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MEIRA, Priscila Aparecida Meira. Enfermagem em cuidados paliativos 

oncológicos no ambiente hospitalar: revisão bibliográfica. Trabalho de Conclusão 

de Curso. Graduação em Enfermagem. Faculdade de Apucarana - FAP. Apucarana-

PR. 2018. 

RESUMO 

 
 

Este estudo tem como objetivo, analisar os cuidados paliativos prestados pela equipe 

de enfermagem em pacientes oncológicos terminais e descrever as dificuldades 

enfrentadas pela equipe de enfermagem durante o processo de hospitalização de 

pessoas com câncer em cuidados paliativos. Como método foi executada pesquisa 

de revisão bibliográfica. A pesquisa de dados foi realizada através de sites, em banco 

de dados SCIELO (Scientific Eletronic Library Online), LILACS (Literatura Latino –

Americana e do Caribe em Ciências de Saúde) e BDENF (Banco de Dados em 

Enfermagem), a partir da Biblioteca Virtual em Saúde(BVS). Os resultados 

encontrados no estudo identificaram que enfermeiros e sua equipe podem 

experienciar sentimentos negativos como impotência, angústia, frustração, apreensão 

e sofrimento devido a inidoneidade técnica. Conclui-se a dificuldade enfrentadas pelos 

profissionais de enfermagem ao lidar com o paciente, ligados à falta de conhecimento 

e inabilidade em cuidados paliativos, desvelando que a assistência prestada pela 

equipe de enfermagem deve interagir, de forma a atender o paciente terminal, dando 

suporte emocional, espiritual e físico e respeitando seus aspectos éticos e bioéticos.  

Palavras-chave: Cuidados Paliativos, Enfermagem, Oncologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

MEIRA, Priscilla Aparecida. Nursing in palliative care oncology in the hospital 
environment: bibliographical review. Assignment for the Conclusion in Nursing 
Degree. College of Apucarana -FAP. Apucarana-PR. 2018. 
 
 

ABSTRACT 
 
 

This study aims to analyze the palliative care provided by the nursing team in terminal 

cancer patients and analyzing the difficulties faced by the nursing staff under the nurse 

practitioner's vision during the care given to a person hospitalized in the context of 

palliative care. A literature review was conducted on nursing in oncology palliative care. 

The data search was done through websites, in SCIELO database (Scientific 

Electronic Library Online), LILACS (Latin American and Caribbean Literature in Health 

Sciences) and BDENF (database in Nursing), from the Virtual Library on Health (VHL). 

The selected articles will be described to clarify the importance of the palliative care of 

the terminal patients, to highlight actions that provide a better quality of life for the 

hospitalized patient, because of the quality of care provided by health professionals. 

The results found in the study identified that nurses and their staff can experience 

negative feelings such as impotence, anguish, frustration, apprehension and suffering 

due to technical inadequacy. In conclusion, the assistance provided by the nursing 

staff should interact, to serve the terminal patient, providing emotional, spiritual and 

physical support and respecting their ethical and bioethical aspects. 

Keywords: Palliative care, Nursing, Oncology. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O câncer é uma doença de elevada incidência na população. 

Conforme o informativo do Ministério da Saúde, capacitar os indivíduos a fazerem 

escolhas profícuas e a reduzirem os fatores de riscos sociais e ambientais para o 

câncer é a chave para alcançar a meta global de reduzir as mortes prematura em 25% 

até 2025 e atingir metas da declaração mundial contra o câncer. (BRASIL, 2015). 

Para que ocorra essa redução de mortes prematuras, o papel da 

prevenção do câncer nos níveis primários, sendo promoção da saúde e níveis 

secundários, onde ocorre a detecção do surgimento da doença nos estágios iniciais 

torna-se imprescindível para que os índices por mortalidade de câncer no Brasil 

possam ser reduzidos. (BRASIL, 2015). 

No entanto parte dos pacientes acaba sendo diagnosticados no 

período tardio da doença, recebem em seguida o apontamento de um prognóstico 

desfavorável ou até mesmo, fora de cura terapêutica.  

A apresentação tardia do diagnóstico e o tratamento inacessível são 

comuns. Em 2017, apenas 26% dos países de baixa renda relataram ter serviços de 

patologia disponíveis no setor público. Mais de 90% dos países de alta renda 

relataram que os serviços de tratamento estão disponíveis, em comparação com 

menos de 30% dos países de baixa renda. (ORGANIZAÇÃO PANAMERICANA DE 

SAÚDE, 2018).                                                                                                                                                                                                         

O hospital tal como o conhecemos estruturou-se com elevada 

sofisticação tecnológica para tratar ativamente a doença. No entanto havendo a 

falência desse tratamento e aproximando-se o paciente da morte inexorável a equipe 

de enfermagem raramente está preparada para tratar e cuidar de seu sofrimento e o 

de seus familiares. (ACADEMIA NACIONAL DE CUIDADOS PALIATIVOS, 2009). 

O preparo da equipe de enfermagem deixa muitas vezes a desejar, o 

enfermeiro como líder deve estar preparado para atender o paciente com uma 

assistência pautada no respeito, na humanização e no acolhimento. No entanto a 

realidade torna-se avessa ao que é esperado. Ajudar indivíduos com doenças 

avançadas e potencialmente fatais e seus familiares em um dos momentos mais 

cruciais de suas vidas é um desafio que poucos se propõe a discutir. (RODRIGUES; 

OLIVEIRA, 2016). 
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A equipe de enfermagem deve agir de forma ética e solidária, 

informando junto a equipe interdisciplinar o estado que o paciente se encontra aos 

familiares, procurando evitar intervenções desnecessárias. Os profissionais de 

enfermagem atuantes em setores hospitalares com pacientes em cuidados paliativos 

com câncer, precisam saber orientar tanto o paciente quanto a família nos cuidados a 

serem realizados, esclarecendo sobre a medicação, e os procedimentos a serem 

realizados. Portanto, o enfermeiro deve saber fornecer explicações de maneira clara 

e objetiva, sendo prático em suas ações, visando sempre o bem-estar dos seus 

pacientes. (HERMES; LAMARCA, 2013). 

Os cuidados paliativos podem e devem ser oferecidos pela equipe 

multiprofissional o mais rápido possível, protegendo o paciente, e minimizando os 

sofrimentos evitáveis. Guardando sua dignidade em pessoa até seus últimos 

momentos. 

 Torna-se dever do enfermeiro ajudar indivíduos com doenças 

avançadas e potencialmente fatais e seus familiares em um dos momentos mais 

cruciais de suas vidas, treinar sua equipe e buscar mais conhecimentos sobre o 

assunto disposto para que o paciente terminal tenha uma chance maior de qualidade 

de vida. (SILVA; HORTALE, 2006). 

Atualmente a equipe de enfermagem se depara com a inidoneidade 

emocional e falta de conhecimentos técnicos e teóricos, em relação aos pacientes que 

possuem prognóstico desfavorável em oncologia e se encontram em fase terminal da 

doença.  

Alguns profissionais reconhecem não ter preparo suficiente, seja pela 

falta de conhecimento técnico, seja pela inabilidade emocional para trabalhar com este 

tipo de paciente, necessitando de aperfeiçoamento na área em que atua. Em 

consequência ressalta-se a necessidade de profissionais qualificados para dar 

subsídios no tratamento, reabilitação e cuidados paliativos. 

O cuidar em enfermagem exige que o profissional tenha um olhar 

abrangente e humanizado com o intuito de assistir à pessoa em sua integralidade, 

visando sempre o bem-estar do paciente e auxiliando na promoção de maior 

qualidade de vida. (SALTZ; JUVER, 2012).  

Deste modo, com o devido preparo do profissional enfermeiro atuante 

em áreas de contato pessoal com pacientes portadores de doenças terminais em 

oncologia, que são encaminhados aos cuidados paliativos, o período final de vida dos 
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pacientes, certamente poderá ser encarado sob outra ótica, trazendo alento, conforto 

e força aos desafios diários dos pacientes e seus familiares. 

Como consequência, paciente, família e profissional enfermeiro 

poderão conviver e enfrentar este momento delicado da melhor maneira possível, 

sendo determinante ao doente uma conduta adequada do profissional, pois o mesmo 

tem papel importante no cuidado com o paciente em fase terminal, seja na aceitação 

do diagnóstico, nos tratamentos farmacêuticos, nos procedimentos terapêuticos, na 

ajuda para conviver com a enfermidade e inclusive no apoio à família antes e depois 

da morte. (SALTZ; JUVER, 2012).  

