
 
 
 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campinas 
2018 

LUCIAURIA FEITOZA MARTINS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NA ASSISTÊNCIA AO 
PACIENTE EM CUIDADOS PALIATIVOS NA UNIDADE DE 

INTERNAÇÃO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Campinas 
2018 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NA ASSISTÊNCIA AO 
PACIENTE EM CUIDADOS PALIATIVOS NA UNIDADE DE 

INTERNAÇÃO 
 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 
à Faculdade Anhanguera, como requisito 
parcial para a obtenção do título de graduado 
em Enfermagem.   

Orientador: Ana Carolina Amorim 

 

 

 

LUCIAURIA FEITOZA MARTINS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LUCIAURIA FEITOZA MARTINS  

 

 

 

ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NA ASSISTÊNCIA AO 
PACIENTE EM CUIDADOS PALIATIVOS NA UNIDADE DE 

INTERNAÇÃO 
 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 
à Faculdade Anhanguera, como requisito 
parcial para a obtenção do título de graduado 
em Enfermagem. 
 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

Prof(a). Titulação Nome do Professor(a) 

 

 

Prof(a). Titulação Nome do Professor(a) 

 

 

Prof(a). Titulação Nome do Professor(a) 

 

 

Campinas, 05 de Dezembro de 2018. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ao cuidar de uma doença você pode ganhar ou 
perder. Ao cuidar de uma pessoa, você sempre 
vence” (Hunter Coherty) 

 

 

 



AGRADECIMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



MARTINS, Luciauria Feitoza. Atuação do Enfermeiro na assistência ao paciente 
em cuidados paliativos na unidade de internação. 2018. 31folhas. Trabalho de 
Conclusão de Curso (Graduação em Enfermagem) – Faculdade Anhanguera 
Educacional, Campinas, 2018. 
 

RESUMO 
 

Os benefícios da orientação do enfermeiro voltados aos pacientes em cuidados 
paliativos na unidade de internação e aos seus familiares, visam a preocupação não  
com o tempo, mas com o caminho a seguir considerando o restante de vida. Diante 
disso, estudar cuidados paliativos pode trazer benefícios aos profissionais de 
enfermagem, aos alunos de enfermagem e a comunidade contribuindo com 
conhecimentos neste tema. Sob esse aspecto, indagou-se a seguinte questão de 
pesquisa: “De que forma o Enfermeiro pode oferecer um sistema de suporte que 
auxilie o paciente em cuidado paliativo e seus familiares na unidade de internação?”. 
O objetivo geral do trabalho foi: discutir, na literatura, a importância do papel do 
Enfermeiro no suporte com pacientes em cuidados paliativos na unidade de 
internação. Como metodologia foi uma revisão bibliográfica utilizando as seguintes 
bases de dados Scielo, Lilacs e BVS.Tratou-se de uma revisão de literatura pautada 
em publicações e artigos direcionados à área científica e Periódicos Eletrônicos em 
Psicologia (PEPSIC). Os critérios de inclusão foram artigos publicados no período de 
2007 a 2018, em português, textos originais e disponíveis online. Os descritores 
utilizados foram: “cuidados paliativos”, “assistência hospitalar”, “paciente terminal” e 
“atitude frente à morte”, conforme os descritores em Ciências da Saúde. Como 
resultados significativos pertinentes ao cuidado paliativo, foram apresentadas 
informações sobre assistência hospitalar nos pacientes em fase de terminalidade, 
destacando-se o papel do enfermeiro tanto no cuidado ao paciente e aos familiares, 
quanto à humanização, salientando-se a qualidade no atendimento prestado e no 
tratamento da dor total, além de trazer informações relacionadas à assistência 
hospitalar, direcionada à prevenção e controle do sofrimento do paciente com apoio 
psicossocial e espiritual, destacando-se o trabalho do enfermeiro, e enfatizando seu 
relevante papel e de sua equipe hospitalar, como principais interessados em atenuar 
o acesso à morte paliativa, oferecendo assistência ampla e assertiva ao paciente em 
questão. 
 
 
Palavras-chave: Cuidados Paliativos; Paciente Terminal; Assistência Hospitalar.  
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ABSTRACT 
 

The benefits of nurse orientation aimed at patients in palliative care in 

hospitalization unit and their relatives, are intended not to worry over time but the way 

forward considering the rest of life. Given this studying palliative care bring benefits to 

nursing professionals, nursing students and the community contributing knowledge 

on this topic. In this regard the following research question was asked:¨In what way 

can the nurse offer a support system that assists the patient in palliative care and 

their relatives in the hospitalization unit?¨The general objective of the study was to 

discuss in the literature the importance of nurse`s role in the support with such 

patients in palliative care in the hospitalization unit. As a methodology was a 

bibliographic review using the following databases SCIELO, LILACS, and BVS.it was 

a review of literatures based on publications and articles directed to the scientific 

area and Electronic periodicals in Psychology (PEPSIC). The inclusion criteria were 

articles published in the period from 2017 t0 2018in Portuguese original texts  and 

