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RESUMO. Um dos principais objetivos da medicina é proporcionar alívio da dor e 

sofrimento do paciente, além da cura da doença, que nem sempre é possível. A 

partir disso surge o cuidado paliativo, caracterizado por um conjunto de ações que 

visa melhorar a qualidade de vida de um paciente com doença sem possibilidade de 

cura. O objetivo desse estudo foi compreender o perfil e o grau de qualidade de vida 

do paciente submetido a cuidados paliativos, a fim de demonstrar a qualidade do 

serviço prestado. Foi realizado um estudo de corte transversal constituído por 30 

pacientes oncológicos em cuidados paliativos, avaliando a qualidade de vida através 

do questionário EORTC QLQ C15-PAL no período de fevereiro a maio de 2019. 

Quanto ao sexo, a maior prevalência foi do sexo feminino, porém quanto ao 

diagnóstico a maior foi do sexo masculino, com câncer de próstata. Observou-se um 

bom escore da média da Qualidade de Vida. A qualidade de vida é um aspecto que 

deve ser avaliado no nas consultas dos cuidados paliativos, tanto em relação aos 

sintomas, quanto a perspectiva do próprio paciente em relação a isso. 
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ABSTRACT. One of the main goals of medicine is to provide relief from the pain and 

suffering of the patient, in addition to curing the disease, which is not always 

possible. From this emerges palliative care, characterized by a set of actions that 

aims to improve the quality of life of a patient with disease with no possibility of cure. 

The objective of this study was to understand the profile and quality of life of the 

patient undergoing palliative care, in order to demonstrate the quality of the service 

provided. A cross-sectional study was carried out consisting of 30 oncological 

patients in palliative care, evaluating the quality of life through the EORTC QLQ C15-

PAL questionnaire from February to May 2019. Regarding gender, the highest 

prevalence was female, however, the largest was male, with prostate cancer. A good 

quality of life score was observed. Quality of life is an aspect that should be 

evaluated in the palliative care consultations, both in relation to the symptoms, and 

the patient's own perspective on this. 

KEYWORDS: Palliative Care; Quality of life; Medical oncology. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A medicina tem como um dos principais objetivos proporcionar alívio da dor e 

sofrimento do paciente, além da cura da doença. Porém, a cura nem sempre é 

alcançada ou possível, comum em algumas doenças crônicas não transmissíveis e 

principalmente nas doenças oncológicas (AL-MAHREZI; AL-MANDHARI, 2016).  

Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde (2018), a segunda principal 

causa de morte no mundo é o câncer, responsável por 9,6 milhões de mortes no ano 

de 2018. Alguns cânceres, como o de mama, colo do útero, oral e colorretal, quando 

detectados precocemente, tem uma alta taxa de cura. Esses cânceres não 

diagnosticados precocemente e outros tipos de cânceres com baixa taxa de cura 

são candidatos a um cuidado mais específico, os cuidados paliativos (OPAS, 2018). 

Considerando o aumento gradativo da incidência de doenças com risco a 

continuidade da vida, devido ao aumento da expectativa de vida, é de suma 

importância compreender a importância dos Cuidados Paliativos nessas pessoas e 

como esse tratamento pode manter a qualidade de vida do mesmo.  



O termo Cuidado Paliativo é caracterizado como um conjunto de ações que visa 

melhorar a qualidade de vida de um paciente com doença que afeta a continuidade 

da vida, considerando também a melhoria da qualidade de vida dos seus familiares 

e cuidadores, inclusive no processo de luto. Esse conjunto de ações inclui o alívio 

dos sintomas, a detecção precoce e prevenção de sofrimento psicossocial, físico e 

espiritual (MATOS; PULSCHEN, 2015), afirmando a vida e confirmando a morte 

como fazendo parte natural do curso da vida (AL-MAHREZI; AL-MANDHARI, 2016). 

Para tal atividade, é necessária uma equipe multidisciplinar, envolvendo médicos 

especializados, enfermeiros, assistentes sociais, farmacêuticos, nutricionistas e 

psicólogos, além de outros profissionais que podem ser inseridos conforme a 

demanda do paciente (HENNESSY et al., 2013). 

