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O PAPEL DA ENFERMAGEM NOS CUIDADOS PALIATIVOS  

 

 

RESUMO: A assistência através dos cuidados paliativos é dirigida para pacientes portadores de 

doenças: oncológicas, neurológicas, renais crônicas, AIDS, metabólicas, genéticas, etc., potencialmente 

letais a curto ou médio prazo e, que não respondam a tratamentos disponíveis com finalidade curativa.  A 

diferença entre o sistema tradicional de assistência para pacientes que padecem de doença incurável e o 

sistema de cuidados paliativos consiste na abordagem, ou seja, abarca o paciente, sua família e uma 

equipe interdisciplinar formada por médicos, psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais, entre outros. O 

tratamento proporcionado é voltado para a dor e outros sintomas físicos, emocionais, sociais e espirituais, 

objetivando melhorar a qualidade de vida dos pacientes e suas famílias, dentro do limite de cada paciente 

e a preparação para uma morte digna. O presente trabalho é desenvolvido através de pesquisa 

bibliográfica na literatura nacional e internacional, tendo como objetivo demonstrar a relevância da 

equipe de enfermagem como elo fundamental na implantação dos cuidados paliativos, para o paciente e 

sua família, através do estudo dos cuidados paliativos, sua origem, conceito, princípios, documentos 

nacionais e internacionais e a forma de intervenção da equipe de enfermagem, tratando deste tipo de 

assistência como um direito humano fundamental. 

 

Palavras-chave: Cuidados Paliativos. Enfermagem. Direito Humano Fundamental. Qualidade de 

vida. Interdisciplinaridade. 

 

 



 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

De acordo com Azevedo et al (2014): 

 

quando as pessoas adoecem, suas vidas mudam dramaticamente. Elas 

experimentam uma grande variedade de questionamentos, incluindo: as 

manifestações do processo de doença (p. ex., sintomas, mudanças funcionais 

e psicológicas) e o desafio de como se ajustarem e continuarem vivendo 

nessa nova circunstância. Uma doença geralmente leva a mudanças nos 

relacionamentos e nos papéis familiares e sociais. Pode resultar em perdas de 

oportunidades, de renda e de segurança financeira. Pode interferir nas 

experiências pessoais de valores, sentido e qualidade de vida. Pode ainda 

causar sofrimento e levar as pessoas a questionarem o que o futuro lhes 

reserva na vida e na morte (AZEVEDO et al 2014). 

 

Os cuidados paliativos constituem a forma de melhorar a qualidade de vida dos 

pacientes (adultos e crianças) e suas famílias, quando se encontram diante de uma 

doença potencialmente mortal. 

Seus objetivos são a prevenção e o alívio do sofrimento através da identificação 

precoce, do diagnóstico e do tratamento correto da dor e outros problemas, sejam eles 

físicos, psicossociais ou espirituais. 

Enfrentar o sofrimento supõe cuidados não somente com sintomas físicos, por 

este motivo, os programas de assistência paliativa devem possuir equipes 

interdisciplinares para os cuidados com os pacientes e seus familiares, que englobam a 

atenção às necessidades básicas até o momento do luto. Desta forma, os cuidados 

paliativos visam auxiliar aos pacientes a ter uma vida ativa, dentro de suas 

possibilidades, até o momento de sua morte (OMS, 2018). 

A incidência de dores excruciantes em pacientes com doenças terminais ou 

crônicas, como também vítimas de acidentes ou cirurgias não altera somente a 

qualidade de vida do paciente, mas pode gerar efeitos negativos em sua saúde mental, 

na mobilidade, nos meios de subsistência e no sistema imunológico. O processo de 

envelhecimento, em alguns casos também implica em condições degenerativas que 

geram dor e sofrimento a esta população. 

Os cuidados paliativos, integrados à assistência geral da saúde, visa garantir os 

direitos humanos, principalmente a dignidade da pessoa em situação de enfermidade 

crônica ou terminal e os sofrimentos associados.  