available on line. The descriptors used were:¨palliative care terminal patient and 

attitude towards death¨, according to the descriptors in Health Sciences. As 

significant results in the palliative care were presented  information on the hospital 

assistance in patient in terminal phase , emphasizing the quality of care providing 

information related to hospital care aimed at the prevention and control of patient 

suffering with psychosocial and spiritual support highlighting nurses’ work an bring 

about its relevant role and hospital staff as more stakeholders in slowing access to 

palliative death, offering wide assertive assistance to the patient in question. 
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1 INTRODUÇÃO 
A finalidade de existência da enfermagem é a prática do cuidar, o profissional 

enfermeiro é na prática do cuidado paliativo, pode ultrapassar a expectativa quando 

avalia o paciente e sua família de forma humanizada, orientando-os em aspectos 

que ofereçam tranquilidade e confiança, demonstrando conhecimento prático e 

teórico. 

Assim, a atuação do enfermeiro na prática ao cuidado paliativo precede a 

busca por conhecimento técnico científico, para que realize procedimentos da sua 

competência legal, de forma humanizada, principalmente no que se refere às 

práticas que envolvam a assistência ao paciente e orientação a família, minimizando 

o sofrimento com planejamento assertivo da assistência ofertada a ambos. Portanto 

é necessário amplo conhecimento em todos os aspectos para que essa importante 

atividade seja considerada pela equipe uma das mais importantes, devendo o 

conhecimento e humanização do enfermeiro ser dissipado para toda equipe. 

Os benefícios da orientação do enfermeiro voltados aos pacientes em 

cuidados paliativos na unidade de internação visam o contexto de que a 

preocupação não é com o tempo, mas com o caminho a seguir até a morte. Diante 

disso, estudar cuidados paliativos pode trazer benefícios aos profissionais de 

enfermagem, aos alunos de enfermagem e a comunidade contribuindo com 

conhecimentos neste tema.   

Assim, levando em consideração a importância do conhecimento do 

enfermeiro no cuidado aos pacientes terminais e suas famílias, surgiu a seguinte 

questão norteadora “De que forma o Enfermeiro pode oferecer um sistema de 

suporte que auxilie o paciente em cuidado paliativo na unidade de internação?”.  

A fim de responder a questão levantada, o objetivo geral do trabalho foi: 

Discutir, na literatura, a importância do papel do Enfermeiro no suporte com 

pacientes em cuidados paliativos na unidade de internação. E os objetivos 

específicos foram: Descrever o conceito de cuidados paliativos em unidade de 

internação; Refletir sobre as fases da morte e implicações aos profissionais de 

enfermagem; Estudar o conceito da dor tanto física, psicológica, social e espiritual do 

paciente internado em cuidados paliativos. 

Tratou-se de uma revisão de literatura pautada em publicações e artigos 

direcionados a área científica. A busca bibliográfica foi realizada por meio das 

seguintes bases de dados: Google Acadêmico, Scientific Eletronic Library On-line 
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(SCIELO), Latino Americana e do Caribe em ciências da Saúde (LILACS) e 

Periódicos Eletrônicos em Psicologia (PEPSIC). Os critérios de inclusão foram 

artigos publicados no período de 2007 a 2018, em português, textos originais e 

disponíveis online. Os descritores utilizados foram: “cuidados paliativos”, “assistência 

hospitalar”, “paciente terminal” e “atitude frente à morte”. 
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2 HISTÓRICO E CONCEITO DE CUIDADOS PALIATIVOS  
 

2.1 Conhecendo a história e a filosofia do cuidado paliativo 

O significado de paliar, derivado do latim pallium, termo que nomeia o manto 

que os cavaleiros usavam para se proteger das tempestades pelos caminhos que 

percorriam. Proteger alguém é uma forma de cuidar, amenizar a dor e o sofrimento, 

origem física, psicológica, social ou espiritual, receber cuidados paliativos é indicador 

de que o diagnóstico de uma doença crônica grave, ameaçadora da vida, exige a 

equipe de profissionais especialistas na enfermidade, que irá cuidar do paciente e 

daqueles que o cercam (MONTEIRO; OLIVEIRA; VALL, 2010). 

A filosofia paliativista começou na antiguidade, com as primeiras definições 

sobre o cuidar. Na Idade Média, durante as Cruzadas, era comum achar hospices 

considerado hospedarias em português. Esta forma de hospitalidade tinha como 

característica o acolhimento, a proteção, o alívio do sofrimento, mais do que a busca 

pela cura. Há referências no século XVII, sobre São Vicente de Paula, que fundou a 

ordem das Irmãs da Caridade em Paris e abriu várias casas para órfãos, pobres, 

doentes e moribundos (PALMEIRA, 2012). 

Após a Segunda Guerra Mundial, alguns estudos foram levantados sobre o 

tema Morte, e o que mais se destacou foi o da Tanatologia, o termo vem do grego 

que significa Deus da Morte, onde desmistificou preconceitos e forneceu 

informações para lidar melhor com a questão do morrer com humanização e 

dignidade, através de ações de conforto e respeito, propondo reflexões sobre a vida 

e o processo da morte digna (TORRES, 2003). 