Já o termo qualidade de vida tem várias definições, a mais aplicável nos cuidados 

paliativos, é relacionada ao bem-estar físico e psicológico do paciente, incluindo a 

sua funcionalidade (MATOS; PULSCHEN, 2015). A Organização Mundial de Saúde 

(OMS) afirma que esses aspectos podem ser alcançados em mais de 90% dos 

pacientes que realizam cuidados paliativos (OPAS, 2018). A avaliação da qualidade 

de vida nesses pacientes visa identificar a sua condição global e verificar a 

qualidade do serviço prestado (CORREIA; DE CARLO, 2012), pois valores altos de 

qualidade de vida refletem a qualidade dos cuidados paliativos realizados no local 

(MATOS; PULSCHEN, 2015). 

O Cuidado Paliativo teve início no movimento “hospice”, em 1967, na Inglaterra, o 

qual discursa sobre o cuidado com uma pessoa com doença que afeta o ciclo da 

vida, com o objetivo de aliviar sofrimento psíquico, físico, espiritual e social. Ou seja, 

o objetivo não era curar, mas sim de aliviar os sintomas, sejam eles de natureza 

objetiva ou subjetiva, conceito utilizado ainda hoje. No Brasil, os Cuidados Paliativos 

ganhou notoriedade no ano de 2010, com o surgimento da Medicina Paliativa, a qual 

antes não tinha formação específica para médicos (CORREIA; DE CARLO, 2012). 

Sendo assim o objetivo principal desse estudo foi compreender o perfil do paciente e 

o grau de qualidade de vida do paciente em Cuidados Paliativos no Centro de 

Oncologia do Hospital Universitário Professor Alberto Antunes da Universidade 

Federal de Alagoas (HUPAA/UFAL), a fim de demonstrar a efetividade dessa prática 

e a qualidade do serviço prestado.  



2. METODOLOGIA 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário 

Tiradentes sob o parecer número 3.175.246. A partir dessa aprovação foi realizado 

um estudo de corte transversal com processo de seleção amostral por conveniência 

constituído por 30 pacientes oncológicos em cuidados paliativos no serviço do 

HUPAA/UFAL, no período de fevereiro a maio de 2019, foram adotados como 

critérios de inclusão paciente acompanhado pela equipe de Cuidados Paliativos por 

mais de seis dias, lúcido, consciente e capaz de responder ao questionário e como 

critérios de exclusão pacientes sem condições cognitivas e clínicas de responder ao 

questionário. 

Foi aplicado o questionário QLQ-C15-PAL da European Organization for Research 

and Treatment of Cancer (EORTC QLQ-C15-PAL), o qual foi traduzido para o 

português do Brasil e foi escolhido nesse estudo por ser um questionário confiável e 

válido para avaliar qualidade de vida em pacientes brasileiros em Cuidados 

Paliativos (NUNES, 2014). Além disso, é considerado um questionário de fácil 

compreensão e rápido de responder, proporcionando mais conforto ao paciente. O 

questionário é composto por 15 perguntas que incluem alguns quesitos da 

capacidade funcional do paciente, da capacidade emocional e alguns sintomas 

como dor, constipação e inapetência. A qualidade de vida é quantificada em uma 

escala numérica de 1 (péssima) a 7 (ótima). O valor atribuído a cada questão foi 

calculado conforme a instrução de pontuação disponibilizada no questionário.  Após 

exposição do objetivo do trabalho e leitura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), os pacientes que aceitaram participar assinaram o TCLE e logo 

após responderam o questionário, sendo garantido o anonimato dos pacientes. 

Além disso, foram coletados dados do prontuário como: idade, doença de base que 

levou o paciente a realizar cuidados paliativos e há quanto tempo está realizando, 

qual o tratamento farmacológico e não farmacológico no momento, quais 

tratamentos foram realizados anteriormente e a classificação na Escala de 

Performance Paliativa (PPS). A PPS é composta por 11 níveis de “performance”, de 

0% a 100%, com intervalo de 10% entre eles. A porcentagem zero indica morte, 

enquanto que a porcentagem 100 indica nível normal de funcionalidade e nível de 

consciência. O PPS é uma avaliação funcional do paciente, a qual deve ser 



realizada diariamente em pacientes internados e em todas as consultas 

ambulatoriais e visitas domiciliares, visto que é uma escala que prevê prognóstico e 

que tem sido utilizada na tomada de decisões (DE CARVALHO; PARSONS, 2013).  

