parte dos profissionais 

questionados demonstrou propensão a participar da equipe de cuidados paliativos 

caso houvesse habilitação para tal prática. Além disso, à despeito de a participação 

em múltiplas atividades na Organizações Militares de Saúde ter sido considerada 
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como principal óbice para a não participação nas equipes, o desconhecimento sobre 

o assunto foi o segundo maior motivo, podendo corresponder a um fator reversível 

desde que sejam incorporadas medidas que possibilitem a capacitação necessária ao 

atendimento.  

A existência atual de profissionais já capacitados em cuidados paliativos, 

como foi possível de constatar no questionário, a experiência bem sucedida do grupo 

atuante no Hospital Geral de Curitiba, o GEMTA, além da recente turma destinada à 

formação de profissionais de saúde na residência multidisciplinar no HCE, a partir de 

2020, colaboram substancialmente para dirimir a carência de  pessoal capacitado para 

viabilizar a disseminação dos cuidados paliativos para as demais unidades de saúde 

do Exército Brasileiro. 

O Plano de Revitalização do Serviço de Saúde do Exército aprovado pela 

Portaria nº 457 de 15 de julho de 2009, trouxe, como cenário a considerar, o aumento 

da expectativa média de vida da população brasileira e, enfatizando à época, a 

elevação dos custos da assistência médico-hospitalar utilizou como justificativa, 

dentre outras causas, para ações relacionadas à capacitação profissional, 

redimensionamento e melhoria de instalações e incorporação de novas tecnologias 

nas Organizações Militares de Saúde do EB (BRASIL, 2009). 

Em 2019 foi publicada a 1ª edição do Caderno de Orientação de Acreditação 

da Saúde Assistencial Militar no âmbito do EB. O processo de acreditação tem por 

objetivo avaliar diante de protocolos pré-estabelecidos, certificar a qualidade da 

assistência prestada nas Organizações Militares de Saúde (EXÉRCITO BRASILEIRO, 

2019). 

No Caderno supracitado são apresentados conceitos como o de “boas 

práticas”, ou seja, condutas recomendadas por instituições de referência como a 

OMS, o Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) ; 

e o de perfil assistencial, no qual são previstas a introdução, a ampliação ou  a redução 

de uma modalidade de assistência, bem como o conceito de protocolo assistencial, 

definido como a padronização do fluxo de atendimento aos pacientes com base em 

evidências científicas e experiências profissionais (Ibid.).  

Fazendo parte do processo avaliativo das Organizações Militares de Saúde, 

segundo o referido Caderno, é verificada a existência ou não de protocolos de 

cuidados paliativos nas unidades de internação, tanto a nível hospitalar como a nível 

domiciliar, reforçando a preocupação patente do EB na gestão da qualidade da 
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assistência, na qual o tema cuidado paliativo está inserido. Da mesma forma ocorreu 

com a implantação dos Núcleos de Segurança do Paciente (NSP) e dos Protocolos 

de Segurança do Paciente (PSP), onde houve e persiste uma importante mudança de 

cultura da equipe de saúde em prol da melhoria da assistência prestada (Ibid.).  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A busca por serviços de saúde cada vez mais holísticos e humanizados que 

resgatem a dignidade do ser humano gravemente enfermo e o reconheçam como 

parte integrante de um núcleo familiar, que compartilha de seu sofrimento, é uma 

tendência mundial fomentada pelo envelhecimento populacional, donde justifica-se 

que países europeus como Alemanha, Bélgica, Dinamarca, dentre outros, estão mais 

avançados no tema em questão. Ademais, invoca-se a expansão dos cuidados 

paliativos para além da população idosa, considerando a faixa etária pediátrica e as 

demais quando acometidos por patologias crônicas ameaçadoras à vida. 

Partindo de um histórico mundial, onde o cuidado paliativo foi reconhecido 

como especialidade médica desde 1987 no então Reino Unido, é possível verificar 

que a temática tem sido cada vez mais abordada no Brasil, associando o cuidado 

paliativo à qualidade de vida e à acreditação da qualidade da assistência cuidados 

hospitalares. Normatizada pelos conselhos de classe de áreas multidisciplinares em 

saúde e pelo SUS em 2018, considera que a comunicação de más notícias 

reconhecida como técnica apropriada, a abordagem precoce e multidisciplinar são 

fatores essenciais para o sucesso das ações estratégicas de abordagem dos 

pacientes e seus familiares.   

