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RESUMO 

As ações de enfermagem em cuidados paliativos promovem o bem estar e a 

assistência necessários aos pacientes, já que diante de um diagnostico terminal o 

fator humano será fundamental para que paciente e família consigam passar por 

essa fase da melhor forma possível. Pensando nisso, esse estudo teve como 

objetivo geral: discutir a importância das ações do enfermeiro em cuidados paliativos 

com pacientes com diagnóstico de câncer terminal. E, junto ao objetivo geral, foram 

observados no texto os seguintes objetivos específicos: conceituar o que é câncer e 

suas complicações; descrever quais os cuidados paliativos do Enfermeiro oncológico 

e, por último, descrever os impactos causados pela prestação do cuidados paliativo 

no profissional de enfermagem e nos familiares do paciente em fim de vida. De 

modo que, para que esta discussão fosse possível definiu-se como método de 

pesquisa principal a pesquisa bibliográfica. Por fim, considerando os resultados da 

pesquisa conclui-se que o papel do enfermeiro vai além dos procedimentos técnicos, 

o profissional de enfermagem está em constante contato com os pacientes, logo, 

seu comportamento será sempre importante dentro do ambiente hospitalar devido a 

ser ele, o enfermeiro, o elo de ligação entre paciente e médico. 

 

Palavras-chave: Enfermagem. Ações de Enfermagem. Cuidados Paliativos. 
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ABSTRACT 

Nursing actions in palliative care promote the well-being and care needed for 

patients, since in the face of a terminal diagnosis the human factor will be 

fundamental for patients and family to be able to go through this phase in the best 

possible way. Thinking about this, this study had as general objective: to discuss the 

importance of nurses' actions in palliative care with patients diagnosed with terminal 

cancer. And, along with the general objective, the following specific objectives were 

observed in the text: to conceptualize what cancer is and its complications; describe 

the palliative care of the cancer nurse and, finally, describe the impacts caused by 

the provision of palliative care in the nursing professional and on the relatives of the 

end-of-life patient. So that, in order for this discussion to be possible, bibliographic 

research was defined as the main research method. Finally, considering the results 

of the research, it is concluded that the role of nurses goes beyond technical 

procedures, the nursing professional is in constant contact with patients, so their 

behavior will always be important within the hospital environment due to being the 

nurse, the link between patient and doctor. 

 
 

Keywords: Nursing. Nursing actions. Palliative Care. 
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1 INTRODUÇÃO 

Atualmente, cabe ao enfermeiro prestar assistência ao paciente em diversas 

situações, com quadros variados de saúde, sempre em busca de promover a cura e 

restaurar a saúde dos pacientes assistidos. Contudo, há situações que acabam por 

estar fora do controle do profissional, que em vez de prestar assistência para a cura, 

precisa ofertar cuidados paliativos, para os pacientes em fim de vida, buscando 

ofertar uma melhora da qualidade de vida nesse momento e por conseguinte uma 

morte digna. 

 Assim, o paciente em fim de vida, necessita de cuidados especializados, 

contundo, muitos enfermeiros, não estão acostumados a prestar tais cuidados, por 

não terem sido abordado de maneira apropriada durante a graduação. Logo, cabe 

ao enfermeiro auxiliar o paciente e seus familiares a passaram por esse processo, 

por meio de uma abordagem biopsicossocial, para que o mesmo seja menos 

doloroso e traumático. 

 Dessa maneira, a temática enfermagem em cuidados paliativos para 

pacientes em fim de vida é algo essencial para a atuação prática de enfermagem, 

devendo ser focando principalmente na humanização da assistência. Assim, a 

pesquisa buscou responder a seguinte questão: “Qual a importância do enfermeiro 

na assistência ao paciente em cuidados paliativos?”, para auxiliar no debate da 

temática no meio acadêmico.  

 Logo, o objetivo geral do estudo é discutir a importância das ações do 

enfermeiro em cuidados paliativos com pacientes com diagnóstico de câncer 

terminal, como também: conceituar o que é câncer e suas complicações; descrever 

quais os cuidados paliativos do Enfermeiro oncológico e, por último, descrever os 

impactos causados pela prestação do cuidados paliativo no profissional de 

enfermagem e nos familiares do paciente em fim de vida. 

 Desse modo, a presente pesquisa foi composta por três capítulos distintos, o 

primeiro definiu-se o conceito de câncer e as principais complicações apresentadas 

pelos pacientes, o segundo capítulo a descrição das principais ações do enfermeiro 

oncológico frente aos cuidados paliativos, e no terceiro capítulo, os impactos 

causados ao enfermeiro e a família do paciente em fim de vida durante a prestação 

de cuidados paliativos. 
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 Por conseguinte, elegeu-se a revisão bibliográfica de literatura com o método 

para apoiar o alcance dos objetivos traçados, no qual foi realizado um levantamento 

de dados bibliográficos na Scientific Electronic Library Online - Scielo e na Biblioteca 

Virtual de Saúde - BVS, utilizando os termos “enfermagem”, “cuidados paliativos”, 

“pacientes oncológicos” e “câncer terminal”, sendo, os critérios de inclusão artigos, 

capítulos de livros, publicados entre os anos de 2010 e 2020, no idioma português e 

inglês, já os de exclusão foram estudos com dados inconclusivos e em outros 

idiomas. 
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2 O CÂNCER E AS SUAS COMPLICAÇÕES 

 Atualmente, o câncer é um dos problemas de saúde pública mais complexos 

que o sistema de saúde brasileiro enfrenta, dada a sua magnitude epidemiológica, 

social e econômica, um terço dos casos novos de câncer que ocorre anualmente no 

mundo poderia ser prevenido (INSTITUTO NACIONAL DO CANCER- INCA, 2019). 