 

 

Conforme Arana (2016) o enfoque dos cuidados paliativos, a nível global ainda 

é incipiente, haja vista: 

a) tradicionalmente o enfoque ao direito à saúde concentrou seu potencial na 

medicina curativa; 

b) os cuidados paliativos como prática e especialização médica são 

relativamente recentes; 

c) as pessoas que necessitam deste tipo de atenção, estão em estado de 

vulnerabilidade e, desta forma, nem elas e nem seus familiares possuem 

capacidade ou tempo para exigir o efetivo cumprimento de suas demandas 

ou necessidades. Aqueles que estão em situação de dor e sofrimento não têm 

voz para lutar por seus cuidados paliativos. 

Os cuidados paliativos estão expressos no contexto de documentos 

internacionais relativos aos direitos humanos, devendo estar centralizados no paciente e 

não na doença. 

O objetivo deste trabalho é demonstrar a relevância dos cuidados paliativos para 

os doentes e seus familiares, através do estudo de documentos emitidos por 

Organizações Internacionais e Nacionais e a literatura nacional e internacional, como 

também a importância da equipe de enfermagem, sem a pretensão de esgotar o tema, 

mas, visando servir de fonte de consulta para a divulgação e implantação dos cuidados 

paliativos. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 ORIGEM, DEFINIÇÃO E PRINCÍPIOS DOS CUIDADOS PALIATIVOS 

 

Conforme ensinam Río e Palma (2007) por volta do século IV surgiram 

instituições cristãs com nome de hospitium (latino) ou xenodochium (grego), 

considerados os primeiros hospícios ou hospitais. Na Idade Média os hospícios 

acolhiam peregrinos que muitas vezes chegavam doentes ou moribundos e, com a 

Reforma despareceram de forma repentina. 

No ano 1842, na França foi vinculado pela primeira vez o termo hospício ao 

cuidado com os doentes e, Jeanne Garnier fundou os Hospícios ou Calvários. Em 1879 



 

 

surgiram Our Lady’s Hospice em Dublin e em 1905 St Joseph’s Hospice em Londres, 

administrados por Irmãs de Caridade Irlandesas (RÍO e PALMA, 2007). 

O início do chamado Movimento Hospice Moderno ocorreu com a fundação do 

St Christopher’s Hospice, no ano 1967, em Londres pela enfermeira, assistente social e 

médica Cicely Saunders. A instituição não somente acolhia doentes para tratamento 

médico, mas, controlavam sintomas, valorizavam a comunicação e o acompanhamento 

emocional, social e espiritual, melhorando a qualidade de vida dos doentes terminais e 

de suas famílias durante a enfermidade e também no processo de luto. Além da 

assistência aos doentes e suas famílias também desenvolveu docência, pesquisa e 

recebia alunos de vários países (ARANA, 2016). 

O cirurgião canadense Balfour Mount, no ano 1975 fundou no Royal Victoria 

Hospital de Montreal uma unidade de cuidados paliativos. Na Inglaterra no ano 1987 foi 

aceita a disciplina Medicina Paliativa como especialização da Medicina (RÍO e 

PALMA, 2007). 

No ano 1990 a Organização Mundial da Saúde (OMS) definiu por primeira vez, 

cuidados paliativos como: 

 

cuidado ativo e total para pacientes cuja doença não é responsiva a 

tratamento de cura. O controle da dor, de outros sintomas e de problemas 

psicossociais e espirituais é primordial. O objetivo do cuidado paliativo é 

proporcionar a melhor qualidade e vida possível para pacientes e familiares 

(OMS, 1990). 

 

No ano 2002 a OMS revisou a definição elaborada no ano 1990 e passou a 

definir cuidados paliativos como: 

 

uma abordagem que promove a qualidade de vida de pacientes e seus 

familiares, que enfrentam doenças que ameacem a continuidade da vida, por 

meio da prevenção e do alívio do sofrimento. Requer identificação precoce, 

avaliação e tratamento da dor e outros problemas de natureza física, 

psicossocial e espiritual (OMS, 2002). 