Com relação aos itens do questionário de avaliação da qualidade de vida, foram 

realizados os cálculos dos escores dos domínios de acordo com a orientação do 

manual do grupo EORTC.  

Após coleta os dados foram analisados sendo tratados estatisticamente por IBM 

SPSS Statistics Subscription (2011-2018) para o Teste t de Student com um 

intervalo de confiança de 95% e na planilha excel da microsoft corporation para as 

correlações de Pearson, entre outros parâmetros utilizados para efeito estatístico e 

estudo dos resultados. Foi utilizada a medida Alfa de Cronbach(a) para testar a 

consistência interna desse estudo. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A amostra foi composta predominantemente pelo sexo feminino, representando 

67%, enquanto o sexo masculino representou 33% em uma amostra de 30 

pacientes, o que corrobora com outros estudos (FREIRE et al., 2018) (NICOLUSSI 

et al., 2016). A média de idade do estudo foi 74 anos (±19 anos), conforme 

demonstrado na Tabela 01. Desses, 63,33% (n = 19) estavam em atendimento 

ambulatorial, 30% (n = 9) eram pacientes internados e 6,66% (n = 2) estavam em 

atendimento domiciliar.  

Conforme observado na tabela 01, a média da duração (em dias) do tratamento em 

cuidados paliativos foi de 225 dias (±220), com um mínimo de 7 dias e um máximo 

de 711 dias. 

Tabela 01. Idade, sexo e duração dos cuidados paliativos 

Variável Resultado 

Idade (anos) 

Média 

 

74 



Desvio padrão 

Mediana 

Mínimo 

Máximo 

19 

79 

29 

105 

Sexo (%) 

Feminino 

Masculino 

 

67% 

33% 

Duração dos Cuidados Paliativos (Dias) 

Média 

Desvio padrão 

Mediana 

Mínimo 

Máximo 

 

 

225 

220 

179 

7 

711 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019.  

 

A maior prevalência dos diagnósticos, segundo o sexo, foi de neoplasia maligna de 

próstata (n = 6; 20%) no sexo masculino, o qual corrobora com a literatura que 

afirma que o câncer de próstata é a neoplasia mais incidente em homens no Brasil, 

excluindo-se os tumores de pele não-melanoma (INCA, 2017). No sexo feminino o 

mais prevalente no estudo foi o câncer de mama (n = 5; 16,7%), seguido de câncer 

de colo de útero (n = 3; 10%). A literatura afirma que na Região Nordeste o câncer 

mais incidente no sexo feminino, excluindo os tumores de pele não-melanoma, é o 

câncer de mama seguido de câncer de colo de útero (INCA, 2017).  