 A incidência e a mortalidade por câncer vêm aumentando no mundo, em parte 

pelo envelhecimento, crescimento populacional, como também pela mudança na 

distribuição e na prevalência dos fatores de risco de câncer (INCA, 2020). 

 Segundo a Organização Panamericana de Saúde-OPAS (2018) o câncer é a 

segunda principal causa de morte no mundo, sendo responsável por 9,6 milhões de 

mortes em 2018. A nível global, uma em cada seis mortes são relacionadas à 

doença e aproximadamente 70% das mortes por câncer ocorrem em países de baixa 

e média renda. 

 Conforme INCA (2019) a estimativa de novos casos para o triênio de 2020-

2022 são de aproximadamente 625 mil, e a taxa de incidência segundo o gênero, 

são de homens (215,86/100 mil) quanto para mulheres (145,00/100 mil), valores 

considerados intermediários, equivalentes a países em desenvolvimento.  

 Observa-se maior incidência de câncer nas regiões mais populosas e 

industrializadas do país. A Região Sul concentra boa parte das neoplasias de maior 

incidência, podendo estar associado à maior longevidade e aos hábitos de vida 

desta população (PANIS et al., 2018). 

 De acordo com a OPAS (2018) os tipos de câncer mais comuns são:  

pulmão (2,09 milhões de casos) 
mama (2,09 milhões de casos) 
colorretal (1,8 milhão de casos) 
próstata (1,28 milhão de casos) 
câncer de pele não-melanoma (1,04 milhão de casos) 
estômago (1,03 milhão de casos). 

 

 Segundo os dados do INCA (2019) os tipos mais frequentes variam conforme 

a região brasileira, no Sul e Sudeste, há uma predominância de câncer de próstata, 

mama, pulmão e intestino. Na região centro-Oeste no seu perfil está incorporado o 

câncer de colo do útero e estômago. Já na região Norte e Nordeste, a incidência é 
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maior do câncer do colo do útero e de estômago, apesar de também apresentarem 

os cânceres de próstata e mama feminina como principais nessa população. 

 A palavra câncer vem do grego karkínos, que quer dizer caranguejo, e foi 

utilizada pela primeira vez por Hipócrates, pai da medicina, evidenciando que não 

uma doença nova.  Sendo detectado em múmias há mais de 3 mil anos de Cristo 

(INCA, 2020). 

 O câncer é também conhecido como uma doença crônica degenerativa cujo 

crescimento desordenado de células invade tecidos e órgãos que se dividem 

rapidamente. Surgindo da transformação de células normais em células tumorais em 

um processo de vários estágios, que geralmente progridem de uma lesão pré-

cancerosa para tumores malignos (HERR et al., 2012, p. 34; OPAS, 2018). 

 As células cancerosas provêm de células corporais normais que, em dado 

momento, começam a se dividir e crescer de forma incontrolável. Aparentemente, tal 

processo ocorre no corpo com frequência, e essas células cancerosas parecem 

regredir também frequentemente (WEBER, 2012). 

 No caso de algumas dessas células, em vez de morrerem, continuam 

crescendo incontrolavelmente, formando outras novas células anormais, dividindo se 

de forma rápida, agressiva e incontrolável, espalhando-se para outras regiões do 

corpo (INCA, 2020). 

 Pode resultar daí um clone de células descendentes, com propensão ao 

crescimento e divisão anômalos, insensíveis aos mecanismos reguladores normais, 

que resulta na formação do que se chama tumor ou neoplasia, que pode ser benigna 

ou maligna. O processo de formação do câncer, em geral, acontece lentamente, 

podendo levar vários anos para que uma célula cancerosa se prolifere e dê origem a 

um tumor visível (CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, 2015; INCA, 2020).  

 Há diferentes tipos de câncer, que irão corresponder as células do corpo 

acometidas pela doença, sendo essas a diferenças na classificação e nomenclatura. 

As causas são variadas, podem ser por fatores intrínsecos ou extrínsecos, ou até 

mesmo por uma combinação de ambos os fatores. Os principais fatores de risco 

para o desenvolvimento do câncer são o consumo de tabaco e de álcool, uma dieta 

pouco saudável e a inatividade física são os principais fatores de risco para o câncer 

em todo o mundo (OMS, 2018). 
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 Além disso, os sinais e sintomas da doença dependem do local de 

acometimento da doença, sendo que os primeiros sintomas da doença só aparecem 

anos depois do início da doença, devido a replicação celular ser lenta, demorando a 

ser diagnosticada. 

 Desse modo, atualmente grandes avanços já foram alcançados para o 

tratamento da doença, que por muitos anos foi considerada uma doença incurável, 

tratamentos estes que visam a cura, prolongamento do tempo de vida e o alcance 

da qualidade de vida do paciente acometido. 

 Existem três formas principais de tratamento do câncer: cirurgia, radioterapia 

e quimioterapia. Elas podem ser usadas em conjunto, variando apenas quanto à 

suscetibilidade dos tumores a cada uma das modalidades terapêuticas (INCA, 2020). 

  A principal é a cirurgia, que pode ser empregada em conjunto com 

radioterapia, quimioterapia ou transplante de medula óssea. Assim, deve ser 

avaliado o tratamento adequado de acordo om a localização, o tipo do câncer e a 

extensão da doença (KERSUL, 2014). 

 Um dos tratamentos mais conhecido é a quimioterapia, que atua de forma 

sistêmica, na qual os medicamentos agem indiscriminadamente nas células do 

paciente, estejam elas normais ou cancerosas, produzindo efeitos adversos bastante 

desagradáveis e comprometedores (CRUZ; ROSSATO, 2015). 