 

Os cuidados paliativos possuem um conceito amplo, considerando a intervenção 

de equipe interdisciplinar, incorporando na definição o trabalho integrado de médicos, 

psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos e 

representantes de pastorais, entre outros. 



 

 

De acordo com Byock (2009 apud Gomes e Othero, 2016) os princípios 

depreendidos da definição elaborada pela OMS são: 

 

• A morte deve ser compreendida como um processo natural, parte da vida, e 

a qualidade de vida é o principal objetivo clínico; 

• Os Cuidados Paliativos não antecipam a morte, nem prolongam o processo 

de morrer; 

• A família deve ser cuidada com tanto emprenho como o docente. Paciente e 

familiares formam a chamada unidade de cuidados; 

• O controle de sintomas é um objetivo fundamental da assistência. Os 

sintomas devem ser rotineiramente avaliados e efetivamente manejados; 

• As decisões sobre os tratamentos médicos devem ser feitas de maneira 

ética. Pacientes e familiares têm direito a informações acuradas sobre sua 

condição e opções de tratamento; as decisões devem ser tomadas de 

maneira compartilhada, respeitando-se valores éticos e culturais; 

• Cuidados paliativos são necessariamente providos por uma equipe 

interdisciplinar; 

• A fragmentação da saúde tem sido uma consequência da sofisticação da 

medicina moderna. Em contraposição, os cuidados paliativos englobam, 

ainda, a coordenação dos cuidados e provêm a continuidade da assistência; 

• A experiência do adoecimento deve ser compreendida de uma maneira 

global e, portanto, os aspectos espirituais também são incorporados na 

promoção do cuidado; 

• A assistência não se encerra com a morte do paciente, mas se estende no 

apoio ao luto da família, pelo período que for necessário (BYOCK, 2009 

apud GOMES E OTHERO, 2016). 

 

Conforme Matsumoto (2009) o cuidado paliativo: 

 

resgata a dignidade da vida e a possibilidade de morrer em paz. [...] não se 

baseia em protocolos, mas em princípios. Não se fala mais em terminalidade, 

mas em doença que ameaça a vida. Indica-se o cuidado desde o diagnóstico, 

expandindo nosso campo de atuação. Não falaremos também em 

impossibilidade de cura, mas na possibilidade ou não de tratamento 

modificador da doença, afastando dessa forma a ideia de “não ter mais nada a 

fazer”. Pela primeira vez, uma abordagem inclui a espiritualidade entre as 

dimensões do ser humano. A família é lembrada, portanto assistida, também 

após a morte do paciente, no período de luto. (MATSUMOTO, 2009). 

 

Os cuidados paliativos estão em desenvolvimento, nas últimas décadas em todo 

o mundo, porém, não ainda não possuem a estrutura suficiente para responder de forma 

oportuna e eficaz ao crescente número de pacientes que precisam e dependem deles.  

 

2.2 CUIDADOS PALIATIVOS E A BIOÉTICA 

 

Koerich et al (2005) ensinam que: 



 

 

 

o termo “bioética” surgiu nas últimas décadas (meados do século passado), a 

partir dos grandes avanços tecnológicos na área da Biologia, e aos problemas 

éticos derivados das descobertas e aplicações das ciências biológicas, que 

trazem em si enorme poder de intervenção sobre a vida e a natureza. Com o 

advento da AIDS, a partir dos anos 80, a Bioética ganhou impulso definitivo, 

obrigando à profunda reflexão “bioética” em razão das consequências 

advindas para os indivíduos e a sociedade (KOERICH et al, 2005). 

 

A definição de bioética mais utilizada na literatura nacional e internacional é a 

de Reich (2005), qual seja: 

 

bioética é o estudo sistemático das dimensões morais – incluindo visão 

moral, decisões, conduta e políticas – das ciências da vida e atenção à saúde, 

utilizando uma variedade de metodologias éticas em um cenário 

interdisciplinar (REICH, 2005). 