No ambiente hospitalar é comum o desejo dos profissionais atuantes 

em prolongar a vida dos pacientes a qualquer custo. No entanto, raramente os 

enfermeiros em companhia de toda a equipe de enfermagem estão preparados para 

tratar e cuidar do sofrimento de pacientes e de seus familiares, quando o prognóstico 

se torna desfavorável e o paciente oncológico necessita de paliação durante o 

decorrer da vida. (RODRIGUES; OLIVEIRA, 2016). 

Para uma melhor análise da temática proposta no presente projeto, 

preliminarmente, torna-se necessário conceituar-se quão severa é a incidência de 

câncer na população mundial, bem como a estimativa de acometimento de tal 

patologia nos diversos segmentos do corpo humano. Para tanto, destacamos o 

seguinte trecho obtido pelo Instituto Nacional de Câncer (INCA) através de dados de 

pesquisa obtidos junto ao documento “World cancer report 2014 da International 

Agency For Research On Cancer (IARC)” da Organização Mundial de Saúde, no qual 

em recente estudo definiu estimativas de acometimento do câncer na população 

mundial. Senão vejamos:  

 

Estima-se, para o Brasil, biênio 2018-2019, a ocorrência de 600 mil 
casos novos de câncer, para cada ano. Excetuando-se o câncer de 
pele não melanoma (cerca de 170 mil casos novos), ocorrerão 420 mil 
casos novos de câncer. Essas estimativas refletem o perfil de um país 
que possui os cânceres de próstata, pulmão, mama feminina e cólon 
e reto entre os mais incidentes, entretanto ainda apresenta altas taxas 
para os cânceres do colo do útero, estômago e esôfago. 
Os cânceres de próstata (68 mil) em homens e mama (60 mil) em 
mulheres serão os mais frequentes. À exceção do câncer de pele não 
melanoma, os tipos de câncer mais incidentes em homens serão 
próstata (31,7%), pulmão (8,7%), intestino (8,1%), estômago (6,3%) e 
cavidade oral (5,2%). Nas mulheres, os cânceres de mama (29,5%), 
intestino (9,4%), colo do útero (8,1%), pulmão (6,2%) e tireoide (4,0%) 
figurarão entre os principais. (BRASIL, 2018)  
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Isto posto, sabendo que o câncer é uma doença crônica degenerativa 

apresentando uma evolução progressiva, muitas vezes de forma desordenada e 

agressiva, acarretando a formação de tumores malignos com grande potencial de 

desenvolver metástases ao decorrer do tempo, o paciente poderá não responder mais 

aos tratamentos, necessitando de cuidados específicos e humanizados, situação 

denominada de “Cuidados Paliativos’’. Para que seja entendido de forma coerente, 

faz-se necessário colacionar breve relato histórico desde sua origem, sua 

conceituação e como é visto perante os profissionais enfermeiros e a equipe 

multidisciplinar: 

 
Cicely Saunders nasceu em 22 de junho de 1918, na Inglaterra, e 
dedicou sua vida ao alívio do sofrimento humano. Ela graduou-se 
como enfermeira, depois como assistente social e como 
médica.  Escreveu muitos artigos e livros que até hoje servem de 
inspiração e guia para paliativistas no mundo todo. Em 1967, ela 
fundou o St. Christopher´s Hospice, o primeiro serviço a oferecer 
cuidado integral ao paciente, desde o controle de sintomas, alívio da 
dor e do sofrimento psicológico.  Até hoje, o St. Christopher´s é 
reconhecido como um dos principais serviços no mundo em Cuidados 
Paliativos e Medicina Paliativa. Cicely Saunders conseguiu entender o 
problema do atendimento que era oferecido em hospitais para 
pacientes terminais. Até hoje, famílias e pacientes ouvem de médicos 
e profissionais de saúde a frase “não há mais nada a fazer”.  A médica 
inglesa sempre refutava: “ainda há muito a fazer”. (INSTITUTO 
PALIAR, 2018).  

 

No que tange sua conceituação, segundo a Organização Mundial de 

Saúde (OMS), em conceito definido em 1990 e atualizado em 2002: 

 

[...] cuidados paliativos consistem na assistência promovida por uma 
equipe multidisciplinar, que objetiva a melhoria da qualidade de vida 
do paciente e seus familiares, diante de uma doença que ameace a 
vida, por meio da prevenção e alívio do sofrimento, da identificação 
precoce, avaliação impecável e tratamento de dor e demais sintomas 
físicos, sociais, psicológicos e espirituais. (BRASIL, 2018). 

 

Com relação ao papel da enfermagem no âmbito dos cuidados 

paliativos, tem-se que o profissional enfermeiro deve reiterar a vida e a morte como 

progresso natural, não apressar ou adiar o término da vida, ajudando o paciente a ter 

uma vida ativa e não ficar somente aguardando seu final, além de aconselhar e 

proporcionar suporte ao luto aos seus familiares. (SALTZ; JUVER, 2012). 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

- Analisar as dificuldades enfrentadas pela equipe de enfermagem sob a ótica do 
profissional enfermeiro durante o atendimento prestado a pessoa hospitalizada com 
câncer no contexto dos cuidados paliativos.  
 

2.2 Objetivos Específicos 

 

- Analisar os pontos falhos no cuidado ao paciente oncológico portador de doença 
terminal sob a ótica dos cuidados paliativos;  

- Identificar quais são as possíveis consequências, em relação ao paciente, diante 
dos problemas enfrentados pelo profissional enfermeiro em meio aos cuidados 
paliativo. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

3.1 Cuidados Paliativos no Brasil 

 

De acordo com Piva (2007, apud PALMEIRA 2011). O cuidado paliativo 

no Brasil foi implantado somente no final dos anos de 1990, evidenciando um tipo de 

tratamento e abordagem recente. Os princípios norteadores do serviço são: promover o 

alivio da dor e outros sintomas; reafirmar a vida e conceber a morte como um processo 

natural; não pretender antecipar e nem postergar a morte, integrar aspectos 

psicossociais e espirituais ao cuidado; sistema de suporte que capacite o paciente a viver 

tão ativamente quanto possível, até a sua morte; amparar a família durante todo o 

processo da doença e ter início o mais precocemente possível, juntamente com outras 

medidas de prolongamento de vida e manejo de sintomas. 

A área paliativa ainda é recente no Brasil. O primeiro serviço de cuidados 

paliativos foi instituído no Rio Grande do Sul, em meados de 1983. Em 1997, foi criada 

a Associação Brasileira de Cuidados Paliativos (ABCP), primeira associação nacional de 

profissionais de saúde que passou a atuar disseminando essa filosofia. Em 2005, foi 

fundada a Academia Nacional de Cuidados Paliativos (ANCP), que, conjuntamente com 

a ABCP, vem buscando o reconhecimento legal deste enfoque de cuidar, possibilitando 

que a filosofia de cuidados paliativos possa ser aplicada em todo território nacional. 

(RODRIGUES; OLIVEIRA 2016).   

O Ministério da Saúde publicou, em 3 de janeiro de 2002, a Portaria 

GM/MS n.19, instituindo o Programa Nacional de Assistência à Dor e Cuidados 

Paliativos, que proporcionou debates sobre a temática, incluindo a capacitação 

profissional e revisão de posturas pertinentes ao cuidado do paciente portador de doença 

crônico-degenerativa ou em fase final de vida e seus familiares. (RODRIGUES; 

OLIVEIRA 2016). 

No Brasil, estão sendo desenvolvidas implantações dos cuidados 

paliativos em diversos centros e hospitais do país, no entanto a perspectiva de expansão 

ainda se dá de forma morosa, sendo que a grande maioria dos serviços presta 

atendimento a pacientes oncológicos. (RODRIGUES; OLIVEIRA 2016).  
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O Cuidado Paliativo no Brasil teve seu início na década desde 1980 e 
conheceu um crescimento significativo a partir do ano 2000, com a 
consolidação dos serviços já existentes, pioneiros e a criação de outros 
não menos importantes. A cada dia vemos surgir novas iniciativas em 
todo o Brasil. Ainda temos muito que crescer, levando-se em 
consideração a extensão geográfica e as enormes necessidades do 
nosso país. Desta forma, será maior a nossa responsabilidade em 
firmarmos um compromisso para, unidos num único propósito, ajudarmos 
a construir um futuro promissor para os Cuidados Paliativos, para que um 
dia, não muito distante todo cidadão brasileiro possa se beneficiar dessa 
boa prática. (BRASIL, 2012). 

 

Refletir sobre a importância da introdução e implementação dos 

cuidados paliativos no Brasil se faz necessário.  A promoção para o desenvolvimento e 

continuidade efetiva destes cuidados. Tendo em vista que o Brasil é um país que cresce 

de forma acelerada, de fato o perfil demográfico e epidemiológico da população brasileira 

vem sofrendo alterações com o decorrer dos anos. 