 No caso da radioterapia, conforme INCA (2020, p. 58-59): 

É um método de tratamento local ou locorregional do câncer que utiliza 
equipamentos e técnicas variadas para irradiar áreas do organismo 
humano, prévia e cuidadosamente demarcadas. Podendo ser curativa, 
Radioterapia pré-operatória, pós-operatória ou pós-quimioterapia, paliativa, 
antiálgica, anti-hemorrágica. 

 

 Além dos citados, existe ainda a terapia hormonal, que ser direcionada para 

células que dependem de hormônio. Podendo ser indicadas para o câncer de mama, 

cujo crescimento depende em cerca de 50% dos hormônios femininos, e o 

carcinoma de próstata do homem (WEBER, 2012). 

 De acordo com OMS (2018) o câncer pode ser reduzido e controlado através 

da implementação de estratégias baseadas em evidências para a prevenção, 

detecção precoce e tratamento de pacientes, e quanto mais cedo for realizado o 

diagnóstico, melhor será o prognóstico do caso.       
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 As complicações inerentes a doenças dependerão da localização do tumor 

primário. Contundo, por normalmente ter ação sistêmica, diversos órgãos podem ser 

afetados pelas ações tumorais, sendo, a metástase uma das complicações mais 

frequentes. 

 Segundo Cofen (2015) metástase é definida como o comprometimento à 

distância, por uma parte do tumor que não guarda relação direta com o foco 

primário. Podendo ser sanguínea, quando as células chegam à corrente sanguínea 

e alcançam outros órgãos, transcavitárias afetando cavidades e linfáticas ocupando 

os linfonodos mais próximos do tumor. 

 Assim, o órgão acometido dependerá do tipo de metástase presente, que 

podem ser o pulmão, fígado, linfonodos, ossos, cérebro, bem como, a cavidade 

peritoneal e pleural. Nesse contexto, o paciente pode necessitar de uma assistência 

multiprofissional para cuidar das consequências. 

 Além disso, o paciente pode apresentar dor oncológica, pode resultar diversos 

fatores como consequência do próprio tumor, envolvimento visceral, metástase 

óssea, invasão de tecidos moles, pressão ou infiltração de nervos/plexos, e como 

efeito ao tratamento oncológico (BEZERRA et al., 2019). 

 Dependendo do quadro do paciente, torna-se necessário que sejam 

realizados cuidados paliativos, visando a melhoria da qualidade de vida do paciente 

e de seus familiares, auxiliando no momento crítico, no qual precisa ser realizado um 

cuidado humanizado. 

 Quando a doença está em estágio avançado ou progredindo, o tratamento 

passa a ser pensado como intenção curativa, sendo abordado o cuidado paliativo 

para o manejo de sintomas de difícil controle de questões psicossociais relacionados 

ao câncer (SILVEIRA et al., 2019). 

 Cuidados paliativos são um tipo de tratamento para aliviar, em vez de curar, 

os sintomas causados pelo câncer e melhorar a qualidade de vida dos pacientes e 

de suas famílias. Eles podem ajudar as pessoas a viver mais confortavelmente. 

Consistem na abordagem para melhorar a qualidade de vida dos pacientes e de 

seus familiares e no enfrentamento de doenças que oferecem risco de vida, por meio 

da prevenção e do alívio do sofrimento (OPAS, 2018; INCA, 2020). 
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 Nesse contexto de cuidados paliativos, a enfermagem tem um grande papel 

na prestação de assistência paliativa oncológica ao doente, onde devem abranger 

os aspectos biológicos, emocionais e sociais de enfermidade (SANTOS; LATTARO; 

ALMEIDA, 2011) 

 É evidente a importância dos cuidados de enfermagem voltado aos pacientes   

oncológicos, estes cuidados trazem uma abordagem diferenciada no tratamento que 

conta com o principal objetivo a promoção do cuidado humanizado ao paciente 

enfermo (SILVEIRA et al., 2019). 

 Portanto, o enfermeiro oncológico precisa estar preparado para prestar 

assistência as necessidades do paciente, ainda que seja durante o processo de fim 

de vida, para que possa auxiliar o paciente a ter uma morte digna, e com qualidade 

de vida. 

  



13 

 

3 AÇÕES DO ENFERMEIRO ONCOLÓGICO FRENTE AOS CUIDADOS 

PALIATIVOS 

 Mesmo com o advento de diversas tecnologias para o tratamento oncológico, 

em determinadas situações, o paciente, depois de um certo tempo do tratamento, no 

qual não foi possível alcançar o restabelecimento da saúde, passa a ser considerado 

fora de possibilidades terapêuticas, necessitando então da realização de cuidados 

paliativos. 

 O paciente em cuidado paliativo terminal é todo aquele que não possui mais 

indicação de tratamento terapêutico com a finalidade curativa. O prognóstico pode 

ser de dias a meses, a progressão do quadro clínico dependerá de cada organismo 

(PASSARELLES; RIOS; SANTANA, 2019). 

 Logo os cuidados de saúde devem ser voltados para redução da dor, e a 

melhora da qualidade de vida do paciente, auxiliando não apenas ele, mas os 

familiares que estão ao seu entorno, para que possam estar ao lado do paciente no 

processo de morte e morrer.  

 Desse modo, o termo paliativo deriva de pallium, palavra latina para capa, 

capote, significa proporcionar uma capa para aquecer as pessoas que 

figurativamente passam frio, toda vez que não podem mais serem ajudadas pela 

medicina curativa (BUSHATSKY et al., 2012). 