 

A bioética possui quatro princípios que lhe dão sustentação, conforme enuncia 

López et al (2010): 

a) princípio da beneficência – obriga a fazer o bem, de acordo com os critérios 

de compreensão de bem do beneficiado. Maximização dos benefícios 

individuais e coletivos e minimização de danos e riscos; 

b) princípio da não-maleficiência – é traduzido na abstenção de qualquer tipo 

de risco ou prejuízo para o paciente. Não pode haver comportamento da 

equipe baseado em boas intensões, mas, ações e protocolos adequados ao 

bem individual ou coletivo de cada paciente; 

c) princípio da autonomia – que pode ser compreendida como 

autodeterminação, poder de decisão sobre si mesmo. É a capacidade de agir 

com conhecimento de causa, informação suficiente e ausência de coação 

interna ou externa, aceitando ou rejeitando um tratamento ou intervenção e, 

até mesmo delegar sua decisão a alguém que atue em seu nome quando não 

possa decidir. O direito à autonomia gera um dever de respeito pelo ser 

humano e seus direitos à dignidade, à privacidade e à liberdade (Koerich et 

al, 2004); 

d) princípio da justiça – todos os enfermos devem possuir as mesmas 

oportunidades, ou seja, direitos e também deveres sociais. A Constituição 

Federal Brasileira dispõe que a saúde é um direito de todos. O Sistema Único 



 

 

de Saúde (SUS), conforme indica Koerich et al (2004) “tem como princípios 

doutrinários a universalidade, a integralidade e a equidade na atenção à 

saúde”. Apesar dos princípios dos SUS, devido a sua falta de infraestrutura 

adequada, os profissionais da saúde, muitas vezes se deparam com “dilemas 

éticos”. 

Todos os profissionais que convivem com o doente assistido pelos cuidados 

paliativos têm a responsabilidade de contribuir dentro dos parâmetros da bioética e seus 

princípios, com o objetivo de buscar a melhor qualidade de vida para o paciente e sua 

família, de acordo com avaliações individuais. A equipe interdisciplinar precisa também 

de maturidade pessoal e equilíbrio emocional, juntamente com uma formação sólida e 

adequada à realidade. 

 

2.3 CUIDADOS PALIATIVOS E AS BASES LEGAIS 

 

Faz-se necessário, pela relevância do tema, como também pela relação direta 

com o direito à vida e a dignidade da pessoa humana, o conhecimento, de alguns dos 

principais documentos internacionais e legislação vigente, que compõem a base legal 

dos cuidados paliativos elencados na Tabela 1, adaptada de Frossard (2015). 

 

Tabela 1 – Documentos Internacionais 

 
DOCUMENTOS INTERNACIONAIS 

Organização 

Mundial da Saúde 

(OMS) 

Declaração Universal 

dos Direitos Humanos 

de 1948. 

Artigo 5° Ninguém será submetido a tortura nem a 

penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou 

degradantes. 

Artigo 12° Ninguém sofrerá intromissões 

arbitrárias na sua vida privada, na sua família, no 

seu domicílio ou na sua correspondência, nem 

ataques à sua honra e reputação. Contra tais 

intromissões ou ataques toda a pessoa tem direito 

a proteção da lei. 

Artigo 25° 1.Toda a pessoa tem direito a um nível 

de vida suficiente para lhe assegurar e à sua 

família a saúde e o bem-estar, principalmente 

quanto à alimentação, ao vestuário, ao alojamento, 

à assistência médica e ainda quanto aos serviços 

sociais necessários, e tem direito à segurança no 

desemprego, na doença, na invalidez, na viuvez, 

na velhice ou noutros casos de perda de meios de 

subsistência por circunstâncias independentes da 

sua vontade. 2.A maternidade e a infância têm 



 

 

direito a ajuda e a assistência especiais. Todas as 

crianças, nascidas dentro ou fora do matrimônio, 

gozam da mesma proteção social. 