Tabela 02. Distribuição dos pacientes de acordo com o diagnóstico 

Diagnóstico 
Número de 
pacientes 

Frequência 
Sexo 

Feminino Masculino 

Linite plástica 1 3,3% - 1 

Câncer de mama 5 16,7% 5 - 

Câncer de pênis 1 3,3% - 1 

Neoplasia maligna de 
próstata 

6 20,0% - 6 

Carcinoma 
Epidermóide de 

Orofaringe 
2 6,7% 2 - 

Mieloma Múltiplo e 
plasmocitoma 

1 3,3% 1 - 

Câncer de colo de 
útero 

3 10% 3 - 



Câncer metastático de 
sítio primário oculto 

1 3,3% - 1 

Astrocitoma 
Anaplásico 

1 3.3% 1 - 

Linfoma de manto 1 3,3% - 1 

Carcinoma papilifero 
de bexiga 

1 3,3% 1 - 

Neoplasia ovariana 2 6,7% 2 - 

Neoplasia do rim 1 3.3% 1 - 

Neoplasia pulmonar 2 6,7% 2 - 

Adenocarcinoma de 
endométrio 

1 3,3% 1 - 

Neoplasia de corpo 
uterino 

1 3,3% 1 - 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

O câncer é a segunda maior causa de morte por doenças no Brasil, sendo que 1/3 

deles podem ser prevenidos, outro 1/3 é controlado ou curado e apenas 1/3 dos 

casos são paliados (FREIRE et al., 2018). Por esse motivo, é necessário ações de 

promoção da saúde, prevenção, detecção precoce, tratamento em momento 

oportuno e diminuição da incidência de alguns cânceres, como já está previsto na 

Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer na Rede de Atenção à 

Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito do Sistema Único de Saúde 

(SUS), regulamentada pela portaria n°874 de 16 de maio de 2013 (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2013). Observa-se por esse estudo que ainda há uma prevalência de 

doenças capazes de ser prevenidas, como câncer de colo de útero (10%) e outras 

que podem ser realizadas diagnósticos precoces para que possam alcançar 

oportunidade de controle ou cura, como por exemplo, câncer de mama (16,7%) e de 

próstata (20%). Esses dados indicam que apesar de ter ações específicas para 

alguns cânceres, ainda existem ações de prevenção e detecção precoce a serem 

implantadas na Atenção Básica à Saúde, para consequente redução da morbidade e 

mortalidade por câncer. 

Em relação aos tratamentos, a maioria dos pacientes realizou apenas quimioterapia 

(n = 6; 20%) ou não realizaram nenhum tratamento (n = 6; 20%). Os pacientes que 

não realizaram nenhum tipo de tratamento tiveram como motivo a contraindicação 

do oncologista por diversos motivos, como por exemplo, caquexia. Em seguida, foi 



encontrada mesma frequência para pacientes que realizaram qualquer tipo de 

tratamento cirúrgico com radioterapia e/ou quimioterapia (n = 4; 13,3%). Apenas 

poucos pacientes realizaram qualquer outro tratamento não citado na tabela ou não 

desejou realizar nenhum tipo de tratamento (n = 1; 3,3%) 

Tabela 03. Distribuição quanto aos tratamentos realizados 

Tratamento 
Número de 
pacientes 

Frequência 

Quimioterapia 6 20% 

Radioterapia 2 6,7% 

Quimioterapia e radioterapia 4 13,3% 

Tratamento cirúrgico e quimioterapia 4 13,3% 

Tratamento cirúrgico e radioterapia 4 13,3% 

Tratamento cirúrgico, quimioterapia e 
radioterapia 

4 13,3% 

Outros tratamentos 1 3,3% 

Virgem de tratamento 6 20% 

Não deseja realizar 1 3,3% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Quanto a avaliação da qualidade de vida, no item Funcionamento Físico foi 

observado uma média de 52,6% (DP±34,5) (Tabela 04). Esse valor é considerado 

um resultado satisfatório (resultado entre 50,0 e 70,0) e remete ao fato de que o 

maior valor de PPS foi de 70% (deambulação reduzida, incapaz para o trabalho e 

doença significativa), ou seja, em todos os pacientes entrevistados existia algum 

grau de declínio da funcionalidade física. Além disso, houve uma correlação 

estatisticamente significativa entre o valor de PPS e a escala funcional física. É 

necessário levar em consideração que a idade média do estudo foi 74 anos, ou seja, 

alguns pacientes têm alterações na funcionalidade física devido ao processo natural 

do envelhecimento (FREIRE et al., 2018). 

No item da Funcionalidade Emocional foi de 40% (DP±40,5) (Tabela 04). Segundo a 

literatura pode haver uma correlação entre a funcionalidade física e emocional, pois 

a capacidade funcional do paciente pode estar afetada por um sofrimento intenso 

que não está sendo tratado, o que pode, inclusive, distorcer o prognóstico (DE 



CARVALHO; PARSONS, 2013). Porém, não devem ser afastados dois fatores para 

análise da funcionalidade: idade e as comorbidades, pois esses dois também são 

capazes de reduzir a autonomia e independência desses pacientes (VEIGA et al., 

2016). Dentre os aspectos avaliados na capacidade funcional, a locomoção foi a 

mais afetada entre os pacientes, com média de resposta de 2,8. Enquanto que 

Atividades da Vida Diária (AVD’s), como se alimentar sozinho e higiene pessoal, 

teve uma média de respostas de 2,2.  Nesse estudo não houve uma correlação 

estatística entre a escala funcional emocional e funcional física. A maior correlação 

da escala funcional emocional foi, curiosamente, com a qualidade de vida, sendo 

demonstrado na Tabela 05. 