Pacientes fora da possibilidade de cura terapêutica, acrescem nos 

hospitais, recebendo por diante de forma sistemática assistência inadequada, na maioria 

das vezes com destaque na tentativa de recuperação, servindo-se para isto de métodos 

invasivos, ineficazes, exagerados e desnecessários. Os profissionais envolvidos quase 

sempre não levam em consideração o sofrimento do paciente e da família e são inábeis, 

por falta de conhecimento adequado, abstendo-se de tratar os sintomas mais 

prevalecentes. (MACEDO, 2015). 

Os hospitais brasileiros, possuem meios tecnológicos para tratar 

ativamente a doença, e ao se deparar com a falência deste tratamento e aproximação 

do paciente com a morte, raramente prepara os profissionais para tratar e cuidar do 

sofrimento dos enfermos e de seus familiares, sendo resultado do pouco ensino 

abordado na educação continuada trabalhada com seus funcionários. (RODRIGUES; 

OLIVEIRA 2016). 

A realidade brasileira ainda está muito distante do que seria o ideal, ou 

seja, não há no Brasil, unidades de cuidados paliativos suficientes para suprir a demanda 

de pacientes em final de vida, isso significa que a maioria ainda continua morrendo no 

ambiente frio, impessoal, solitário e tecnológicos das unidades de terapia intensiva. 

(RODRIGUES; OLIVEIRA 2016). 
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3.2 Boa Comunicação  

 

A relação humana é considerada um ponto relevante no cuidado em 

saúde. A comunicação é algo intrínseco ao ser humano e base das relações, tendo um 

caráter especial nos pacientes em cuidados paliativos. Estudos apontam, entretanto, que 

a comunicação em cuidados paliativos ainda é realizada de forma falha (ALMEIDA; 

GARCIA, 2015). 

O cuidar se torna um método mais complexo quando o assunto se trata 

da terminalidade da vida humana. O paciente precisa ser cuidado além do processo 

degenerativo do câncer quando não se tem mais prognóstico. O atendimento da equipe 

de enfermagem precisa ser prestado de forma holística, ou seja, reconhecendo o 

indivíduo como um ser que além de cuidados medicamentosos, também necessita de 

um suporte biopsicossocioespiritual. (OCONNOR; ARANDA, 2007).  

Na assistência de enfermagem, a comunicação é vista como uma 

ferramenta importante que proporciona o vínculo criado entre a equipe de enfermagem, 

o paciente e sua família, podendo ser utilizado tanto a comunicação verbal, quanto a não 

verbal. Pode-se observar que alguns profissionais da equipe de enfermagem, apesar de 

reconhecerem a importância do uso destas técnicas como potenciais recursos 

terapêuticos, comprovam não estar preparados para estar junto ao paciente em 

situações que envolvam a comunicação na terminalidade da vida (ALVES, 2013).  

Os membros da equipe de enfermagem acabam evitando o contato 

verbal com os pacientes e familiares que vivenciam o processo morrer, evitando os 

mesmo por não saberem lidar com os sentimentos e emoções que são despertados 

durante o processo de morte. Presenciar à morte do outro é um momento difícil, que 

permite vivenciar a sensação de tristeza, desespero, decepção, impotência e até mesmo 

de culpa por falhas na assistência prestada. Acompanhar ao morrer do outro faz o ser 

humano questionar e refletir sobre o assunto que mais se nega, a finitude da vida. De tal 

forma, muitos profissionais utilizam e vivenciam a negação, a fuga e a aparente frieza 

como mecanismos de defesa para superarem a situação. (ALVES, 2013). 
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A transparência dos fatos ao serem verbalizados aos pacientes é uma 

estratégia a ser utilizada na comunicação, a honestidade é de extrema importância na 

relação entre equipe de enfermagem e paciente, para que se possa entender com mais 

fidedignidade o processo fisiológico pelo qual ele está passando ou ainda passará, ao 

ouvir suas angústias, e desta forma compreender e entender as formas de comunicação 

que o indivíduo posso expressar, sendo expressadas de formas verbais e não verbais. 

(ARAUJO; SILVA, 2012). 

A forma de comunicação e sua interpretação é feita heterogeneamente 

por meio de duas dimensões: a verbal e não verbal, como citado no parágrafo anterior. 

Na comunicação verbal, as palavras são utilizadas para expressar um pensamento, 

confirmar algo e explicar o que for necessário. Logo na comunicação não verbal deve-

se observar gestos que acompanham o discurso, compreende o tom de voz, o olhar e 

as expressões faciais, acrescentando emoção no discurso. (ALMEIDA; GARCIA, 2015). 

Levando em consideração a importância da comunicação para a 

abordagem paliativa e sabendo que as estratégias que são utilizadas por profissionais 

de saúde são insatisfatórias, o quadro 1 a seguir demonstra algumas estratégias para 

uma melhor comunicação entre profissional-paciente-família. 

 

Quadro 1 - Estratégias para adequada comunicação em cuidados paliativos baseado na 
literatura pesquisada. 

VERBAL NÃO VERBAL 

Disponibilizar tempo e verbalizar 
disponibilidade para a atenção ao cuidado 
contínuo.  

Atentar para próprias expressões faciais, 
para aparência física e para reação que 
você provoca no outro. 

Estabelecer junto com o paciente metas e 
planos de ações para atingi-la. 

Atentar para postura corporal (membros 
descruzados e relaxados, orientação do 
tórax na direção do outro, sem gestos 
excessivos e que denotem ansiedade. 

Estabelecer opções e apontar diferentes 
pontos de vista. 

Estimular a verbalização de medos e 
angustias. Evitar a conspiração do silêncio 
(não evitar falar sobre o assunto da 
doença). 

Estar atento sobre às ‘’dicas’’ não verbais 
expressas pelos pacientes. 

Oferecer feedback ao que o outro 
manifesta e dar reforço positivo, elogiando 
as conquistas. 

Estar junto com mais frequência, evitar 
ruídos que dispersem atenção. 
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Oferecer informações em pequenas 
doses, sentindo a receptividade do 
paciente. 

Identificar emoções e sentimentos nas 
expressões faciais.  

Perguntar o que o paciente sabe sobre a 
sua doença. 

Manter contato visual. 

Realizar perguntas abertas para que ele 
possa se expressar.  

Manter proximidade física, 
preferencialmente sentando-se próximo. 

Repetir a informação pausadamente 
sempre que necessário. 

Escuta ativa. Ouvir reflexivamente.  

Repetir as últimas palavras ditas para 
estimular a continuar o assunto.  

Não interromper o paciente. 

Utilizar clareza e sinceridade no que foi 
dito. 

Promover ambiente reservado e tranquilo 
para uma conversa. 

Utilizar de sinceridade prudente. Resposta empática. 

Utilizar perguntas abertas para estimular a 
expressão de sentimentos e valorizar os 
sentimentos expressados. 

Respeitar o espaço pessoal do paciente, 
remover obstáculos físicos. 

Utilizar linguagem coloquial, com 
vocabulário adequado à compreensão do 
outro. 

Utilizar sorriso. 

Validar a compreensão do que foi falado. Utilizar silêncio e tom de voz adequado. 

Verbalizar a disposição para o cuidado e 
não abandono. Disposição e aceitação. 

Utilizar toque afetivo. 

Valorizar todas as informações dadas pelo 
paciente e pelo familiar. 

Fonte: Adaptado de, ALMEIDA; GARCIA, 2015. 

 
3.3 Controle Adequado dos Sintomas 

 

A certeza sobre o controle das doenças não parece ser fiel, por meio do 

crescente aumento das doenças crônicas e o envelhecimento populacional nas últimas 

décadas. Sabe-se da fraqueza dos profissionais de saúde em relação a finitude humana, 

quando o mesmo se depara frente a um paciente sem prognóstico de cura terapêutica. 

Torna-se pertinente para esses profissionais parar de pensar na finitude ou na doença 

crônica como um fracasso, visto ser o alívio da dor e do sofrimento uma das metas para 

permear uma melhor qualidade de vida aos dias que restam ao paciente. (BRASIL, 

2002). 

 Os cuidados paliativos quando prestados de forma adequada 

proporcionam uma finitude digna, sem dor e consequentemente a diminuição do 

sofrimento, tanto para o enfermo, família e profissional atuante. O enfermeiro como líder 
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de equipe deve tomar condutas que equilibrem as necessidades do paciente e a 

integridade de sua equipe quando se trata de proporcionar a melhor aceitação do 

processo morrer. (BRASIL, 2002). 