A prática do cuidado paliativo surgiu oficialmente na década de 1960, no 

Reino Unido, onde foi iniciado o movimento dos cuidados paliativos que visava o 

ensino a assistência e a pesquisa sobre paliar. Alguns anos depois houve a 

necessidade de um local que ampliasse a prática paliativa, sendo criado o Hospice 

nos Estados Unidos, disseminando para diversos países o movimento, passando a 

integrar o cuidado paliativo aos pacientes sem prognóstico (MATSUMOTO, 2012). 

Na década de 1990 foi definido pela primeira vez em 15 idiomas para 90 

países os princípios dos cuidados paliativos pela Organização Mundial de saúde, 

preconizando a assistência paliativa a pacientes oncológicos (OMS, 2007). 
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2.2 O modelo do cuidado paliativo no Brasil e suas atualizações 

Ainda no final da década de 1990, foram promovidos dois grandes encontros 

no estado de São Paulo para realizar levantamento dos serviços de cuidados 

paliativos existentes no país, onde foram realizados os primeiros estudos científicos, 

evidenciando que mais da metade dos hospitais que prestavam assistência paliativa 

eram públicos, e esse dado prevalecia nos pacientes idosos e pacientes em 

terminalidade oncológica. A prática paliativista evidencia uma realidade complexa e 

desafiadora, inovando a assistência na área hospitalar, diferenciando do cuidado 

curativo para o cuidado integral com controle dos sintomas através da abordagem 

voltada para o ser humano em sua integralidade, esse conceito se aplica ao 

paciente e seu entorno, onde os pacientes que enfrentam doenças graves e sem 

prognóstico possam se sentir acolhidos pela equipe tendo assistência não apenas 

física, mas assistência espiritual de acordo com a religião do paciente e sua família 

(MACIEL, 2008). 

No ano de 2002, com o surgimentos de novas doenças crônico 

degenerativas, ampliou o conceito paliativo, readequando a necessidade de um 

novo documento incluindo doenças como a (AIDS) e inclusão da atenção voltada 

aos idosos, sendo melhor adaptado com regulações aos recursos disponíveis na 

instituição e de acordo com o perfil epidemiológico adaptado as necessidades locais 

e populacionais de cada região (OMS, 2007). 

O tratamento paliativo, sempre que possível deve ser iniciado o mais breve 

possível, juntamente com o tratamento curativo, buscando conforto e qualidade de 

vida por meio do controle dos sintomas, possibilitando para o paciente mais dias de 

vida pelo impacto positivo que o cuidado paliativo oferece para o final da vida do 

paciente, apresentando avaliações sobre o contexto de que a morte faz parte da 

vida como um processo natural, e que o cuidado paliativo não antecipa a morte e 

nem prolonga o processo de morrer, que a experiência do adoecimento deve ser 

compreendida com aspectos espirituais, que a assistência se estenderá no período 

de luto da família pelo período que for necessário, respeitando valores religiosos e 

culturais (BYOCK, 2009). 

O modelo de assistência do cuidado paliativo ao ser adotado de forma 

precoce, pelo fato de apresentar menores ocorrências de oscilações de humor no 

paciente, aumentando a expectativa de vida, trazendo um impacto bastante positivo 

na família do paciente, mesmo após o luto (TEMEL et al., 2010).  
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2.3 Papel do enfermeiro na humanização da assistência do paciente internado 
em cuidado paliativo 

Os desafios de vivenciar o processo de terminalidade no contexto hospitalar 

esta relacionado com a promoção do controle dos sintomas e principalmente com 

atendimento humanizado da equipe multiprofissional.  O objetivo de Paliar é planejar 

os cuidados que serão necessários, assegurando a atenção para um cuidado de 

qualidade, os manejos dos sintomas do paciente necessitam de uma abordagem 

completa, atendendo todas as necessidades do paciente e de sua família. 

Entretanto, para alcançar esse objetivo, torna-se fundamental que o enfermeiro 

adote uma postura reflexiva em relação às práticas de cuidado, de modo que o 

paciente internado tenha atendimento visando à dignidade e totalidade do ser 

humano. O cuidado paliativo do paciente internado recorre no contato entre as 

pessoas que cuidam e as que são cuidadas, tornando-se importante o resgate da 

humanização do processo de morrer, ou seja, a morte é vista como parte de um 

processo normal da vida (CARDOSO et al., 2013). 

As equipes que prestam assistência a pacientes em cuidados paliativos que 

são treinados pelo enfermeiro apresentam melhores resultados no controle de 

sintomas físicos como dor e sofrimentos psicossociais, com isso a capacitação da 

equipe necessita ser priorizado pelos serviços de saúde. Entende-se que a 

assistência prestada pela equipe multiprofissional ao paciente que enfrenta o 

processo de terminalidade em uma instituição hospitalar necessita ser discutida e 

refletida. Condições socioeconômicas e a dificuldade de controle de sintomas 

dificultam a permanência deste em seu lar, tornando necessária a hospitalização. 