A média da Qualidade de Vida Geral foi de 81,1% (DP±26,2), considerado um bom 

escore por se aproximar de 100% (máximo) o que reflete uma boa prestação de 

serviços. Na literatura há uma relação entre o declínio da qualidade de vida junto 

com o declínio da funcionalidade (BARBOSA et al., 2014), porém neste trabalho não 

houve uma correlação estatística. Quando essa relação diverge, um valor 

relativamente alto de qualidade de vida pode estar relacionado à espiritualidade, que 

segundo um estudo, foi considerado pelos pacientes como o aspecto mais 

importante entre os 44 atributos de qualidade de cuidados no final da vida, além 

disso, foi relatado que é uma fonte de bem-estar e qualidade de vida (PERES et al., 

2007).  MELIN-JOHANSSON et al. (2008) realizaram um estudo com pacientes em 

cuidados paliativos domiciliar e demonstraram que o apoio da equipe dos cuidados 

paliativos tem um efeito positivo sobre a qualidade de vida do paciente. 

Na subescala de sintomas a média da dispneia foi de 24,4% (DP±36), da dor 

51,1%(DP±34,4), da insônia 30%(DP±32), da fadiga 45% (DP±32,5), da perda do 

apetite 35,6% (DP±39,1), das náuseas 16,7%(DP±28,7), da constipação 

42,4%(DP±39,1).  

A principal queixa dos pacientes foi de dor (51,1%), seguida de fadiga (42,2%). 

Segundo Freire (2018), alguns tratamentos do câncer podem gerar uma fadiga 

crescente no paciente, além de uma redução do peso e da força muscular, levando 

o paciente ao comprometimento da sua capacidade funcional, o que pode alterar 

significativamente a qualidade de vida do mesmo. Enquanto que um funcionamento 

emocional comprometido pode estar correlacionado à maior percepção da dor 



(PERES et al., 2007), dado este que corrobora com este estudo, que evidenciou 

uma correlação entre funcionamento emocional e dor (tabela 5). 

A dor, neste estudo, teve maior correlação com o apetite, náuseas, funcionalidade 

emocional e qualidade de vida como demonstrado na tabela 5. A dor é uma queixa 

frequente nos pacientes oncológicos, podendo estar relacionado ao próprio câncer, 

metástases, medidas terapêuticas e procedimentos. É um sintoma subjetivo capaz 

de causar incapacidade e sofrimento ao paciente, gerando um impacto na qualidade 

de vida do mesmo(ROCHA et al., 2015). A forma como a dor é capaz de afetar a 

ingesta alimentar do paciente é que este se priva devido ao alimento desencadear 

ou piorar algum sintoma mal controlado, ou por apresentar dor secundária a algum 

tratamento medicamentoso. A equipe de cuidados paliativos deve estar preparada 

para conseguir identificar esse sintoma e realizar estratégias eficazes para sua 

redução, visto que é a principal reclamação dos pacientes (SILVA et al., 2010). 

Tabela 04. Avaliação da Qualidade de Vida 

Sub Escalas Funcionais Média Desvio Padrão (DP) 

Funcionamento Físico 52,6 34,5 

Funcionamento Emocional 40 40,5 

Sub Escalas dos Sintomas Média Desvio Padrão 

Dispneia 24,4 36,0 

Dor 51,1 34,4 

Insônia 30,0 32,0 

Fadiga 45,0 32,5 

Apetite 35,6 39,1 

Náuseas 16,7 28,7 

Constipação 42,2 39,1 

Sub Escala Global de Qualidade de Vida Média Desvio Padrão 

Qualidade de Vida Geral 81,1 26,2 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