Tratar de forma paliativa, significa prestar os cuidados totais ao paciente 

e à sua família, tendo início quando a terapêutica específica curativa deixa de ser o 

objetivo. O controle sintomático e preservação da qualidade de vida para o paciente, são 

os principais objetivos dos cuidados paliativos, não tendo nenhuma função curativa, de 

prolongamento ou antecipação do fim da vida. (BRASIL, 2002). 

Segundo Firmino (2009 apud Ribeiro, 2012). Para que o paciente possa 

ser avaliado como um todo e de forma única é importante que os procedimentos de 

enfermagem sejam aplicados a uma avaliação sistemática dos sinais e sintomas, 

utilizando por conseguinte quando necessário intervenções farmacológicas e não 

farmacológicas, lembrando que após a avaliação e monitorização dos enfermos deve-se 

registrar todos os sinais e sintomas, tanto físicos como psicológicos para que a equipe 

possa direcionar as prioridades dos cuidados para cada doente, dando auxilio ao mesmo 

e a sua família na fase de terminalidade da vida. 

A demora na obtenção do diagnóstico do cancer, devido a lentidão do 

estadiamento, faz com que a maioria dos casos sejam diagnosticados na fase avançada 

da doença, conferindo muitas vezes um mal prognóstico, acompanhados de sintomas 

como a dor intermitente, deste modo interferindo no tratamento adequado e qualidade 

de vida dos pacientes diagnósticos fora de cura terapêutica em cuidados paliativos. 

(MENDES et. al, 2014). 

Ao avançar a doença oncológica terminal, diversos sintomas físicos, 

psicológicos, espirituais e sociais acabam acometendo o indivíduo em consequência a 

progressividade da doença, no decorrer do tratamento e suas comorbidades. Como 

citado no parágrafo acima, o controle dos sintomas é essencial para a melhor qualidade 

de vida desses pacientes. Os cuidados paliativos têm por objetivo nestes casos um 

cuidado maior em relação a prevenção e controle dos sintomas, por meio da 

identificação, avaliação e tratamento dos mesmos. (RODRIGUES; OLIVEIRA, 2016). 

Quando ocorre o controle inadequado dos sintomas durante o progresso 

da doença, se produz mais sofrimento aos dias de vida causando um efeito adverso na 
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sintomatologia do paciente. Controlando adequadamente os sintomas, favorecemos dias 

melhores a vida.  Os cuidados paliativos consideram que a morte é um fenômeno natural, 

onde se reduz o sofrimento e busca uma melhor qualidade de vida possível. 

(RODRIGUES; OLIVEIRA, 2016). 

Cicely Sounders na década de 1960, acrescentou o conceito de dor total 

ao conhecimento da dor aos cuidados paliativos, englobando não somente a 

sintomatologia física, mas admitindo que o paciente quando se encontra na fase 

evolutiva da doença, sem possibilidade de cura e com a proximidade da morte sofre 

também de consequências emocionais, sociais e espirituais. Por esse motivo muitas 

vezes o tratamento medicamentoso não obtém sucesso completo no alívio da dor.  

Em 1996 o Victoria Hospice, no Canadá, desenvolveu um instrumento 

de avaliação de performance, baseado no Karnofsky e adaptado aos Cuidados 

Paliativos. Trata-se da “Palliative Performance Scale” – PPS. Em 2002, aperfeiçoou a 

escala, agregando um texto de instruções e definições. A escala possui 11 níveis de 

“performance”, da 0 a 100, divididos em intervalos de 10. Ou seja, não existem valores 

intermediários. O PPS deve ser utilizado todos os dias para pacientes internados, em 

todas as consultas ambulatoriais e visitas domiciliares. A tradução oficial para o 

português está sendo desenvolvida por profissionais da ANCP, em São Paulo. O quadro 

2 mostra a tradução preliminar Brasileira. O PPS tem sido usado na tomada de decisões 

em Cuidados Paliativos e parece ter algum valor prognóstico, quando associado a outros 

sintomas como edema, delirium, dispneia e baixa ingesta alimentar. (FORMSUS, 

DATASUS 2012). 

 

Quadro 2 - Palliative Performance Scale - PPS 

% Deambulaç
ão 

Atividade e evidência 
da doença 

Auto-
cuidado 

Ingesta Nível da 
Consciência 

100 Completa Atividade normal e 
trabalho; sem evidência 
de doença. 

Completo Normal Completa 
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90 Completa Atividade normal e 
trabalho; sem evidência 
de doença. 

Completo Normal Completa 

80 Completa Atividade normal com 
esforço; alguma 
evidência 
de doença. 

Completo Normal 
ou 
reduzida 

Completa 

70 Reduzida Incapaz para o 
trabalho; 
Doença significativa. 

Completo Normal 
ou 
reduzida 

Completa 

60 Reduzida Incapaz para os 
hobbies/ 
trabalho doméstico. 
Doença significativa. 

Assistênci
a 
ocasional 

Normal 
ou 
reduzida 

Completa 
ou períodos 
de confusão 

50 Maior 
parte do 
tempo 
sentado ou 
deitado 

Incapacitado para 
qualquer 
trabalho. Doença 
extensa. 

Assistênci
a 
considerá
vel 

Normal 
ou 
reduzida 

Completa 
ou períodos 
de confusão 

40 Maior 
parte do 
tempo 
acamado 

Incapaz para a maioria 
das atividades. Doença 
extensa. 

Assistênci
a 
quase 
completa 

Normal 
ou 
reduzida 

Completa 
ou sonolência. 
+/- 
confusão 

30 Totalmente 
acamado 

Incapaz para qualquer 
atividade. Doença 
extensa. 

Dependê
ncia 
completa 

Normal 
ou 
reduzida 

Completa 
ou sonolência. 
+/- 
confusão 

20 Totalmente 
acamado 

Incapaz para qualquer 
atividade. Doença 
extensa. 

Dependê
ncia 
completa 

Mínima 
a 
pequeno
s 
goles 

Completa 
ou sonolência. 
+/- 
confusão 

10 Totalmente 
acamado 

Incapaz para qualquer 
atividade. Doença 
extensa. 

Dependê
ncia 
completa 

Cuidado
s 
com a 
boca 

Sonolência 
ou coma. 
+/- confusão 
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0 Morte - - - - 

Fonte: Adaptado de Academia Nacional de Cuidados Paliativos (ANCP), 2012. 
 

Tratar os sintomas dos pacientes oncológicos em cuidados paliativos é 

um desafio e tanto para a equipe de saúde, principalmente para a equipe de enfermagem 

que vivencia vinte e quatro horas do dia os sintomas apresentados pelo paciente, sendo 

a dor o principal sintoma a ser tratado, por estar presente como uma manifestação clinica 

direta, ou como parte do processo de um diagnóstico da doença. Somente quando 

amenizada conseguiremos trabalhar o paciente como um todo. 

Durante o processo de admissão e avaliação do paciente paliativo em 

internamento hospitalar, pode ser utilizada a Escala De Avaliação de Sintomas de 

Edmonton - ESAS, um instrumento valioso que contribui realização de ações necessárias 

para o alivio dos sintomas alterados e identificados na escala. O profissional que aplicará 

a escala deverá solicitar ao paciente que atribua uma nota de zero a dez, sendo zero 

ausência do sintoma e dez a sua maior intensidade, o enfermeiro ou equipe de 

enfermagem que fazer uso da escala deve-se manter imparcial, dando total autonomia 

de resposta ao paciente, e quando o mesmo estiver impossibilitado de manter uma 

comunicação coerente, pode ser dada voz ao cuidador presente, no entanto os sintomas 

subjetivos (cansaço, depressão, ansiedade e bem-estar) devem ser deixados em branco. 

Observar Figura 1. 

A dor é uma experiência individual, causada por fatores biológicos, 

emocionais, sociais e culturais seguindo o conceito de dor total. Sua intensidade pode 

variar em consequência de fatores como raça, sexo e idade, não dependendo apenas 

do tipo de estímulo nociceptivo, que pode causar respostas diferentes de grau e 

intensidade de dor em diferentes pacientes. Avaliar a dor de forma fidedigna é dar voz 

ao paciente, e acreditar no que ele refere e descreve. (BRASIL, 2012). 

 A prevalência de dor aumenta com a progressão da doença. Dor 

moderada ou intensa ocorrem em 30% dos pacientes com câncer recebendo tratamento 

e em 60% a 90% dos pacientes com câncer avançado. (BRASIL, 2002). 

Alguns pensamentos errôneos, como o de aceitação da dor como um 

processo normal, ocasiona o insucesso de seu alivio. Aceitar surgimento da dor como 

um sintoma esperado, mas não normal, é a chave para ter sucesso no alivio do sintoma, 
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desde o início da doença até o fim da vida. Sendo uma condição imprescindível para o 

profissional envolvido. 