 Os cuidados paliativos foram definidos em 1990 e redefinidos em 2002 pela 

OMS como sendo uma abordagem que aprimora a qualidade de vida, dos pacientes 

e das famílias que enfrentam problemas associados a doenças terminais (LOPES-

JÚNIOR et al., 2020). 

 Logo, está relacionado a um conjunto de ações de uma equipe interdisciplinar 

na atuação junto ao paciente fora de possibilidades terapêuticas de cura, ajudando-o 

a adaptar-se às mudanças de vida impostas pela doença, além de proporcionar um 

fim de vida digno (MARKUS et al., 2017). 

 A origem da palavra cuidados paliativos se confunde historicamente com o 

termo “hospice” - abrigos que tinham a função de cuidar dos viajantes e peregrinos 

doentes. Essas instituições eram mantidas por religiosos cristãos dentro de uma 

perspectiva caridosa (HERMES; LAMARCA, 2013). 
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 Assim, os Cuidados Paliativos se inserem como uma medida de promover a 

qualidade de vida, de prevenir e aliviar o sofrimento de indivíduos e de seus 

familiares diante de doenças que ameaçam a continuidade da existência 

(CARVALHO; PARSONS, 2012). 

 Dessa forma, no âmago dos cuidados paliativos está a proteção da dignidade 

e do valor do paciente enquanto pessoa. É uma conquista de relevância indiscutível, 

que deve ser contemplada, especialmente na terminalidade (BUSHATSKY et al., 

2012). 

 Assim, proporcionar ao paciente oncológico cuidados paliativo no momento 

de finitude, é algo fundamental, pois demonstra respeito com a vida humana, pois 

não visa tentar prolongar o sofrimento do paciente, mas sim promover uma morte 

digna e sem sofrimento. 

 Do ponto de vista operacional, cuidados paliativos contemplam um tratamento 

holístico para alívio dos sintomas, da dor e do sofrimento de pacientes em fase 

terminal, buscando melhorar sua qualidade de vida (BUSHATSKY et al., 2012). 

 Os princípios dos cuidados paliativos são: 

Reafirmar a importância da vida, considerando a morte como um processo 
natural; estabelecer um cuidado que não acelere a chegada da morte, nem 
a prolongue com medidas desproporcionais (obstinação terapêutica); 
propiciar alívio da dor e de outros sintomas penosos; integrar os aspectos 
psicológicos e espirituais na estratégia do cuidado; oferecer um sistema de 
apoio à família para que ela possa enfrentar a doença do paciente e 
sobreviver ao período de luto (HERMES; LAMARCA, 2013, p. 2578). 

 Dessa maneira, os cuidados paliativos oncológicos devem ser realizados por 

uma equipe multiprofissional, para ofertar um cuidado integral e humanizado ao 

paciente em fim de vida, que devido ao seu estado de saúde já passa por intensas 

transformações, precisando nesse momento de apoio substancial. 

 Assim, atuação dos profissionais deve ser focada no alívio do sofrimento, o 

controle dos sintomas e da dor, a busca pela autonomia do paciente e a manutenção 

de vida ativa dos indivíduos enquanto ela durar, mas que seja com qualidade, livre 

de sofrimentos desnecessários (SILVA et al., 2016). 

 Com uma abordagem holística, observando este paciente como um ser 

biográfico mais que um ser simplesmente biológico, poderemos, respeitando seus 



15 

 

desejos e necessidades, para assim, melhorar o curso da doença (CARVALHO; 

PARSONS, 2012). 

 O foco principal das ações dos profissionais de saúde dever ser escutar o 

paciente e acompanhar seu processo de adaptação, empregando habilidades de 

comunicação e estratégias características para incorporação de crenças e valores 

(BUSHATSKY et al., 2012). 

 Contundo nem todos os serviços de saúde dispõem de uma equipe para 

realizar cuidados paliativos oncológicos, mesmo que seja algo extremamente 

necessário, devido ao aumento da expectativa de vida da população, bem como, 

dos casos de doenças oncológicas que não podem ser tratadas. 

 Nesse contexto, o cuidado paliativo se apresenta como uma abordagem 

especializada passível de dar suporte ao paciente e a seus familiares. E essa 

modalidade de cuidado deve ser oferecida o mais precoce possível (SILVA et al., 

2016). 

 Dentre os profissionais que atuam junto ao paciente oncológico em cuidados 

paliativos, temos a equipe de enfermagem, responsável pela maioria dos cuidados 

prestados, ficando ao lado do paciente 24 horas por dia, o enfermeiro é o 

responsável pela organização da assistência.  

 Logo, devido a necessidade da implantação dos cuidados paliativos nos 

serviços de saúde, faz-se necessário uma assistência de enfermagem de qualidade 

junto à equipe interdisciplinar, sistematizando o cuidado ao identificar corretamente 

as necessidades do paciente (PASSARELLES; RIOS; SANTANA, 2019). 

 Os enfermeiros são considerados profissionais para servir, cuidar e, para que 

se faça jus a estas atribuições, é necessário que  aconteça  o envolvimento  

emocional, a empatia, e desta forma surge o vínculo entre profissional-paciente-

família, humanizando o atendimento prestado (LOPES et al., 2020). 

 Os Enfermeiros têm papel importante nos cuidados paliativos, com 

responsabilidade no provimento de informações, aconselhamento e educação dos 

pacientes e familiares na manutenção da díade domicílio/ hospital (LOPES-JÚNIOR 

et al., 2020). 