Cabe ressaltar que a adoção de boas práticas e dos protocolos de segurança 

do paciente fazem parte de exigências tanto da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA), quanto da Diretoria de Saúde no âmbito do Sistema de Saúde do 

Exército. Tais medidas estão em estreita relação com a criação de comissões de 

cuidados paliativos nas Organizações Militares de Saúde. Dessa forma ocorrerá o 

alinhamento das políticas de saúde do EB com o que preconizam o SUS e a 

Organização Mundial de Saúde. 

Iniciativas isoladas como o GEMTA, no HGeC, e a recém iniciada residência 

multiprofissional em cuidados paliativos do HCE, associadas à verificação de 

especialistas nessa área no âmbito do Sistema de Saúde do Exército conforme 
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verificado nas respostas ao questionário aplicado neste trabalho, constituem os 

primeiros passos rumo à sistematização da prestação desses cuidados. Faz-se 

necessário buscar em cada Organização Militar de Saúde quem são os profissionais 

afeitos ao tema e motivá-los a constituir equipes para a construção de protocolos, 

capacitação de demais profissionais e atuação efetiva na área.  

Conclui-se que a implantação, de forma efetiva, dos cuidados paliativos é 

possível e exigirá a elaboração de protocolos e discussões promovidos pelo Escalão 

Superior, visto que, essencialmente, trata-se de uma mudança de cultura de uma 

atividade totalmente voltada à medicina curativa, para a atuação do cuidado integral 

ao paciente e de sua família, atuando em maior ou menor proporção a depender do 

estágio evolutivo da doença. A divulgação de boas práticas adotadas pelas 

Organizações Militares de Saúde ora atuantes em cuidados paliativos, bem como a 

discussão em simpósios e seminários com a possibilidade de uso das plataformas 

virtuais envolvendo os profissionais capacitados no assunto, serão um bom começo 

para trazer à tona o tema.   
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ANEXO A – QUESTIONÁRIO 

 

1. Qual a sua área de atuação? 
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a. Medicina 

b. Enfermagem 

 

Em relação à temática cuidados paliativos, responda:  
2. Na Organização Militar onde serve, é realizada a prática dos cuidados 

paliativos? 

a. Sim. 

b. Não. 

 

Caso a resposta seja positiva, responda às seguintes perguntas: 
3. Em que setor se verifica a prática dos cuidados paliativos em sua OM? 

(possível marcar mais de uma resposta) 

a. Unidade de Cuidados Intensivos; 

b. Ambulatório; 

c. Unidade de Internação; 

d. Atendimento domiciliar. 

4. Quais os profissionais envolvidos em cuidados paliativos em sua OM? (possível 

marcar mais de uma resposta) 

a. Enfermeiro; 

b. Farmacêutico; 

c. Médico; 

d. Psicólogo; 

e. Fisioterapeuta; 

f. Assistente social. 

5. Há profissionais em sua OM com especialização na prática de cuidados 

paliativos? 

a. Sim (especifique a área de atuação). 

b. Não. 

 
Próximas perguntas estarão disponíveis aos demais participantes. 

6. Na sua percepção, avalie a prática dos cuidados paliativos em relação à 

melhoria da qualidade da assistência em pacientes com doenças ameaçadoras 

à vida, conforme a seguinte pontuação: 0 – nada relevante; 5 – muito relevante. 

7. O sr. /sra. participaria da equipe de cuidados paliativos de sua OM, desde que 

com a adequada habilitação? 
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a. Sim. 

b. Não. 

8. Caso a resposta seja positiva, elencar o motivo principal, dentre os dispostos 

abaixo: 

a. Redução do sofrimento; 

b. Melhora na qualidade da assistência; 

c. Otimização de recursos; 

d. Dimensionamento de leitos hospitalares. 

e. Outro: 

9. Caso a resposta à questão 7 seja negativa, elencar o motivo principal, dentre 

os dispostos a seguir: 

a. Falta de tempo; 

b. Envolvimento com múltiplas atividades; 

c. Desmotivação; 

d. Desconhecimento sobre o tema; 

e. Outro: 