 

O adequado preparo de enfermeiros é estratégia fundamental para o 
controle da dor e sintomas prevalentes em pacientes com câncer 
avançado sob cuidados paliativos. Os enfermeiros são dos profissionais 
que mais frequentemente avaliam a dor. Avaliam a resposta a 
terapêuticas e a ocorrência de efeitos colaterais. Colaboram na 
reorganização do esquema analgésico e propõem estratégias não 
farmacológicas. Auxiliam no ajuste de atitudes e expectativas sobre os 
tratamentos, preparam os doentes e treinam cuidadores para a alta 
hospitalar. (BRASIL, 2002). 

 

FIGURA 1 - Escala De Avaliação de Sintomas de Edmonton - ESAS

 
Fonte: http://biblioteca.cofen.gov.br/wp-content/uploads/2017/05/Manual-de-cuidados-paliativos-

ANCP.pdf 
 

Em alguns casos os sintomas de dor não podem ser controlados com 

analgésicos ou outras medicações, até mesmo quando o sofrimento de vida é intenso, 
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uma opção é oferecer ao paciente e sua família a sedação medicamentosa, este 

procedimento deve ser entendido por toda equipe de saúde envolvida ao processo 

morrer do doente para que o mesmo possa se beneficiar com as complicações que 

assomam ao final da vida. (BRASIL, 2002). 

Deve ser ressaltado que sedação não é o principal objetivo da terapia 

dos pacientes, no entanto devido ao stress e exaustão provocados por sintomas que não 

podem ser satisfatoriamente controlados é uma opção que deve ser ofertada aos 

pacientes e seus familiares explanando que a aceitação desse recurso possibilitará 

alcançar um maior conforto nas horas finais da vida. (BRASIL, 2002). 

 

Alguns comentários abordam a preocupação de que a sedação em 
pacientes em morte iminente, inevitavelmente aceleraria a morte e que 
esta prática, de fato, é uma forma de suicídio assistido ou eutanásia. Em 
oposição ao suicídio assistido ou eutanásia, sedação é potencialmente 
reversível e o paciente pode ser acordado periodicamente para 
reconsiderar sua decisão ou para contatos importantes com membros de 
sua família. Enquanto sedação tem a intenção de produzir sonolência 
suficiente para aliviar o sofrimento, suicídio assistido e eutanásia usam a 
morte com esta finalidade. (BRASIL, 2002) 

 

Os cuidados paliativos enfatizam a sedação terminal como forma de 

preservar a dignidade do indivíduo, por este motivo se torna essencial explicar ao doente 

e a família antes que ocorram os sintomas refratários que esta poderá ser uma conduta 

tomada caso este momento proceda, se for da vontade do enfermo e sua família. Deve-

se assegurar ao paciente e sua família que todas as outras formas de controlar os 

sintomas foram realizadas não obtendo o sucesso esperado. Ouvir as dúvidas dos 

envolvidos e esclarece-las diminuem e até mesmo evitam novas angustias e receios. A 

sedação é um recurso tanto racional, quanto de compaixão. (BRASIL, 2002). 

 

3.4 Bioética e Aspectos Legais da Morte 

 

No transcorrer do atendimento ao paciente paliativo, alguns problemas 

surgem com os cuidados no fim da vida.  Evidencia-se uma discussão sobre a iminência 

da morte e a terminalidade humana, se fazendo necessário avaliar as condutas éticas 

dos profissionais que se envolvem no processo dos cuidados paliativos, para que os 
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mesmos obtenham conhecimento necessário no que tange prestar o atendimento de 

forma humanizada, pautado nos conhecimentos teóricos bioéticos. 

Os seres humanos em sua grande maioria não estão preparados para 

lidar com situações que se direcionam a morte. A carência de conhecimento sobre as 

perspectivas relativas ao final da vida, acarretam uma experiência temida por muitos 

profissionais. (RODRIGUES; OLIVEIRA, 2016). 

Para que os pacientes terminais recebam uma assistência adequada, é 

relevante que se entenda o comportamento que o paciente e seus familiares possam 

expressar com a proximidade da finitude da vida. O doente terminal pode se comportar 

de várias maneiras em relação a terminalidade da sua vida, podendo aceitar ou negar, 

mesmo tendo conhecimento de que está morrendo, porém emocionalmente se sentir 

impossibilitado de aceitar a situação e até mesmo aceitar, mas não conseguir verbalizar 

a situação. (RODRIGUES; OLIVEIRA, 2016). 

O indivíduo ao receber o diagnóstico que é portador de uma doença sem 

cura terapêutica, apresenta um abalo psicológico que desenvolvem algumas fases 

emocionais características, que desestrutura tanto o paciente, quanto sua família. Deve 

se levar em consideração que cada pessoa vivencia o mesmo processo de modos 

diferentes, sendo assim nem sempre é seguido um padrão linear. Kubler-Ross 

desenvolveu estágios sistematizados que possibilitam auxiliar com melhor desempenho, 

o processo morrer dos pacientes e consequentemente diminuir seu sofrimento. 

(AFONSO, 2013). 

Primeiro estágio: Negação e isolamento - Um mecanismo de defesa 

transitório, ocorre junto com a informação prematura do diagnóstico, o paciente tenta 

expressar de todas as formas que houve um engano, a duração desse estagio depende 

da capacidade do enfermo e seus familiares lidar com o processo da dor. Alguns 

indivíduos podem jamais superar este estágio, se negando de tal forma que buscara de 

médico em médico, novas respostas e alternativas. É mais coerente que a comunicação 

com o paciente e família ocorra de forma tranquila, priorizando o tempo de relativa saúde 

e bem-estar do mesmo, para dar entrada ao assunto morrer. (PAIVA; ALMEIDA; 

DAMÁSIO, 2014). 
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Segundo estágio: Raiva - Com a confirmação do diagnóstico, se tem o 

sentimento de raiva por interromper seus planos e a própria vida. É um processo árduo 

lidar com pacientes nessa fase, a revolta do enfermo é muito grande, acarretam muitas 

exigências por parte do mesmo, profana muitas críticas caso se sinta incompreendido ou 

desrespeitado, várias explosões de sentimentos acontecem, sendo de extrema 

importância o profissional envolvido desenvolver maior compreensão e não encarar 

como algo pessoal, deve-se entender a angústia que é transformada em raiva, o medo 

da morte e frustração por parte do enfermo, pois o mesmo interromperá todos os sonhos 

e planos de vida. (PAIVA; ALMEIDA; DAMÁSIO, 2014). 

Terceiro estágio: Barganha - Ocorre uma tentativa de adiar a morte, 

tentando negociar com Deus e até mesmo com os profissionais, realizam promessas 

sigilosas, recebendo em troca recompensa por seu bom comportamento, almejando que 

se interrompa o desfecho inevitável de morte, na esperança de prolongar um pouco mais 

a duração de vida. Nessa fase o enfermo sente muito arrependimento e culpa por 

situações vividas e outras ilusórias, que são vistas como pecados e castigos que estão 

recebendo pelos atos cometidos no passado. Nesse estágio será observado que o 

paciente irá se manter calmo, reflexível e dócil. (PAIVA; ALMEIDA; DAMÁSIO, 2014).  

Quarto estágio: Depressão - Essa fase surge quando o paciente se 

encontra no processo final da vida, e tem consciência da sua debilidade física. O 

indivíduo e sua família sente o impacto maior da doença, não podendo mais nega-la. A 

depressão assume o quadro clinico especifico como: desânimo, tristeza, desinteresse, 

apatia, choro, angustia etc. Neste momento, já se sabe que nenhuma das experiencias 

anteriores adiantou, negação, raiva e barganha não deram certo. O profissional deve dar 

espaço ao paciente e família para que possam aceitar mais facilmente a situação. 

(PAIVA; ALMEIDA; DAMÁSIO, 2014). 

Quinto estágio: aceitação - O período de maior desgaste físico, nesse 

estágio se torna mais difícil viver d o que morrer, os sentimentos se esvanecem. Uma 

fase em que para o paciente é mais fácil falar sobre o que sente, mas precisa que haja 

pessoas disponíveis e preparadas internamente para esse contato. A equipe de 

enfermagem deverá estar preparada e ter conhecimento do estágio de vida do doente 

para apoia-lo juntamente com seus familiares, pois este será o momento em que mais 
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necessitarão de amparo. Neste momento os cuidados paliativos irão de encontro ao 

paciente para atender suas necessidades básicas e melhorar a qualidade de vida últimos 

dias. (PAIVA; ALMEIDA; DAMÁSIO, 2014). 