 Em busca do bem estar do paciente terminal, o enfermeiro busca realizar 

ações de confortar o mesmo, além dos cuidados básicos e fisiopatológicos que o 
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paciente necessitar, realizando quando possível seus anseios, desejos e vontades 

(HERMES; LAMARCA, 2013). 

 As intervenções de enfermagem em cuidados paliativos devem começar no 

ato do diagnóstico juntamente ao cuidado curativo e se perpetuar durante todo o 

tratamento, gerenciando o controle da dor e de todos os sintomas globais 

apresentados (SOUSA; SILVA; LOPES, 2019). 

 Acima de tudo a prestação do cuidado de enfermagem deve levar em 

consideração todos as dimensões da vida do paciente e também dos seus 

familiares. O enfermeiro precisa olhar para o paciente como um todo, a integralidade 

do mesmo, não focando o cuidado apenas no que é palpável, mas, sim nos 

aspectos físicos, mentais, sociais e espirituais do paciente em processo de finitude. 

 O primeiro aspecto a ser trabalhado para melhorar a qualidade de vida do 

paciente e controlar os sintomas, para que seja possível oferecer o cuidado 

adequado, o paciente precisa ser avaliado de uma maneira integral e sistemática, no 

caso os sintomas apresentados, o mais frequente é a dor. 

 A dor oncológica é um sintoma relacionado a m ltiplos fatores, definido como 

sensações simultâneas de dor aguda e crônica, de diferentes níveis de intensidade, 

associadas ao tratamento, processo invasivo das células cancerígenas (LOPES-

JÚNIOR et al., 2020). 

 Desse modo, os cuidados necessários voltados para a dor, podem ser tanto 

na ofertar de medicações mais forte como administração de morfina, ou por meio de 

terapias alternativas para combater a dor, pois em muitos casos, as medicações 

depois de um certo tempo não fazem mais efeito. 

 Na revisão integrativa realizada por Sousa, Silva e Paiva (2019) apontaram 

que a massagem era uma das estratégias alternativas utilizadas pela equipe de 

enfermagem para minimizar a dor em pacientes pediátricos oncológicos, os 

resultados mostraram redução da dor imediatamente após a massagem, em longo 

prazo houve uma melhora da dor ao caminhar. 

 As outras ações de enfermagem voltadas para o atendimento das 

necessidades físicas e biológicas do paciente são: 
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Ao enfermeiro cabe ações objetivas de cunho pragmático como o domínio 
da técnica de hipodermóclise, curativos nas lesões malignas cutâneas – 
frequentemente ditas “feridas tumorais” –, 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 
(FIRMINO, 2012, p. 335). 

 Além disso, o enfermeiro precisa proporcionar o conforto ao paciente 

oncológico, criando um ambiente agradável, bem como, avaliar as reais 

necessidades, por meio de uma análise holística, utilizando a comunicação 

terapêutica no processo de cuidado. 

 Na pesquisa de O’brien et al. (2019) com enfermeiros que realizam cuidados 

paliativos, os profissionais perceberam que um aspecto essencial da prestação de 

cuidados holísticos era garantir mais do que apenas o bem-estar físico do paciente, 

também, o bem estar mental. 

 Promoção do conforto do paciente, através da comunicação verbal e não 

verbal, cria um elo entre paciente e família, fazendo com que se sintam amparados e 

fortalecidos, por meio de cuidados com qualidade, respeito e humanização 

(MARKUS et al., 2017). 

 O paciente em cuidados paliativos passa por um processo de morte e morrer, 

que gera incerteza quanto ao seu futuro, causando medo, por não saber para onde 

irá, o que vem após a morte, tais sentimentos afetam o bem estar mental, 

produzindo muita ansiedade. 

 Assim os sentimentos são comumente encontrados em pacientes em 

cuidados paliativos oncológicos, dentre estes sentimentos de Ansiedade relacionada 

à morte, Medo, Tristeza crônica, Pesar e Desesperança (PASSARELLES; RIOS; 

SANTANA, 2019). 

 Dessa maneira, a escuta terapêutica é uma forma de intervenção de 

enfermagem, deixar o paciente falar sobre o que está sentido, suas aflições e dores, 

ou apenas estar presente, pois, muitas vezes, não quererem preocupar os familiares 

acabam guardando para si, o que afeta diretamente a saúde física. 

 A escuta terapêutica é fundamental, já que muitas vezes o paciente precisa 

apenas ser ouvido, expressar suas opiniões e angustias, apreciando também o valor 

do silêncio, devendo ser deixado eles liderarem a comunicação (O'BRIEN et al., 

2019). 
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 Assim, a escuta atenta e reflexiva é um dos principais instrumentos do 

profissional de saúde que atua com pacientes em processo de finitude, à medida 

que permite identificar as reais demandas dos pacientes (SILVA; ARAUJO, 2012). 

 Estar presente para o paciente e seus familiares, realizar perguntas sinceras, 

que demonstrem que o enfermeiro quer de fator escutar as necessidades do 

paciente, auxilia uma maior aceitação do processo de morte e morrer. Por meio dela 

é possível intervir ativamente nos cuidados com o paciente.  

 No caso dos pacientes que estão afastados do convívio social, podem ser 

oferecidos a eles visitas de familiares ou amigos, para que possam se despedir, ou 

até mesmo a mudança do ambiente em que se encontram, como acesso a capelas, 

espaços abertos, como jardins ou parques.  

 Conforme Zaccara et al. (2020) com um cuidado de enfermagem, os autores 

retratam que pode promover um momento de paz ao paciente, tirando-o do ambiente 

da enfermaria compartilhada, aumentando a sensação de liberdade, mesmo que 

momentânea. 