As maiores correlações foram entre insônia e funcionamento físico (0,430), insônia 

com dispneia (0,406), fadiga com dispneia (0,452), náusea com dispneia (0,519), 

funcionamento emocional com dispneia (0,370), apetite com dor (0,468), náusea 

com dor (0,446), funcionamento emocional com dor (0,379), náuseas com insônia 

(0,355), constipação com fadiga (0,383), funcionamento emocional com apetite 



(0,329), funcionamento emocional com náusea (0,593), saúde global com dispneia (-

0,449), saúde global com dor (0,380), saúde global com insônia (-0,353), saúde 

global com apetite (-0,351), saúde global com funcionamento emocional (-0,664) e 

saúde global com náuseas (-0,689).  

Tabela 05. Correlação entre os escores do questionário EORTC QLQ C15-PAL 

(Teste de Pearson) 

 A B C D E 

Escala de funcionamento físico 
(A) 

1     

Dispneia (B) 0,286 1    

Dor (C) 0,014 0,271 1   

Insônia (D) 0,430 0,406 0,299 1  

Fadiga (E) 0,311 0,452 0,236 0,131 1 

Falta de apetite (F) 0,289 0,178 0,468 0,098 0,235 

Náusea (G) 0,026 0,519 0,446 0,355 0,298 

Constipação (H) 0,276 -0,024 0,021 0,025 0,383 

Funcionamento emocional (I) 0,211 0,370 0,379 0,151 0,201 

Escala de saúde global (J) -0,283 -0,449 -0,380 -0,353 -0,104 

 

 F G H I J 

Falta de apetite (F) 1     

Náusea (G) 0,239 1    

Constipação (H) 0,062 0,068 1   

Funcionamento emocional (I) 0,329 0,593 0,228 1  

Escala de saúde global (J) -0,351 -0,689 -0,130 -0,664 1 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

O câncer e seu tratamento, de alguma forma afetam o paciente, levando ao 

aparecimento de sintomas difíceis de serem controlados, déficits nas funções 

desempenhadas e problemas psicossociais, prejudicando de alguma forma a sua 

qualidade de vida. Com o maior controle dos efeitos colaterais desses tratamentos e 

adesão do paciente ao tratamento complementar, reduzindo consequentemente os 

sintomas, é possível melhorar a qualidade de vida e a funcionalidade dos pacientes 

(SILVA et al., 2010; NICOLUSSI et al., 2016). 

A consistência interna desse estudo foi avaliada através do coeficiente alfa de 

cronbach com o valor de 0,62, considerado um resultado satisfatório (BALBINOTTI; 



BARBOSA, 2017). A principal limitação do estudo seria amostra pequena, a maioria 

atribuída a dois fatores, são eles a incapacidade física e cognitiva de responder ao 

questionário e ao não comparecimento às consultas ambulatoriais dos cuidados 

paliativos. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A qualidade de vida é um aspecto importante que deve ser avaliado periodicamente 

no acompanhamento do paciente pela equipe de cuidados paliativos, não apenas 

em relação aos sintomas, mas também a perspectiva do próprio paciente em relação 

a isso. Esta é uma variável difícil de ser avaliada, pois depende de fatores clínicos, 

psicossociais e espirituais do paciente. A equipe dos cuidados paliativos deve estar 

atenta à fase atual que o paciente está passando e fornecer o suporte necessário 

para o momento, levando em consideração que a qualidade de vida não segue um 

padrão, ou seja, é individual.  

Os resultados desse estudo mostraram que apesar da maioria apresentar pelo 

menos uma reclamação no escore de funcionalidade física, emocional ou de 

sintomas, a qualidade de vida permanece relativamente alta, o que pode ter relação 

com a prestação de serviços da equipe multidisciplinar que acompanham esses 

pacientes.   

 

5. SOBRE O TRABALHO 

A Instituição em que foi executada a pesquisa está ciente dos termos da Resolução 

466 de 12/12/2012 do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde assim 

como se prontificou a fornecer os insumos necessários a execução desse estudo. 

Esta pesquisa não obteve auxilio de financiamento externo. 
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