ONU Pacto Internacional 

sobre Direitos 

Econômicos, Sociais e 

Culturais de 1966. 

Artigo 12 

1. Os Estados Partes do presente Pacto 

reconhecem o direito de toda pessoa de desfrutar o 

mais elevado nível possível de saúde física e 

mental. 

ONU Pacto Internacional 

sobre Direitos Civis e 

Políticos de 1966. 

Artigo 6 - 1. O direito à vida é inerente à pessoa 

humana. Esse direito deverá ser protegido pela lei. 

Ninguém poderá ser arbitrariamente privado de 

sua vida. 

Artigo 7 - Ninguém poderá ser submetido à 

tortura, nem a penas ou tratamento cruéis, 

desumanos ou degradantes. Será proibido 

sobretudo, submeter uma pessoa, sem seu livre 

consentimento, a experiências médias ou 

cientificas. 

OEA Convenção Americana 

sobre Direitos 

Humanos de 1969. 

Artigo 5 - Direito à Integridade Pessoal 
1. Toda pessoa tem o direito de que se respeito sua 

integridade física, psíquica e moral. 

Artigo 11 – Proteção da honra e da dignidade. 

1. Toda pessoa tem direito ao respeito de sua 

honra e ao reconhecimento de sua dignidade.  

OEA Protocolo de San 

Salvador de 1988. 

Artigo 10 – Direito à Saúde. 

1. Toda pessoa têm direito à saúde, 

compreendendo-se como saúde o gozo do mais 

alto nível de bem-estar físico, mental e social. 

International 

Association for 

the Study of Pain 

Declaração de 

Montreal de 2010. 

 

 

O objetivo é garantir que os países estabeleçam 

leis, políticas e sistemas que possam ajudar as 

pessoas que sofrem de dor crônica a receber 

assistência adequada. A falta de oferta de 

tratamento adequado da dor é uma violação dos 

Direitos Humanos de um paciente. 

A Associação 

Europeia de 

Cuidados 

Paliativos 

(EAPC), a 

Associação 

Internacional de 

Cuidados 

Paliativos 

(IAHPC), a 

Aliança Mundial 

de Cuidados 

Paliativos 

(WPCA) e o 

Observatório dos 

Direitos Humanos 

(HRW). 

Carta de Praga de 

2013. 

Apela‐se aos governantes para aliviarem o 

sofrimento e assegurarem o direito e acesso aos 

cuidados paliativos, como obrigação legal e direito 

humano básico. 

Os cuidados paliativos afirmam a vida e 

consideram a morte como um processo natural; 

não antecipam nem adiam a morte. Propõem‐se a 

preservar e garantir a melhor qualidade de vida 

possível até à morte. 

Organização 

Mundial da Saúde 

(OMS) 

Resolução 67.19 de 

2014. Denominada: 

“Fortalecendo os 

cuidados paliativos 

como parte integral ao 

longo da vida” 

Enfatiza a necessidade de fortalecer as políticas 

nacionais de cuidados paliativos, garantir acesso 

seguro e efetivo aos medicamentos essenciais para 

o tratamento da dor e cuidados paliativos, 

capacitar todos os profissionais de saúde e integrar 

cuidados paliativos nos sistemas de saúde 



 

 

existentes, além de descrever as responsabilidades 

dos Estados Membros. 

 

 

Cabe ressaltar que a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2013) listou os 

medicamentos destinados aos cuidados paliativos em uma nova seção intitulada 

Medicamentos para Dor e Cuidados Paliativos dividida em três subitens: 

a) drogas não opioides e anti-inflamatórios não esteroides (NSAIMs); 

b) opioides analgésicos; 

c) remédios para outros sintomas comuns em cuidados paliativos. 