As condutas tomadas por profissionais de saúde estão diretamente 

ligadas com a dignidade do ser humano e o respeito sobre sua decisão sobre o processo 

morte e morrer. (FONTINELE Jr., 2007).  

Alguns dilemas éticos envolvem a discussão de tratamento dos 

pacientes que se encontram em fase terminal da doença, ou seja, em cuidados paliativos 

eminentes. Sobretudo esses dilemas, fazem com que profissionais de saúde e até 

mesmo pessoas leigas se questionem sobre as condutas éticas mais adequadas a serem 

tomadas, perante o doente em fase terminal. (FELIX et. al, 2014). 

Os princípios da bioética estão inerentemente ligados as práticas dos 

cuidados paliativos, proporcionando dignidade a vida humana, com objetivo de restaurar 

os valores éticos do ser humano, independentemente de raça, gênero e condições 

sociais. (FONTINELE Jr., 2007). 

O enfermeiro e sua equipe, por permanecerem grande parte do tempo 

junto ao doente e sua família, devem-se colocar como facilitadores, proporcionando uma 

melhor qualidade de vida ao paciente em fase terminal da doença, tendo como base os 

princípios norteadores da bioética aos profissionais de saúde, sendo eles: autonomia, 

beneficência, não maleficência e justiça. (FELIX et. al, 2014). 

No que diz respeito a autonomia do paciente, se torna o princípio de 

maior relevância para a bioética, pois para desenvolver os princípios morais se faz 

necessário a presença de uma pessoa autônoma. O princípio da beneficência refere-se 

ao ato de minimizar o prejuízo e maximizar o benefício, devendo o profissional 

desenvolver maior convicção e informação técnica possíveis, estabelecendo condutas 

morais de proporcionar benefício ao próximo. (SOUZA et. al, 2013). 

Já o princípio da não-maleficência o profissional tem por obrigação 

propositadamente reduzir os efeitos adversos ou indesejáveis das ações terapêuticas 

causadas ao doente. O princípio da justiça estabelece como condição fundamental a 

equidade, defendo o direito de todas as pessoas aos cuidados com a saúde e os 
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profissionais trabalharem com imparcialidade e objetivando atender com qualidade e 

respeito o maior número de pessoas assistidas. (SOUZA et. al, 2013). 

A principal diferenciação ética dos cuidados paliativos, podem ser 

observadas no acompanhamento prestado a pessoas que se encontram em sua finitude 

de vida, objetivando sempre o alívio da dor e do sofrimento por parte dos profissionais. 

Fazendo-se necessário a interpretação das condutas bioéticas quando se diz respeito a 

eutanásia, distanásia e ortotanásia. 

Atualmente, a Eutanásia se conceitua por ações dos profissionais de 

saúde atribuída ao encurtamento da vida de pacientes em estado grave, com mal 

prognóstico terapêutico, sem perspectiva de melhora encontrando-se em sua finitude de 

vida. Uma ação que tem por finalidade levar a retirada da vida do doente, por 

considerações tidas como humanísticas, sendo uma conduta infração ética legalmente 

incorreta no Brasil. (BIONDO; SILVA; SECCO, 2009). 

O enfermeiro e sua equipe de enfermagem devem estar cientes do 

código de ética profissional, logo a baixo será transcrito artigos importantes de alguns 

capítulos do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), 2017:  

 

Capitulo I, dos direitos. 
Art. 22 Recusar-se a executar atividades que não seja da sua 
competência técnica, cientifica, ética e legal ou que não ofereçam 
segurança profissional, à pessoa, à família e à coletividade.  
Capitulo II, dos deveres  
Art. 28 Comunicar formalmente ao conselho regional de 
enfermagem e aos órgãos competentes fatos que infrinjam 
dispositivos éticos-legais e que possam prejudicar o exercício 
profissional e a segurança à saúde da pessoa, família e 
coletividade.  
capitulo III, das proibições,  
Art. 74 promover ou participar de práticas destinada a antecipar a 
morte da pessoa.  

 

A Distanásia é considerada como tratamento fútil ou inútil, é um processo 

que se estende o processo morrer e não a vida propriamente dita, prolonga o sofrimento 

da pessoa sem que ela tenha perspectiva de cura. Proporcionando uma morte lenta, 

dolorosa e agoniante, comprometendo a qualidade de vida do enfermo e sua família, por 
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utilização de meios artificiais que prolongam a passagem do processo morrer. Nessa 

situação as condições de humanização e dignidade das pessoas são deixadas de lado, 

sendo um tratamento indigno e desumano, fugindo do princípio da legislação brasileira. 

(BIONDO; SILVA; SECCO, 2009). 

Considerado como um processo de boa finitude de vida, a Ortotanásia 

não acelera e não retarda a morte, ato que oferece uma morte natural, oferecendo ao 

doente cuidados paliativos e o direito de morrer com dignidade. Descreve que ao iniciar 

o processo da morte, o ser humano continua tendo direito a dignidade. (BIONDO; SILVA; 

SECCO, 2009). 

Entende-se que a bioética tem como maior destaque a melhoria da 

qualidade de vida, auxiliando no bem-estar do paciente, lembrando que o morrer com 

dignidade é o viver de forma digna, e não apenas sobreviver sofridamente. Os 

profissionais de enfermagem são peças chaves, ao manter a dignidade do indivíduo fora 

de cura terapêutica em sua finitude de vida, devem sempre tomar condutas que 

respeitam os princípios da bioética, para a identificação de situações que não condizem 

com tais princípios. Havendo dúvidas em situações conflituosas devem ter como guia o 

código de ética dos profissionais de enfermagem. 
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4. METODOLOGIA 

 

4.1 Delineamento Do Estudo  

 

Tratou-se de um estudo de revisão bibliográfica ou de literatura que, de 

acordo com Polit, Beck, Hungler (2004) caracteriza-se como uma pesquisa de natureza 

quantitativa que será realizada num contexto de conhecimento prévio sobre o assunto 

ou o tema a ser investigado, serve como base e fundamentação para um estudo maior 

de uma determinada área de conhecimento, podendo proporcionar aos leitores o 

conhecimento dos estudos antecedentes já realizados pelo tema, o que facilitará sua 

compreensão, e esclarecerá a importância para um novo estudo. 

 

4.2 Estratégia de busca 

 

Os estudos foram selecionados sobre o tema nos periódicos brasileiros 

de enfermagem no período de 2002 a 2017. As publicações foram seletadas através do 

uso da Rede de Computadores como ferramenta de acesso e busca nas bases de dados 

da SCIELO (Scientific Eletronic Library Online), LILACS (Literatura Latino-Americana e 

do Caribe em Ciências de Saúde) e BDENF (Banco de Dados em Enfermagem), a partir 

da Biblioteca Virtual em Saúde(BVS). Foram utilizados livros relacionados ao tema 

proposto, manuais do Ministério da Saúde e INCA. As publicações foram analisadas e 

coletadas durante os meses de janeiro de 2017 a setembro de 2018.  

 

4.2.1 Critérios de inclusão 

 

Os critérios de inclusão para as publicações analisadas foram definidos 

a partir dos artigos que abordam o tema: cuidados paliativos, cuidados paliativos em 

enfermagem, assistência terminal, ética e bioética, cuidados paliativos em oncologia, 

oncologia em enfermagem; nas bases de dados: Scielo, Lilacs e Bdenf; publicados em 

português; com resumos e textos completos nos anos de 2007 a 2017; os manuais 

utilizados foram publicados à partir do ano de 2001 e livros publicados entre 2007 a 2017. 
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5. RESULTADOS 

 

Os resultados salientam que todos os artigos descritos trouxeram 

estratégia a serem utilizadas. O Quadro 3, traz a síntese dos estudos dos artigos 

incluídos nesta revisão, o quadro 4, traz os nomes dos livros e seus respectivos autores 

e o quadro 5, traz as os assuntos das páginas governamentais pesquisadas através da 

internet para complementar o respectivo estudo. 

 

QUADRO 3 - Descrição de artigos incluídos na revisão.  

 Título Do Artigo Autor/ Ano Tipo de Estudo / Resultados 

1 Cuidados paliativos: a 
comunicação como estratégia 
de cuidado 
para o paciente em fase 
terminal. 

Andrade, 
Costa, Lopes, 
2013. 
 

Estudo de campo, exploratório 
descritivo, com abordagem 
qualitativa. Ressalta-se a 
importância da comunicação 
entre enfermeiro e paciente em 
finitude de vida, para que haja um 
cuidado holístico e não somente 
voltado a doença. 
 