Dessa forma, compreender a equipe que assiste o paciente em terminalidade 

hospitalar, de modo a conhecer suas necessidades e o planejamento do cuidado, 

poderá contribuir para qualificar a assistência e o alívio dos sofrimentos em todas as 

suas necessidades, valorizando assim, a integralidade humana (CARDOSO et al.,  

2013). 

Assim, norteando a assistência hospitalar voltada para a prevenção e controle 

dos sintomas, com intervenção psicossocial e espiritual do paciente e da família 

como uma só unidade de cuidados, tornando o trabalho do enfermeiro primordial, 

destacando seu importante papel como principal interessado em expandir o acesso, 

oferecendo assistência ao paciente em cuidado paliativo de forma ampla e assertiva 

(MATSUMOTO, 2012). 
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2.4 Conhecendo o conceito de ortotanásia ou boa morte no cuidado paliativo 
O termo significa morte no tempo certo, sem abreviar ou prolongar o processo 

de morrer, tornando possíveis os desejos do paciente no período de vida restante. 

Como a escolha dos procedimentos a fim de proporcionar uma despedida sem 

culpas e dúvidas. Oferecendo ao paciente, condições necessárias para partir em 

paz, permitindo maior contato com pessoas queridas e familiares. Assim, nos dias de 

hoje a possibilidade de morrer de forma digna e com qualidade de vida nesse 

processo, vem estabelecendo uma relação de entendimento onde não há solução 

para a morte, mas o cuidado paliativo pode ajudar a morrer bem, sem atitudes 

autoritárias ou paternalistas e sim compaixão e solidariedade, permitindo uma boa 

morte (MENEZES, 2004).  

O Gráfico 1 demonstra as fases da preocupação com a humanização 

hospitalar no cuidado paliativo, com foco principal na dignidade e no respeito aos 

direitos do ser humano, sua liberdade e seu bem estar. Fatores esses de total 

relevância a serem ponderados na relação paciente, familiares e profissionais de 

saúde. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A morte é igual para todos independente do credo, status social, etnia, idade, 

nacionalidade e ideologias. Entende-se que ninguém foge a morte ou nem tão pouco 

morre por outro, evidenciando a fragilidade da vida e do quanto pode ser solitário 

morrer. Sendo assim, se o ser humano que obteve sucesso durante a vida ou se 

colecionou frustrações incluirá a morte como ato final da vida (TORRES, 2003). 

Figura 1- Evolução dos cuidados paliativos 

 
Fonte: SOUZA, Tânia Regina Corrêa de; SOUZA, Rosa de Alencar. Políticas públicas em cuidados 
paliativos na assistência às pessoas vivendo com HIV/Aids (PVHA). 2009. Disponível em: 
>http://periodicos.ses.sp.bvs.br>. Acesso em: 16 Set. 2018. 
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3 REFLETINDO SOBRE A MORTE, O PROCESSO DE MORRER E A ATUAÇÃO 
DO ENFERMEIRO NO CUIDADO PALIATIVO NA UNIDADE DE INTERNAÇÃO 

 

3.1 A incógnita de morrer 
Quando nos aproximamos da morte, nos deparamos com a complexidade da 

existência humana, suas crenças e simbologias no decorrer do processo de morrer. 

Porém ainda nos dias atuais não existe um consenso, não existe fórmula mágica 

para essa compreensão tão individual para cada alma, sendo assim podemos 

direcionar a morte por uma perspectiva social, demográfica e cultural.  A morte é 

vivenciada no interior de cada pessoa e encontra significados que relaciona o ser 

humano e seu mundo, onde o ser que vive essa experiência se depara com um 

desafio que iniciou no dia do seu nascimento, onde obteve ajuda para nascer e 

precisará de ajuda para morrer. Não nascemos sós e não temos que morrer sós, 

mas a força imposta pela natureza simboliza que nascemos sós e morreremos sós, 

deixando em profundo embaraço quem passa pelo processo de morrer (MORIN, 

2003). 

As pessoas que acompanham o indivíduo no processo de morrer são tão 

importantes quanto o lugar da morte, nos dias atuais o hospital tem se tornado o 

ambiente social de escolha para o processo de morrer, onde a morte passou a ter 

um significado singular para cada ser humano, ultrapassando o espaço físico e 

assumindo o cuidado de forma paliativa no geral, formando os profissionais de 

saúde para as temáticas da morte, não permitindo que o paciente sem prognóstico 

morra na solidão, rodeado apenas por paredes brancas, no silêncio do ambiente 

hospitalar. A boa morte passou a exigir do hospital, e dos profissionais da saúde 

envolvidos no cuidado paliativo um fator determinante, a humanização. Detalhe esse 

que humaniza a morte e compreende suas temáticas, compreende também como 

lidar individualmente com cada paciente no processo de morrer e suas perdas, 

acolhendo seus familiares em seu grau de compreensão individual (FISCHER et. Al., 

2007). 

Quando o assunto são as questões humanas que envolvem a morte, não há 

atitudes definidas, conceitos ou verdades absolutas. Porém, podemos esclarecer 

que a morte é a decorrência natural de todo ser vivo e a questão fundamental é 

revelada na vivência, e no momento em que a morte se aproxima, quando não há 

mais o que fazer, além de um sinal de compaixão e amor (MORIN, 2005). 
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3.2 O processo de morrer de pacientes em cuidado paliativo na unidade de 
internação hospitalar 

A complexidade do cuidado paliativo nos propõe a refletir profundamente, em 

humanizar diante da morte, pois o ser humano e suas experiências de vida tendem a  

manifestar em cada um uma perspectiva diferente, seja na própria morte ou na 

morte de algum ente querido. Passamos a acreditar que nessa dinâmica entre vida e 

morte, direcionam os profissionais de saúde envolvidos no cuidado paliativo, a 

transformar dúvidas em certezas, onde o contexto complexo da situação 

contraditória sobre a morte, não é apenas o cuidado em relação a pessoa que está 

morrendo, mais também o diálogo com seus familiares, que terão uma resposta em 

qualquer circunstância (DANTAS, et. al., 2016). 

O cuidado paliativo inicia a partir do momento em que a notícia do prognóstico 

ruim chega ao paciente e seus familiares, onde se inicia a importante função do 

enfermeiro, que deve ficar atento aos detalhes para dar andamento ao cuidado 

paliativo, visto que a instabilidade do quadro cínico do paciente exige reavaliações 

constantes (SILVA, M. et.al., 2015). 

O enfermeiro da unidade de internação deve assistir o paciente em sua 

integralidade com olhar humanizado, respeitando suas particularidades. Utilizando 

de ferramentas verbais e não verbais para que a o paciente e seus familiares 

tenham a percepção que os profissionais não estão valorizando apenas a prática de 

técnicas específicas para a assistência (KOVÁCS, et. al., 2005). 

O estágio avançado da doença, mesmo durante o tratamento com intenção 

de cura, onde a mesma evolui para uma condição de estágio bastante avançado, 

inserindo a abordagem paliativa que deve ser manejada para o controle dos 

sintomas de difícil tratamento, como um exemplo o controle da dor e alguns 

aspectos psicossociais associados à doença que o paciente enfrenta. A fase de 

terminalidade chega ao paciente em tratamento paliativo de forma dura e intensa, e 

muitas vezes o paciente já apresenta sinais de muito cansaço, após tanto tempo de 

luta e resistência, onde passou bastante tempo tentando ser forte e na terminalidade 

está tão fadigado pela luta que muitas vezes entende que são através dos 

procedimentos paliativos, que pode ter maior qualidade de vida e conforto para os 

dias que estão no fim (SILVA, A. et. al., 2015). 
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3.3 A importância do olhar do enfermeiro no cuidado paliativo 
 Uma das primeiras lições passadas ao enfermeiro quando ainda inserido no 

ambiente acadêmico, é que não fomos educados para a morte e que o óbito do 

paciente é um fracasso profissional, uma vez que o paciente dependia de nós 

profissionais para se curar e viver. Quando o enfermeiro se aproxima do contexto do 

cuidar de forma paliativa começamos a entender a diferença, onde o enfermeiro 

precisa saber o nome do paciente, sua identidade pessoal, seus familiares, estilo de 

vida e religiosidade, deixando de lado muitas vezes algumas formalidades, 

reumanizando para qualidade no cuidar de forma integral, ressignificando algumas 

práticas, pois nem sempre quem está morrendo passa pelo processo calmamente, 

portanto a equipe deve agir de forma resolutiva, propondo e revendo ações 

assistenciais e praticas no processo de cuidar (CARDOSO, 2013). 

 O derradeiro momento em que a morte acontece no ambiente hospitalar, 

fazendo com que a equipe se depare com a dor da família, exige dos profissionais 

um grande preparo emocional para ajudar a família a enfrentar esse momento 

doloroso, pois a morte do paciente não encerra o cuidado paliativo. Então, o 

enfermeiro paliativista, deverá trabalhar com a ideia de que a doença está sempre 

em progressão, e que a almejada cura começa a dar espaço a qualidade de vida, 

causando alguns momentos de incertezas na prática profissional, em que o 

enfermeiro se pergunta o momento certo de intervir, nesse momento o profissional 

inserido no cuidado paliativo deve compreender a importância da sua atuação na 

exata situação em o sofrimento se exacerba, podendo garantir uma assistência 

digna ao paciente e aos seus familiares mesmo após o luto (SOUZA et. al., 2009).  

 A atuação da equipe de enfermagem e equipe multiprofissional deve estar 

presente nas diferentes etapas do cuidado, auxiliando e norteando o enfermeiro a 

exercer seu papel de ser atencioso e principalmente possibilitando diferentes 

abordagens terapêuticas para cada sintomatologia que o paciente vir a identificar, 

respeitando as diferenças dos problemas atuando juntamente com a participação 

dos familiares que também estão vivenciando o processo de morrer.  Assim cabe ao 

enfermeiro nortear sua equipe a lidar com as dores, medos, ansiedade e desespero 

do paciente e seus familiares, respaldando psicologicamente sua equipe oferecendo 

suporte emocional necessário (FISCHER et. al., 2007). 
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3.4 Conhecimento técnico e formação do enfermeiro para o cuidado paliativo 

 A fundamentação segundo modelo biomédico busca a cura. Nesse contexto o 

enfermeiro graduando se sente despreparado para atuar no cuidado paliativo, que 

requer bastante coesão mental para lidar com questões éticas, emocionais, pessoais 

e também o pouco contato com o tema no decorrer do curso de graduação. Gerando 

a necessidade de investir no conhecimento do cuidado paliativo no Brasil nos dias 

atuais, surgindo alguns movimentos que estão unindo profissionais da saúde e 

entidades filantrópicas, que visam contribuir para consolidação de uma política 

pública que trate desse tema tão difícil de ser abordado em discussões abertas, 

consolidando o cuidado paliativo e estabelecendo uma rede integrada na atenção 

básica, criando leitos diferenciados em hospitais gerais, criando mecanismos de 

acesso para adaptação na formação dos profissionais da saúde em pós-graduação, 

de modo a desvincular a assistência domiciliar como principal modalidade de 

atendimento (MORIN, 2008). 

 O enfermeiro é o que vivencia e enfrenta situações nada fáceis de resolver, 

por estar com o paciente mais tempo, necessita conhecer as técnicas para realizar 

um bom cuidado e sobre tudo ter consideração com os outros, ter postura, 

demonstrar interesse pelo que é verbalizado pelo paciente e sua família. Portanto o 

enfermeiro se vê despreparado para a categoria e entende que precisa estudar o 

conteúdo voltado a pessoa humana e suas reações, onde precisa compreender e 

utilizar ferramentas estratégias para controlar suas manifestações emocionais 

(SILVA, R. et. al., 2016). 

 O profissional da enfermagem sem dúvida tem papel fundamental no cuidado 

paliativo, por ter na essência de sua formação a arte do cuidar, e cuidar não é 

apenas a luta contra a morte, está envolvido também em outros fatores como os de 

reconhecer os limites terapêuticos, conseguindo ter a amplitude de poder evidenciar 

a irreversibilidade da doença, entre outros fatores que mostram várias possibilidades 

essenciais, com foco na melhor qualidade de vida para o controle dos sintomas 

aliado ao tratamento farmacológico. A arte do educar e cuidar na enfermagem teve 

inicio com Florence Nightingale, com suas características marcantes que remetem 

ao comprometimento profissional, nos orienta até hoje como uma bússola 

norteadora a qual nos direciona sempre ao ato de cuidar com humanização além 

dos cuidados técnicos, esses que não devem ser ignorados considerando a 

necessidade de adequação do ambiente (HERMES; LAMARCA, 2013). 
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4 O CONCEITO DA DOR TOTAL, SUPORTE NUTRICIONAL E 
RELIGIOSIDADE DO PACIENTE INTERNADO EM CUIDADOS PALIATIVOS 

 

4.1 Definição de dor total no cuidado paliativo 

A incidência de doenças crônicas vem aumentando nos últimos tempos, 

evidenciando a necessidade da promoção de novas estratégias, com formas 

inovadoras e diferenciadas de tratamento, que visem proporcionar melhor qualidade 

de vida ao paciente em fase terminal, ofertando continuidade de vida com qualidade 

e sempre avaliando de forma humanizada sua dor, priorizando minimizar seu 

sofrimento, mantendo o foco na diminuição dos sintomas e melhoria do seu bem 

estar. A maior dificuldade do paciente é a de conseguir classificar a dor, onde em 

varias ocasiões pode estar relacionada com as limitações funcionais, onde as 

dependências provocadas pela dor passam a interferir em alguns aspectos do estilo 

de vida do paciente, muitas vezes a personalidade do paciente em tratamento da dor 

total paliativa esta relacionada a alterações neuropsicológicas, por vezes 

incapacitando o paciente em tarefas simples do autocuidado que são definidas pelo 

maior ou menor grau de intensidade da dor (OLIVEIRA, 2008). 

O controle da dor total são práticas de ações de enfermagem paliativa que 

nascem a partir de compartilhamento de olhares técnicos e humanos 

simultaneamente. Ao falar de dor total, nota-se um sofrimento que a pessoa vivencia 

em vários aspectos, a partir do diagnóstico de uma doença que ameaça sua vida. A 

expressão do sofrimento é uma sensação intensa, não é só física, e que na maioria 

das vezes se esconde atrás da dor física manifestando toda complexidade da dor 

humana (MONTEIRO, 2010). 

Quando o objetivo não é mais tratar a doença, mas trazer ao paciente a 

possibilidade dele se sentir melhor, todo processo de planejamento das ações do 

enfermeiro e profissionais de saúde inseridos no cuidado paliativo, tem como 

objetivo melhorar a qualidade de vida, buscando novo sentido e valor para vida que 

resta ao paciente. (TORRES, 2013). 

Quando o paciente recebe um cuidado humanizado e observa que suas 

necessidades estão sendo supridas da melhor forma possível, pois a dor é um 

sentimento que envolve vários fatores individuais e culturais, tanto na sua etiologia 

como consequências, a terapêutica deve levar em consideração a sensibilidade 

particular do paciente, os efeitos dos fármacos e efeitos adversos (SOUZA, 2014). 
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4.2 Mais amor e menos dor no cuidado paliativo 

 Com a formação da personalidade na infância desenvolvemos um sistema 

cognitivo que processa as informações onde interpretamos as experiências e 

emoções, transformando pensamentos automáticos, hipóteses, pensamentos 

racionais de acordo a melhorar a funcionalidade na tríade cognitiva. A tríade 

cognitiva baseia-se na visão de si, como vê os outros e visão do mundo no futuro. O 

alívio da dor é uma questão humanitária, e deixar uma pessoa com dor e sofrimento 

que podem ser evitados deve ser visto do ponto de vista ético uma violação dos 

direitos humanos fundamentais (KRAUSE, 2012). 

 A enfermagem ao assistir o paciente no contexto do cuidado paliativo deve 

fazer uso de diversas formas de comunicação para que consiga perceber a 

linguagem metafórica que o paciente muitas vezes utiliza para não evidenciar seu 

sofrimento. A conversa amigável e empática oferece apoio além de constituir um dos 

pilares básicos do cuidado paliativo. O relacionamento humano mesmo entre 

profissional e paciente é o que sustenta a esperança nos momentos críticos do 

tratamento paliativo, expressar compaixão e demonstrar afeto, acalenta o paciente  e 

traz a sensação de amparo e consolo, mostrando que ele não está sozinho e que 

somos parte de um mesmo núcleo, direcionando seu pensamento a buscar a paz 

interior (CAPELAS, 2002). 

 O maior destaque da amorosidade ao cuidar é o sorriso amistoso, como o 

mais importante sinal da comunicação não verbal, que estabelece vínculo e 

demonstra que o cuidar com amor requer atitudes simples, mas de importante 

sutileza o sorriso é o maior dos cumprimentos do ser humano. Ao evitar falar sobre o 

prognóstico ou inserir esse diálogo em momentos oportunos, valoriza o otimismo e o 

bom humor do paciente em tratamento paliativo, tentando destacar aspectos 

positivos, remodelando todo o tempo a forma de se comunicar dependendo dos 

fatos ou situações de cunho positivo ou negativo, deixando que ele comece o 

assunto ou queira evidenciar alguma dúvida (ARAUJO, 2014). 

 Manter a esperança e o otimismo sem mentir, é sem dúvida o quesito mais 

complicado do trabalho dos profissionais de saúde que cuidam dos familiares e do 

paciente inserido cuidar de forma paliativa. Por isso deve-se valorizar o estar junto, a 

companhia é uma forma singular de aproximação interpessoal, pois a companhia 

compassiva, mesmo que silenciosa consola e conforta (ARAUJO, 2014).  
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4.3 O enfermeiro e equipe multiprofissional no suporte nutricional do paciente 
em cuidado paliativo na unidade de internação  

O desconforto em relação ao paciente fora da possibilidade de cura, acaba 

gerando discussões controversas sobre a terapia nutricional, devido a falta de 

melhora no prognóstico ou reversão, nesses casos geralmente a recusa da 

alimentação é frequente. Portanto o enfermeiro e sua equipe devem unir forças com 

os familiares envolvidos no cuidado paliativo a fim de identificar os benefícios de 

alimentar o paciente, e se será melhor para sua qualidade de vida. É importante 

considerar a opinião da família para que seja definida a melhor conduta, caso o 

próprio paciente opte pela decisão de não se alimentar, a mesma deverá ser 

acatada, respeitando sua autonomia e levando em consideração o quesito moral que 

o significado da alimentação tem no meio social (COSTA, 2016). 

A esperança dos familiares na melhora do paciente faz com que relacionem 

uma tangente preocupação que relaciona a alimentação, onde muitas vezes está 

relacionada a suporte de vida e saúde. A questão do comer para se manter vivo, 

acaba evidenciando que os pacientes e cuidadores se preocupam em destacar que 

a alimentação é o mais importante da vida, tanto pelo prazer de comer quanto pelo 

suporte nutricional. O fato de tentar manter o paciente paliativo mais tempo vivo 

acaba acarretando na insistência dos cuidadores para que o paciente venha a se 

alimentar, insistindo na melhora do quadro, não reconhecendo muitas vezes a 

gravidade da situação. Alguns dilemas éticos acabam tendo que ser abordados pelo 

enfermeiro junto com os familiares e o próprio paciente, a fim de melhorar o nível de 

esclarecimento e a forma de abordagem do assunto (CORRÊA; SHIBUYA, 2008). 

A alimentação e higiene precisam ser oferecidas ao paciente paliativo, sendo 

consideradas necessidades básicas humanas que também fazem parte do 

tratamento, a inapetência e a perda ponderal estão como fatores já esperados nos 

pacientes paliativos, devendo o enfermeiro focar prioritariamente no conforto, 

esclarecendo sempre aos familiares que a visão da reabilitação ou estado nutricional 

do paciente não seja o foco principal, destacando que a alimentação está apenas 

associada ao prazer de comer, melhorando sua interação social e o convívio com a 

família. Ofertar a dieta como opção no sentido da dietoterapia, consumindo 

alimentos de sua escolha, respeitando suas vontades e culturas sociais e religiosas 

a fim de favorecer prazer e conforto para uma sobrevida digna (CORRÊA; SHIBUYA, 

2008). 
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4.4 As fases do luto e o significado da espiritualidade no cuidado paliativo na 
visão do enfermeiro  

 O luto é um contexto individual e definido de acordo com a vivência de cada 

um, o grau de complexidade depende do meio em que esteja inserido, e geralmente 

influências socioculturais definem como o indivíduo enfrenta o luto. Assim ao tentar 

entender o luto e defini-lo como uma perda de vínculo, separando em quatro 

estágios: O primeiro estágio e que dá inicio ao luto é o choque, onde não acontece o 

reconhecimento da perda. Logo após o estado de choque vem à fase da revolta 

onde o protesto verbal ou choro se exacerbam, gerando o anseio de reclamar ou 

chorar sobre a perda. O terceiro estágio e o mais difícil é o desespero, quando 

acontece a percepção que a perda é permanente, conduzindo o enlutado a quarta e 

última fase, onde se inicia o estágio da aceitação e adaptação da perda, voltando a 

retomar a viver se adaptando ao luto (BALDINI, 2016). 

A interatividade espiritual é importante ferramenta que beneficia o cuidado 

paliativo, relacionando os sintomas psicossomáticos que atingem o tratamento 

desses pacientes, sendo que alguns os sintomas espirituais podem envolver 

negativamente o doente terminal ameaçando o seu bem estar físico e psíquico. 

Portanto o enfermeiro deve estar atento a qualquer sintoma de angústia espiritual, 

reconhecendo a importância de fornecer assistência espiritual de acordo com sua 

religiosidade. Dessa forma visa garantir assistência paliativa integral durante o 

tratamento, como consequência dessas ações, o paciente e seus familiares tem a 

garantia de uma morte segura para seu ente querido, digna e serena (ALVES; 

PASSOS, 2012). 

Durante toda assistência paliativa a razão deverá ser substituída pela 

sensibilidade, integrando a espiritualidade no cuidado de enfermagem, atendendo de 

forma particular os desejos do paciente.  A busca do significado para a vida é uma 

forma de pensar que auxilia cada ser humano a descobrir seu verdadeiro eu, sua 

confiança em si mesmo, e seu potencial para amar e perdoar, permitindo 

compreender anseios e movendo no seu interior a força para enfrentar a realidade, 

sobretudo a forma em que acredita em Deus, buscando compreensão de si mesmo 

e dos outros ao seu redor lidando, aprendendo a lidar com a dor e o sofrimento, 

buscando um manto, um pallium com o objetivo benéfico da paz que é o 

entendimento da consciência da finitude (ALVES; PASSOS, 2012). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 Os profissionais de saúde devem abordar com olhar voltado para a 

humanização as questões que envolvem a terminalidade, no entanto não existe 

treinamento específico para oferecer esse cuidado. Poucos cursos na enfermagem 

abordam a temática da morte, visto que os profissionais saem da formação com o 

objetivo de cuidar para salvar. Na busca por reconhecer as limitações e vantagens 

de trabalhar no ambiente paliativo, o conhecimento desses pacientes inicialmente 

identificados, que estejam a necessitar de cuidado paliativo, a avaliação primária 

primordial que busca romper as barreiras que possam surgir do paciente e seus 

familiares, propondo uma jornada mais segura, menos dolorosa e solidária. 

A equipe do enfermeiro paliativista deve seguir em seu pilar principal as 

tarefas diárias estar disposto a querer ajudar, pois não se faz cuidado paliativo 

sozinho, sendo necessário o reconhecimento da equipe e familiares a ajudar 

mutuamente uns aos outros, para que o paciente mereça viver sem dor, com 

qualidade de vida e visto que sua vida está perante a uma doença limitante que 

ameaça sua vida, deixando-o a exposição da morte.  

O importante papel do enfermeiro no contexto do cuidado paliativo vem 

abordando em alguns direcionamentos do ponto de vista espiritualista, destacando a 

amorosidade ao cuidar com sorriso amistoso, como um dos principais sinais da 

comunicação empática, estabelecendo vínculos e demonstrando que a equipe se 

importa em cuidar com amor. E com atitudes bondosas e delicadas como um 

simples sorriso, ou simplesmente ficar do lado sem falar nada é melhor humanização 

paliativa voltada ao ser humano.  Mesmo nesse contexto amplamente abordado 

sugere-se novos estudos na prática clínica para reafirmar os resultados dessa 

revisão. 
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