No Brasil, no ano de 1997, foi fundada a Associação Brasileira de Cuidados 

Paliativos (ABCP) por profissionais que utilizavam ações paliativas. Tendo por base o 

estatuto da Associação Europeia de Cuidados Paliativos, a ABCP elaborou seu estatuto 

com os seguintes objetivos: 

 

- proporcionar o vínculo científico e profissional entre aqueles que praticam e 

estudam as disciplinas ligadas aos cuidados nas enfermidades crônico-

degenerativas em fase avançada e terminal; 

- aperfeiçoar a qualidade dos serviços prestados; 

- fomentar pesquisas; 

- desenvolver, assessorar programas curriculares e acadêmicos de educação 

na área da saúde; 

- promover a qualidade de vida dos enfermos nos diferentes níveis de 

atenção; 

- estudar e discutir problemas éticos e suas implicações na prática de 

Cuidados Paliativos (NICKEL et al 2016). 

 

Coelho e Yankaskas (2017) indicam que: 

 

a legislação e os códigos de ética foram recentemente alterados. A 

Constituição brasileira declara que a dignidade humana na morte é um direito 

primário, o que se alinha com a retirada do suporte de vida. A interpretação 

da lei assume que ninguém, mesmo em uma situação que ameace a vida, 

pode ser forçado a aceitar um tratamento médico ou cirurgia. A Resolução n. 

1.805/2006 do Conselho Federal de Medicina (CFM) dá suporte à suspensão 

de tratamentos fúteis para doença terminal incurável, se aceita pelo paciente 

ou por seu representante legal. A diretiva antecipada de vontade (Resolução 

n. 1.995/2012, CFM) é um documento legal e ético que permite aos 

profissionais da saúde respeitar a vontade de uma determinada pessoa. Este 

documento permite que alguém faça suas próprias escolhas com relação a 

futuros tratamento, como de receber ou recusar um tratamento, caso se 

encontre incapacitado de comunicar-se ou expressar sua vontade (COELHO 

e YANKASKAS, 2017). 

  



 

 

O Ministério da Saúde, no ano 2002, publicou Portaria GM/MS n. 19 instituindo 

o Programa Nacional de Assistência à Dor e Cuidados Paliativos, abrindo a pesquisa e 

discussão sobre o tema e motivando a capacitação de profissionais. 

Somente no ano 2018, o Sistema Único de Saúde (SUS) que oferecia até então 

de forma não normatizada os cuidados paliativos, através da Resolução n. 41, do 

Ministério da Saúde, que “dispõe sobre as diretrizes para a organização dos cuidados 

paliativos, à luz dos cuidados continuados integrados, no âmbito do Sistema Único de 

Saúde (SUS)”, define diretrizes e aprimora a oferta dos cuidados paliativos (MS, 2018). 

 

2.4 O PAPEL DOS ENFERMEIROS NOS CUIDADOS PALIATIVOS 

 

Nos últimos anos os cuidados paliativos se desenvolveram e, os enfermeiros 

como o profissional fundamental de suporte e assistência aos enfermos e seus 

familiares, também precisaram se desenvolver, adequar e capacitar. 

De acordo com Firmino (2009): 

 

o Conselho Internacional de Enfermagem (CIE) reconhece os cuidados 

paliativos como uma questão da saúde e da sociedade e também vê neles a 

importância do controle da dor pela enfermeira, em conjunto com a 

necessidade de prover auxílio no controle dos demais sintomas e prestar 

apoio psicológico, social e espiritual para os pacientes sob seus cuidados 
(FIRMINO, 2009). 

 

Conforme ensinam Orbegozo e Astudillo (2004), o papel do enfermeiro na 

assistência aos pacientes em cuidados paliativos é fundamentalmente conseguir a maior 

autonomia possível do paciente, preservando sua dignidade e respeito até a morte, da 

seguinte forma: 

• valorizar as alterações da qualidade de vida provocadas pela enfermidade e 

seu tratamento, ou seja, a forma como afetam o paciente e como este enfrenta 

a situação; 

• buscar o maior equilíbrio físico, psíquico, espiritual e ambiental para o 

paciente, a fim de facilitar uma vida digna até a morte; 

• cooperar com a equipe interdisciplinar no momento de esclarecer ao paciente 

e sua família, o diagnóstico e seus aspectos relevantes; 



 

 

• assessorar e instruir a família sobre os cuidados essenciais com o paciente, 

como por exemplo: dieta, medicamentos, etc. 