2 Kuble r-Ross E. Sobre a morte 
e o morrer. Rio de Janeiro: 
Editora Martins Fontes; 1985. 

Afonso, 2013. Resenha de livro publicado pela 
rev. Ciência e saúde. Enfatiza 
aspectos estreitamente ligados à 
humanização em saúde como o 
respeito à autonomia do paciente 
e sua família, a coparticipação e a 
construção de projetos 
terapêuticos consensuais que 
visem dar mais vida aos anos, 
que anos à vida. 

3 O uso de estratégias de 
comunicação em cuidados 
paliativos no brasil: revisão 
integrativa. 

Almeida, 
Garcia, 2015. 

Revisão integrativa. Os 
resultados apontaram que as 
estratégias mais frequentes 
citadas foram escuta ativa, 
silêncio terapêutico.  

4 A comunicação da equipe de 
enfermagem com o paciente 
em cuidados paliativos 

Alves, 2013. Revisão bibliográfica. O estudo 
desvela que para a equipe de 
enfermagem, a assistência ao 
paciente terminal e seus 
familiares se torna de igual modo 
uma tarefa difícil, que suscita 
sensação de tristeza 

5 Estratégias de comunicação 
utilizadas por profissionais de 

Araújo, Silva. 
2012. 
 

Estudo de campo, multicêntrico, 
descritivo, exploratório e 
transversal, com abordagem 
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saúde na atenção à pacientes 
sob cuidados paliativos. 

quantitativa. No estudo foi 
evidenciado, grande escassez de 
conhecimento em comunicação 
por parte dos profissionais 
abordados ao interagir com 
pacientes em cuidados paliativos. 

6 Distanásia, eutanásia e 
ortotanásia: percepções dos 
enfermeiros de unidades de 
terapia intensiva e implicações 
na assistência. 

Biondo, Silva, 
Secco, 2009. 

Pesquisa exploratória, descritiva, 
com abordagem quantitativa. A 
pesquisa evidenciou que são 
necessários maiores 
conhecimentos dos enfermeiros 
acerca dos cumprimentos dos 
princípios bioéticos. 

7 O cuidar de enfermagem na 
terminalidade: observância dos 
princípios da bioética 

FELIX et. al, 
2014 

Pesquisa exploratória, de 
natureza qualitativa. O estudo 
demonstrou que os enfermeiros 
participantes valorizaram tais 
princípios ao cuidar de pacientes 
em fase terminal, o que reflete o 
compromisso ético desses 
profissionais na prática do cuidar 
em enfermagem. 

8 Percepção dos enfermeiros 
sobre o significado dos 
cuidados paliativos em 
pacientes com câncer terminal. 

FERNANDES 
Et. Al, 2013. 

Estudo exploratório, com 
abordagem qualitativa. O estudo 
evidenciou que os enfermeiros 
reconhecem e respeitam as 
condições e opiniões dos 
pacientes em relação as suas 
limitações, temores e angustias.  

9 Significados atribuídos por 
graduandos de enfermagem 
aos cuidados paliativos 

Germano, 
Meneguin, 
2013. 

Estudo de campo com 
abordagem qualitativa. 
Evidenciou que os graduandos 
em enfermagem possuem 
sentimento de impotência e 
frustação ao lidar com a morte e 
com os familiares dos pacientes 
em cuidados paliativos. 

10 Cuidados paliativos: uma 
abordagem a partir das 
categorias profissionais de 
saúde. 

Hermes,  
Lamarca, 
2013. 

Revisão bibliográfica. O artigo 
evidenciou que a categoria dos 
profissionais de enfermagem é a 
que mais discute sobre meios de 
tratamentos paliativos, devido a 
própria essência da formação 
baseada na arte do cuidar. 

11 Cuidados paliativos no brasil: 
revisão sistemática 

Macedo, 
2015. 

Revisão sistemática de literatura. 
Evidenciou-se que as instituições 
hospitalares ainda possuem um 
modelo assistencial voltado para 
a prática curativa. 
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12 Ocorrência da dor nos 
pacientes oncológicos em 
cuidado paliativo. 

Mendes, 
2014. 

Estudo de campo, transversal. O 
estudo evidenciou que a 
ocorrência da dor interfere na 
qualidade de vida, acarretando o 
comprometimento das atividades 
diárias de vida do paciente. 

13 Ética em cuidados paliativos: 
concepções sobre o fim da 
vida.  

Paiva, 

Almeida Jr., 

Damásio, 

2014  

 

Revisão bibliográfica. Ressalta-
se a morte como fenômeno 
complexo e repleto de dilemas 
éticos e profissionais. 

14 Cuidados paliativos no Brasil: 
revisão integrativa da literatura. 

Palmeira, 
Scorsolini-
Comin, 
Peres, 2011.  

Revisão integrativa da literatura. 
Ressalta que um dos limites do 
estudo realizado se refere ao fato 
de ainda serem insuficientes os 
artigos nacionais sobre cuidados 
paliativos 

15 Cuidados paliativos 
oncológicos: elementos para o 
debate de diretrizes nesta área 

Silva, 
Hortale, 
2006. 

Revisão bibliográfica. Avalia um 
panorama amplo sobre cuidados 
paliativos no que diz respeito a 
conceitos, organização de 
programas e desafios futuros. 

16 Controlo de sintomas em 
cuidados paliativos num 
serviço de medicina interna. 

Ribeiro, 
2012. 

Revisão bibliográfica. O estudo 
mostra que ainda há um número 
significativo de pacientes 
paliativos internados em  serviços 
de medicina intensiva.  

17 Construção e validação de 
diagnósticos de enfermagem 
para pessoas em cuidados 
paliativos 

Silva et. al, 
2017. 

Revisão bibliográfica. estudo 
especifica as principais 
categorias relacionadas à 
dignidade da pessoa em 
cuidados paliativos. 

18 O modelo bioético principialista 

aplicado no manejo da dor 

Souza et. al, 
2013 

Revisão integrativa da 

literatura.  Destaca-se que o 
principialismo tem sido 
negligenciado no atendimento 
aos pacientes com dor, 
evidenciando a necessidade de 
novas práticas para mudança 
desse panorama. 

Fonte: Autora do trabalho, 2018. 
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QUADRO 4 - Descrição de livros incluídos na revisão. 

 Título do livro Autor/ Ano 

1 Oncologia para Enfermagem. Rodrigues, Oliveira, 2016 

2 Cuidados Paliativos em 

Oncologia. 

Saltz, Juver, 2012 

3 Guia prático de cuidados 
paliativos em enfermagem. 

Oconnor, Aranda, 2017. 

4 Ética e bioética em 
Enfermagem. 

Fontinele Jr., 2007. 

Fonte: Autora do trabalho, 2018. 

 

QUADRO 5 – Descrição de Páginas Governamentais incluídas na revisão. 

Fonte: Autora do trabalho, 2018. 

 

Para que ocorra um bom desempenho da enfermagem paliativa, se faz 

necessário o conhecimento sobre a fisiopatologia das doenças malignas degenerativas, 

anatomia e fisiologia humana, farmacologia dos medicamentos utilizados, técnicas de 

conforto humanizadas e o estabelecimento de uma boa comunicação, para que o 

enfermeiro atuante nos cuidados ao paciente com câncer possa orientar tanto o paciente 

quanto a família, esclarecendo sobre os cuidados e medicações a serem realizados. Por 

conseguinte, o enfermeiro deve saber coordenar de maneira clara e objetiva, com 

 Assunto da Página Autor/ Ano 

1 Cuidados Paliativos. Instituto Paliar. 

2 Manual de cuidados paliativos. BRASIL, COFEN, 2012. 

3 Dia mundial do câncer. BRASIL, Ministério da Saúde/ INCA, 2015. 

4 Cuidados paliativos 
oncológicos - controle de 
sintomas. 

BRASIL, Ministério da Saúde/ INCA, 2002. 

5 Cuidados paliativos 
oncológicos: controle da dor. 

BRASIL, Ministério da saúde/INCA, 2002 

6 Detecção Precoce. BRASIL, INCA. - 

7 Incidência de Câncer no Brasil 
– Estimativa 2018 

BRASIL, INCA, 2018. 

8 Cuidados Paliativos. BRASIL, INCA, 2018. 

9 Folha Informativa Câncer. OPAS, 2018. 

10 Manual de cuidados paliativos 
ANCP 

FORMSUS/ DATASUS 2012 
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praticidade objetivando sempre o bem-estar e melhor qualidade de vida de seus 

pacientes. 

No âmbito hospitalar observa-se a dificuldade de enfermeiros ao tratar 

um paciente sem cura terapêutica, iniciando-se por sua formação profissional, durante a 

docência o sentimento de impotência e frustração dificultam a assistência aos pacientes 

em cuidados paliativos, diante da falta de preparo acadêmico para lidar com situações 

que reflitam o processo morrer, muitos desses profissionais de saúde acabam 

desconhecendo técnicas de paliação e não possuem conhecimento específicos ao 

vivenciar o processo da morte do paciente oncológico em fase terminal. (GERMANO; 

MENEGUIN, 2013).   

 Nesse momento devem ser desenvolvidos pelo enfermeiro formas de 

treinamento para toda equipe, treinar não somente para avaliar a dor e dessa maneira 

tratar os sintomas, todos devem ser treinados para observar o paciente holisticamente 

ao atender suas necessidades, o mesmo deve ser tratado de forma única, como ser 

humano que se encontra em estado muitas vezes de sofrimento, carência, depressão e 

principalmente com o medo de morrer.  

Torna-se necessário a percepção e o devido cuidado a ser tomado pelo 

profissional enfermeiro com relação a preocupação que o paciente tem com quantos dias 

lhe restam de vida entre outros sintomas emocionais e físicos que irão surgir no decorrer 

da paliação. Cada paciente tem suas necessidades individuais que devem ser 

observadas de forma humana pelo profissional que atua e tratadas com efetividade e 

respeito, oferecendo ao cliente satisfatórias medidas de conforto. (RODRIGUES; 

OLIVEIRA, 2016) 

Nesta prática ações objetivas de cunho pragmático como o controle da 

dor, domínio da técnica de hipodermóclise, curativos nas lesões malignas cutâneas – 

frequentemente ditas “feridas tumorais”–, técnicas de comunicação terapêutica, 

cuidados espirituais, zelo pela manutenção do asseio, da higiene, medidas de conforto, 

gerenciamento da equipe de enfermagem, e o trabalho junto às famílias e comunicação 

com a equipe multidisciplinar, são requisitos fundamentais para a melhor atuação do 

enfermeiro em Cuidados Paliativos (OCONNOR;  ARANDA, 2007). 



39 

 

Com isso, torna-se a dever do profissional enfermeiro realizar avaliações 

sistemáticas de sinais e sintomas estabelecendo prioridades para cada cliente. Trata-se 

de cuidados sensíveis e de educação, que demandam ações de proximidade física e 

afetiva para que muitas orientações se efetivem na prática. 

Além disso, a competência relacional do enfermeiro recebe destaque 

nos cuidados paliativos. Tanto para a equipe, quanto para o paciente e para a instituição 

é necessário que este profissional tenha habilidades de comunicação, pois estas 

asseguram o melhor desenvolvimento de suas práticas clínicas. Muitos profissionais se 

esquecem dos princípios básicos da bioética, sendo eles; autonomia, beneficência, não 

maleficência e justiça. Seguindo estes princípios básicos a ligação enfermeiro e paciente 

torna o resultado dos cuidados positivos, passando a dedicar ao paciente, qualidade de 

vida aos dias e não dias a vida. (OCONNOR; ARANDA, 2007). 

A assistência permanente da equipe de enfermagem durante as etapas 

do tratamento ao paciente sem possibilidades de cura e sua família é primordial e 

indispensável para promover o máximo de conforto ao paciente em sua terminalidade de 

vida, para que desta forma ele e sua família possam vivenciar o processo de morte com 

dignidade e possam fazer o melhor uso possível do tempo que lhe resta. A atuação dos 

profissionais de enfermagem deve caminhar juntamente com a prestação de serviço e 

auxilio na busca da qualidade de vida do paciente visando orientar o planejamento 

sistematizado do cuidado em enfermagem, mesmo quando não é possível adicionar dias 

a vida. Por meio destes se faz necessário a boa comunicação e controle adequado dos 

sintomas e maior entendimento sobre a bioética e os aspectos legais da morte. (SILVA 

et.al, 2017) 
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6. DISCUSSÃO 

 

Os cuidados paliativos têm sido conceituados como um método de 

grande valia, que deve ser utilizado por profissionais ao se depararem com o paciente e 

seus familiares quando tomam ciência de um prognóstico desfavorável de uma doença 

oncológica sem cura terapêutica, quando se visa fornecer uma assistência de qualidade. 

Quando uma equipe de cuidados paliativos está preparada para atender esses doentes, 

proporciona uma melhor qualidade de vida, através da assistência de enfermagem 

disponibilizada. 

Os profissionais inseridos nas unidades hospitalares oncológicas, se 

encontram em uma situação intimidadora quando se deve tratar o paciente em sua fase 

final da vida, seu currículo acadêmico não possibilita uma formação adequada para lidar 

com essa situação, pois em sua grade curricular a temática sobre cuidados paliativos é 

pouca abordada. (RODRIGUES; OLIVEIRA, 2016). 

No entanto como resultado, deparamo-nos com uma escassa literatura, 

talvez justificada pela falta de abordagem do assunto na graduação sobre cuidados 

paliativos, o que contribui para o desinteresse de discentes pelo tema. Muitos 

profissionais sequer conhecem a real filosofia desse tipo de cuidado e o relatam como 

sendo prestado apenas ao paciente em fase final de vida. 

A área de cuidados paliativos, em seu campo de conceitos, instrumentos 

e metodologia ainda está em construção mantendo sua definição e estratégias com base 

na prática. Desse modo o desafio das equipes de saúde está em encontrar, em sua rotina 

de trabalho, um equilíbrio harmonioso entre razão e emoção junto as pessoas que 

recebem os cuidados paliativos (RODRIGUES; OLIVEIRA, 2016). 

Normalmente nos deparamos com profissionais de saúde que que são 

capacitados a salvar vidas e agir de forma curativa, no entanto os artigos descrevem que 

a maioria destes, infelizmente não são capacitados suficientemente para atuar de forma 

racional no controle de sintomas de pacientes em sua finitude de vida. Essa falta de 

conhecimento técnico-científico acerca de terapêuticas para doentes fora da 

possibilidade de cura levam ao equívoco no tratamento, além de prejudicarem a 

qualidade de vida e a autonomia do paciente.  
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Outro vértice dessa falta de conhecimento dos profissionais é o 

sentimento de frustração, impotência e fracasso quando não conseguem agir de forma 

curativa, levando-os por vezes a agir com distanciamento do paciente. É importante que 

os profissionais ponderem sobre suas concepções e sua prática, que reflitam sobre suas 

competências técnicas e sobre seus próprios sentimentos diante de um paciente sem 

possibilidade de cura. (SALTZ; JUVER, 2012).  
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7. CONCLUSÃO 

 

Desvela-se neste estudo, a dificuldade que o enfermeiro e sua equipe 

de enfermagem enfrenta ao prestar a assistência e cuidados aos pacientes em cuidados 

paliativos e seus familiares, despertando o sentimento de tristeza e até mesmo culpa 

pela assistência prestada aos doentes hospitalizados.  Isto se deve ao fato de que 

presenciar a morte do outro faz com que se reflita sobre a finitude da vida humana. 

Pacientes oncológicos em fase terminal, necessitam de cuidados não 

somente técnicos, os profissionais devem estar capacitados para atendê-los de forma 

holística, e não apenas possuírem competência técnica, que sejam capazes de lidar com 

seus próprios sentimentos, reduzindo seus sofrimentos pessoais ao se deparar com 

pacientes em situação de iminência de morte. 

Os profissionais de enfermagem ainda têm uma percepção falha sobre 

os cuidados paliativos no Brasil, devido ao pouco acesso aos assuntos pertinentes sobre 

a terminalidade da vida e como lidar com os doentes envolvidos nessa situação, desde 

o período da graduação até os dias de trabalho. Com muito esforço e dificuldade a 

implantação desse cuidado vem sendo implementada desde a época que se iniciou o 

estudo com Cecily Saunders e Elizabeth Kübler-Ross.  

Portanto necessita-se que os profissionais tenham uma maior 

participação e envolvimento eficaz nos cuidados prestados, principalmente sobre os 

aspectos emocionais, espirituais, físicos e culturais. Buscar novos conhecimentos 

técnicos-científicos possibilitará um melhor ambiente de trabalho e oferta de uma melhor 

assistência de cuidado, pois o processo de finitude está presente no dia-a-dia do ser 

humano. Então, é necessário compreende-lo em todas as fases da vida e se imaginar 

no lugar do próximo, respeitando seus aspectos éticos e legais ao prestar uma 

assistência pautada no cuidado e humanização, lembrando-se de nunca acrescentar 

dias a vida, mas sim vida aos dias, possibilitando uma morte digna ao doente 

acompanhado por sua família. 
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