 Na medida do possível o enfermeiro pode tentar realizar, com o apoio da 

família, os últimos desejos do paciente, na busca de proporcionar paz ao se 

aproximarem do fim da jornada, e nos momentos de incertezas, para melhorar o 

ânimo e o bem estar do paciente. Se consciente e lúcido, o paciente deve ser ouvido 

a respeito de seus últimos desejos, pendências e providências, cujas resoluções 

dependem de sua vontade e anuência (ANDRADE, 2012). 

 Hermes e Lamarca (2013) reiteram em seus estudos que muitos profissionais 

buscam fazer o que podem para que o paciente viva os seus últimos dias com 

qualidade, seja ouvindo os seus lamentos, histórias ou realizando seus últimos 

desejos, tornando assim o atendimento mais humanizado. 

 Desse modo, para que seja possível promover a qualidade de vida para o 

paciente em processo de finitude, todos as dimensões humanas devem ser 

consideradas, não apenas as que são citadas abertamente pelo paciente e seus 

familiares. 

 Dentre as dimensões que são mais negligenciadas na vida do paciente é a 

espiritual, o enfermeiro precisa estar ciente que precisa realizar uma avaliação 

espiritual do paciente, no momento da admissão. Desde Florence Nightingale temos 
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a junção de objetivas práticas de cuidado e a valorização de práticas de conforto e 

afeto a pessoas em sofrimento por meio da espiritualidade (POLAKIEWICZ, 2020). 

 A abordagem das questões espirituais e religiosas dos pacientes deve ocorrer 

no início do acompanhamento para que as medidas necessárias sejam tomadas em 

direção à resolução de possíveis demandas do paciente, família e equipe 

(SAPORETTI et al., 2012). 

 Segundo Crize et al. (2018) em cuidados paliativos uma das necessidades 

mais urgentes é a espiritual, devido à fragilidade que estes pacientes apresentam 

diante da proximidade da morte e o medo do desconhecido, tendo que lidar como 

processo de finitude iminente. 

 Um dos primeiros desafios diante dessa abordagem do cuidado espiritual ao 

paciente é o conceito de espiritualidade, o qual deve transcender a religiosidade e 

abordar as questões existenciais e transcendentes de modo equivalente 

(SAPORETTI et al., 2012). 

 Desse modo, primeiramente, torna-se necessário compreender o que é 

espiritualidade, que pode ser definida como uma propensão humana a buscar 

significado para a vida por meio de conceitos que transcendem o tangível: um 

sentido de conexão com algo maior que si próprio, que pode ou não incluir 

participação religiosa formal (PEDRÃO; BERESIN, 2010). 

 O sofrimento espiritual é uma realidade presente na vida do paciente em fase 

final de vida, é já faz parte da assistência de enfermagem, tanto que dentre os 

diagnósticos de enfermagem temos o de Sofrimento espiritual que é o estado de 

sofrimento relacionado à capacidade prejudicada de experimentar significado na 

vida por meio de conexões consigo mesmo, com os outros, com o mundo ou com 

um poder maior (NANDA INTERNATIONAL, 2018). 

 Desse modo, quando o enfermeiro passa a ver a espiritualidade como 

potencial causador de sofrimento e angústia para o paciente, é necessário realizar 

intervenções, independente de religião ou crenças pessoais, avaliando apenas os 

benefícios para o paciente. 

 Por meio da anamnese eles pode avaliar precisamente esse aspecto. Talvez 

as características mais importantes da anamnese espiritual sejam a capacidade de 
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fazer perguntas claras e coerentes com o momento atual da doença e a capacidade 

de escutar ativamente sem julgamentos (CARVALHO; PARSONS, 2012). 

 Atualmente já foram desenvolvidas diversas escalas para avaliar o bem-estar 

espiritual, cabendo ao enfermeiro, buscar tais instrumentos e incorporar na prática 

clínica dos cuidados paliativos, para que assim seja possível realizar uma avaliação 

precisa e que não cause constrangimento para o profissional. 

 Pois, espiritualidade pode servir como estratégia de enfretamento para 

paciente, por meio da atribuição de significados ao processo de tratamento da 

doença, em busca de qualidade de vida e sobrevivência e por meio da fé como alívio 

do sofrimento (CRIZE et al. 2018 apud GUERRERO et al., 2011). 

 Segundo Saporetti et al. (2012) para o enfermeiro intervir de maneira 

apropriada sobre a espiritualidade, precisa resolver as próprias questões sobre 

finitude, religião e espiritualidade, para que assim seja possível auxiliar o paciente, 

sendo capaz de respeitar as diferenças religiosas, sem impor suas próprias crenças. 

 Assim, a partir da investigação das necessidades espirituais, o enfermeiro 

poderá auxiliar, propondo diversas intervenções, como por meio de troca de 

experiências, leituras de textos sagrados, incentivar visita dos líderes espirituais do 

paciente, visita aos locais que consideram sagrados. 

 Desse modo, atender as necessidades do paciente oncológico em fase final 

de vida ainda é um grande desafio, pois, há uma demanda muito grande de 

cuidados, envolvendo uma gama de especialidades, e os profissionais de saúde 

acabam por realizar um atendimento voltado apenas para os aspectos biológicos, 

ignorando as outras dimensões. 

 Assim, as principais dificuldades enfrentadas pela equipe de enfermagem em 

cuidados paliativos, estão relacionadas à formação profissional, diante da falta de 

preparo para lidar com o ser humano e o processo de morte, e no currículo da 

maioria dos cursos serem focados apenas na doença (MARKUS et al., 2017). Além 

disso, a prestação dos cuidados afeta diretamente os profissionais de enfermagem e 

a família dos pacientes. 

 

 



21 

 

4  OS IMPACTOS CAUSADOS AO ENFERMEIRO E A FAMÍLIA DO PACIENTE 

EM FIM DE VIDA DURANTE A PRESTAÇÃO DE CUIDADOS PALIATIVOS 

 O processo de prestação dos cuidados paliativos não é algo simples de ser 

abordado, devido afetar não somente o paciente, mas também todos os envolvidos, 

seja os profissionais, ou os familiares, causam impactos de maneiras diferentes. 

 Apesar da utilização de todos os recursos tecnológicos curativos, em todos os 

casos quando há ou não possibilidade de cura, o sofrimento psicológico, social, 

espiritual e físico é certo no decorrer o tratamento (SOUSA; SILVA; PAIVA, 2019). 

 É importante ressaltar que o processo de finitude da vida estimula diversas 

reações emocionais, na qual envolve o profissional, o paciente e a família, uma vez 

que obriga a todos uma análise da própria finitude e a incertezas geradas sobre o 

tema (MATOS; GUIMARAES, 2020). 

 A enfermagem é uma das categorias que mais se desgastam 

emocionalmente devido à constante interação com os pacientes enfermos, 

internações, muitas vezes acompanhando o sofrimento, como a dor, a doença e a 

morte do ser cuidado (HERMES; LAMARCA, 2013). 

 Por estar mais próximo dos pacientes e seus familiares, a realização dos 

cuidados acaba por afetar diretamente o seu bem estar mental, além disso, outro 

fator que pode causar grande impacto sobre o enfermeiro é o desconhecimento para 

lidar com o processo de finitude. 

 Nesse processo a atuação do enfermeiro é extremamente relevante, 

principalmente pela equipe de enfermagem permanecer ao lado do paciente em 

cuidados paliativos em tempo integral, acompanhando todo o seu processo de 

adoecimento (MARKUS et al., 2017). 

 No estudo de Sousa, Silva e Paiva (2019) os autores observaram que os 

durante o atendimento ao paciente oncológico em processo de finitude os 

enfermeiros criam mecanismos internos para separar as relações profissionais das 

relações pessoais, evitando o sofrimento. 

 Mesmo diante dos avanços quanto à temática de cuidados paliativos, 

ressalta-se que o profissional de enfermagem não está preparado para lidar com 

esses pacientes, o sentimento de frustração, impotência e falta de conhecimento 

ainda dificulta a promoção do cuidado (HERMES; LAMARCA, 2013). 
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 Dessa maneira, é necessário que também seja dada atenção aos 

profissionais de saúde envolvidos nos cuidados ao paciente, uma vez que 

juntamente com os familiares vivenciam o luto antecipatório, devido a convivência 

diária e criação de um vínculo afetivo (GENEZINI, 2012). 

 Como mencionado, a falta de preparo do enfermeiro para lidar com a 

processo de morte e morrer, pode ser outro potencial causador do impacto no 

cuidado paliativo, pois desde a graduação, o ensino é focado em buscar a cura do 

paciente e prolongar a vida. 

 Apesar da morte fazer parte do ciclo natural da vida, os profissionais de 

enfermagem, geralmente, não são adequadamente preparados para lidar com ela, o 

que muitas vezes gera sentimentos de sofrimento, podendo afetar o cuidado 

prestado ao paciente (LOPES et al., 2020). 

 Desse modo, o atendimento torna-se complexo em razão do fato de que 

muitos profissionais, em sua formação acadêmica, foram instruídos a priorizarem 

sempre a proteção e a preservação da vida, tornando-se assim, despreparados para 

lidar com a morte (MATOS; GUIMARÃES, 2020). 

 Além disso, outros estudos também apontaram que muitos enfermeiros se 

sentem agradecidos por poderem participar desse momento, pois entendem que o 

papel da enfermagem é proporcionar ao paciente conforto em todos as fases da 

vida, ainda mais no processo de finitude. 

 Como descrevem Magalhaes e Franco (2012) ao concluírem sobre os 

achados relacionados ao enfermeiro e os cuidados paliativos, que os enfermeiros 

demonstravam sentimentos positivos frente aos cuidados do paciente em processo 

de finitude e reconheciam a importância das ações de enfermagem para oferecer 

uma assistência humana. 

 Quanto a família os impactos causados pelo processo de cuidados paliativos 

são imensuráveis, pois envolvem vários fatores que depende principalmente do 

papel do paciente oncológico no contexto familiar, de outro as características. 

 Na pesquisa de Magalhães e Franco (2012) sobre as experiências dos 

familiares de pacientes em cuidados paliativos, apontaram nas entrevistas diversos 

temas considerados difíceis de lidar: o impacto do diagnóstico/prognóstico, a 

terminalidade, as dificuldades financeiras e o distanciamento das rotinas cotidianas. 
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 A morte de um ente querido é um evento doloroso e pode ser até mais sofrido 

dependendo do vínculo que se tem com a pessoa que está morrendo. Um exemplo 

disso, é a perda de um filho, considerada um fator de risco para um luto complicado 

(FERNANDES et al., 2016). 

 Assim, a comunicação aberta entre família, doente e equipe médica facilita o 

processo de adaptação à morte próxima. A fase que precede a morte pode servir 

para a família como um período de preparação e reorganização (MAGALHAES; 

FRANCO, 2012). Enfrentar o processo de finitude do paciente pode gerar 

sentimentos controversos em seus familiares, pois, ao mesmo tempo que querem 

permanecer mais tempo ao lado do ente querido, prologando a vida, querem 

também acabar com o sofrimento deles. 

 A interferência dos sentimentos diante da proximidade da morte é a mais 

diversa, se dá desde os de caráter negativo como fracasso, impotência, silêncio, 

ódio, até os de caráter positivos, como paz, celebração do valor da pessoa em vida 

(LOPES et al., 2020). 

 O aumento das reais possibilidades de sofrimento e dor do paciente pode 

suscitar, em muitos familiares, o desejo de que tal sofrimento se finde ou, em 

oposição a isso, o apego a uma ilusão fervorosa de cura e melhora (GENEZINI, 

2012). 

 Neste caso, é necessário que os profissionais de saúde acompanhem a 

família no processo de luto após o falecimento do paciente, para que seja possível 

aliviar os sintomas presentes, como a tristeza, ansiedade, angústia e desespero 

diante da morte. 

 Embora a maioria dos indivíduos tenha recursos internos e informais 

suficientes para se adaptar a essa transição de vida, alguns são mais vulneráveis e 

podem estar em risco de desenvolver problemas de ordem física ou psíquica 

(FERNANDES et al., 2016). 

 Como ressalta Genezini (2012) no acompanhamento dos familiares do 

paciente em fase final de vida, é importante levar em consideração a intensidade do 

valor afetivo do mesmo para cada familiar, para que sejam auxiliados no processo 

de aceitação de perda. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O câncer ainda hoje é considerado um problema de saúde pública, que afeta 

um número cada dia maior de pessoas, gerando em alguns casos incapacidades 

temporárias ou permanentes, aumentados os gastos dos serviços de saúde com 

tratamento curativos e exames. 

 Muitos dos canceres encontrados, possuem múltiplos fatores, como genético, 

ambiental, relacionados aos hábitos alimentares, condições de vida, tabagismo, 

envelhecimento, alcoolismo, exposição a riscos laborais, entre outros. Que 

aumentam a prevalência da doença em certas populações. 

 Atualmente, é possível observar que as descobertas cientificas puderam 

aumentar muito a chance de cura e a expectativa de vida dos pacientes com a 

doença, por meio de tratamentos encontrados, como a quimioterapia, radioterapia, 

hormonioterapia. Contundo, em certas situações, quando o paciente não responde 

mais aos tratamentos disponíveis, torna-se necessário a prestação dos cuidados 

paliativos. 

 Os cuidados paliativos busca ofertar ao paciente oncológico fora de 

possibilidades terapêuticas um fim de vida digno, no qual ele possa aproveitar os 

seus momentos finais, com qualidade de vida, acompanhado pelas pessoas que 

ama e livre de sofrimento. Esse cuidado deve ser prestado por uma equipe 

oncológica multiprofissional, que esteja capacitada para tal, dentre os profissionais 

que fazem parte da equipe, temos o enfermeiro oncológico. 

 Assim, o enfermeiro oncológico, precisa estar preparado para lidar com os 

pacientes fora de possibilidades terapêuticas, prestando um cuidado humanizado e 

que busque suprir todas as necessidades imediatas, que podem ser constatadas 

através do diagnóstico de enfermagem. 

 Além disso, durante os cuidados paliativos, as principais necessidades a 

serem supridas estão relacionadas a aspectos físicos, como amenizar a dor 

oncológica, presente na maioria dos pacientes, como também, a aspectos 

subjetivos, como as necessidades espirituais, por meio de medidas simples, como a 

escuta e comunicação terapêutica, apoio dos líderes religiosos, orações, e acesso a 

ambientes sagrados para o paciente. 
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 Contundo, a prestação de cuidados paliativos para o paciente em finitude de 

vida, impacta de maneira direta o enfermeiro e os familiares, devido as implicações 

presentes no cuidado. Ao enfermeiro oncológico, por lidar diariamente com 

pacientes nessas condições, pode ocasionar sofrimento psíquico muito grande, e de 

certo modo, fazer com que o profissional prefira prestar um cuidado mais técnico, na 

busca de mitigar o sofrimento no momento da morte do paciente. 

 Outro ponto a ser levando, está relacionado ao fato de que a preparação do 

enfermeiro não trata diretamente sobre o processo de finitude, que é algo que faz 

parte da vida de todo o ser humano, a maioria não está apto a lidar com o processo 

de morte e morrer. A enfermagem volta seus conhecimentos visando a cura e o 

restabelecimento da saúde, quando isso não ocorre, ocasiona uma frustração 

profissional, como se fosse um fracasso pessoal. 

 Para a família, os cuidados paliativos acabam por ser um momento 

controverso, pois, mesmo que saibam o que o paciente é considerado fora de 

possibilidades terapêuticas, ainda nutrem a esperança de que algo possa mudar o 

quadro. Dependo do papel do paciente dentro do contexto familiar, aceitação dos 

cuidados paliativos é mais complicada, principalmente quando se trata dos filhos. 

 Todavia, outros podem ver aquilo como algo bom, no qual as dores e angústia 

do familiar doente está chegando ao fim, gerando alivio, seja pelo quadro do 

paciente, ou pelo desgastes dos cuidados em todo o processo de adoecimento, que 

afetam a qualidade de vida do cuidador principal e todo a família. 

 Portanto, o papel do enfermeiro é essencial para apoiar o paciente e os 

familiares no processo de morte e morrer, prestando cuidados paliativos, na busca 

de melhorar a qualidade de vida do paciente. Assim, a presente pesquisa não tem a 

pretensão de esgotar a temática em questão, mas sim evidenciar a importância de 

ser trabalhado melhor a temática no âmbito acadêmico, para que os enfermeiros 

desde a graduação estejam preparados para lidar com o processo de morte e 

morrer, algo que faz parte da vida.  
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