• cooperar com o paciente e a família na prevenção e cuidados em situações de 

crise ou agravamento da enfermidade; 

• ter continuidade na assistência e coordenar os diversos serviços e níveis 

assistenciais; 

• preparar, com o devido tempo, caso seja possível, o paciente e sua família, em 

caso de internação ou de translado ao seu domicílio; 

• proporcionar à família apoio e ajuda para enfrentar a morte e também o luto; 

• colaborar com os membros da equipe interdisciplinar para reduzir o cansaço 

físico e o desgaste, aumentando a tolerância mútua em situação extremas.  

Desta forma, o enfermeiro, por passar mais tempo próximo ao paciente, pode 

prestar assistência eficaz na avaliação integral do estado geral, de sua família e do seu 

entorno, com o objetivo de identificar necessidades pessoais (saúde funcional, mental, 

riscos), grau de adaptação à doença, qual o tipo de apoio que o paciente pode dispor, 

qual o nível de fatiga psicológica e social dos cuidadores e dos familiares, assim como 

relacionar objetivamente os benefícios dos cuidados interdisciplinares (SIERRA et al, 

2017). 

Firmino (2009) indica que os enfermeiros que assistem a pacientes em cuidados 

paliativos podem, com o tempo sofrer reflexos desta atividade por estarem sujeitos a um 

permanente desgaste emocional, principalmente aqueles que prestam serviços em 

hospitais com escassez de pessoal ou recursos precários. 

Os enfermeiros são comumente acometidos pela síndrome de Burnout, que está 

relacionada com o esgotamento físico, emocional e mental e, por este motivo, é preciso 

respeitar os tempos necessários para descanso e para atividades pessoais. 

Por este motivo, o enfermeiro deve possuir preparação profissional de qualidade 

e com competências, mas, também tomar as devidas medidas de autocuidado para 

reduzir a probabilidade de acarretar para si, problemas e enfermidades (ORBEGOZO E 

ASTUDILLO, 2004). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 



 

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS, 2018) no ano 2018 emitiu relatório a 

respeito de cuidados paliativos no mundo com os seguintes dados: 

- Os cuidados paliativos melhoram a qualidade de vida dos pacientes e seus 

familiares quando enfrentam problemas físicos, psicossocial ou espiritual referentes a 

uma enfermidade potencial mortal; 

- Anualmente 40 milhões de pessoas precisam de cuidados paliativos; 78% delas 

vivem em países pobres ou em desenvolvimento; 

- Atualmente, a nível mundial, somente 14% das pessoas que precisam de 

assistência paliativa a recebem; 

- Restrições excessivas, a respeito da aplicação da morfina e outros 

medicamentos paliativos controlados e essenciais, privam de acesso a meios adequados 

de alivio da dor e cuidados paliativos; 

- A falta de formação específica dos profissionais da saúde e de conscientização 

compõem um grande obstáculo para o acesso de aperfeiçoamento aos cuidados 

paliativos; 

- A necessidade mundial de cuidados paliativos continuará aumentando como 

consequência da quantidade de doenças não transmissíveis e do processo de 

envelhecimento da população; 

- A assistência paliativa precoce reduz as hospitalizações desnecessárias e o uso 

dos serviços de saúde. 

Existe uma extensa quantidade de doenças que requerem cuidados paliativos. A 

maioria dos adultos que exigem este tipo de cuidado possuem doenças crônicas 

elencadas na Tabela 1, abaixo. 

 

Tabela 1 – Principais doenças que exigem cuidados paliativos. 

 

ADULTOS 

DOENