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Resumo 

Objetivo: Descrever as dificuldades enfrentadas pela equipe de enfermagem 

durante o processo de hospitalização de pessoas com câncer em cuidados 

paliativos. Método: Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica, realizada na 

base de dados SCIELO. Resultados: Os enfermeiros podem experienciar 

sentimentos negativos como impotência, angústia, frustração, apreensão e 

sofrimento. Conclusão: As dificuldades enfrentadas estão relacionadas à falta de 

conhecimento e inabilidade em cuidados paliativos.  

Palavras chaves: Cuidados Paliativos. Enfermagem. Oncologia. 

 

ABSTRACT 

Objective: To describe the difficulties faced by the nursing team during the 

hospitalization process of people with cancer in palliative care. Method: This is a 

bibliographic review, carried out in the SCIELO database. Results: Nurses may 

experience negative feelings such as impotence, distress, frustration, apprehension 

and suffering. Conclusion: The difficulties faced are related to lack of knowledge 

and inability in palliative care. 
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Introdução  

 

As Doenças e Agravos Não Transmissíveis (DANT) representam as principais 

causas de adoecimento e morte na população mundial. Estima-se que, em 2008, 36 

milhões de mortes ocorreram em consequência das DANT, com destaque para as 

doenças cardiovasculares e o câncer (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2013). As 

transições demográficas e epidemiológicas globais sinalizam um impacto 

progressivo da incidência de câncer nas próximas décadas. A estimativa mundial 
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mostra que, em 2012, ocorreram 14,1 milhões de casos novos de câncer e 8,2 

milhões de óbitos (FERLAY et al., 2013). No Brasil, estima-se, a ocorrência de 600 

mil casos novos de câncer para o biênio 2018-2019 (BRASIL, 2017).  

Nessa perspectiva, o hospital estruturou-se com elevada sofisticação 

tecnológica para tratar ativamente o câncer. No entanto, havendo a falência desse 

tratamento e aproximando-se o paciente da morte inexorável, a equipe de 

enfermagem raramente está preparada para cuidar do seu sofrimento e os de seus 

familiares, haja vista que neste ambiente o foco está na cura ou na prevenção da 

doença (ACADEMIA NACIONAL DE CUIDADOS PALIATIVOS, 2006).  

 

Objetivo 

 

Descrever as dificuldades enfrentadas pela equipe de enfermagem durante o 

processo de hospitalização de pessoas com câncer em cuidados paliativos.  

 

Método 

 

Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica, realizada na base de dados 

SCIELO.  

 

Resultados 

 

Cuidar de pessoas com doenças avançadas e potencialmente incuráveis, e 

de seus familiares, em um dos momentos mais cruciais de suas vidas, é um desafio 

que poucos se propõem a discutir e fazer (ACADEMIA NACIONAL DE CUIDADOS 

PALIATIVOS, 2006), haja vista que neste contexto, além de assistir o paciente em 

suas necessidades básicas, os profissionais da enfermagem buscam contribuir para 

uma sobrevida mais digna e uma morte tranquila (HERMES, LAMARCA, 2013). 

Todavia, embora experienciem sentimentos positivos, como compaixão, 

solidariedade, conforto, empatia e carinho, durante a assistência a pacientes em 

cuidados paliativos oncológicos, os enfermeiros podem experienciar sentimentos 

negativos como impotência, angústia, conhecimento limitado em relação aos 

pacientes oncológicos, frustração, desmotivação pelo prognóstico, inabilidade para 
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lidar com pacientes em cuidados paliativos, apreensão e sofrimento. (PETERSON, 

CARVALHO, 2011).  

 

Conclusão 

 

As dificuldades enfrentadas pela equipe de enfermagem, durante o processo 

de hospitalização de pessoas com câncer em cuidados paliativos, estão 

relacionadas à falta de conhecimento em relação aos cuidados paliativos, a 

inabilidade em lidar com os sentimentos negativos experienciados ao presenciar o 

processo de morte e morrer do outro e refletir sobre a própria finitude.  
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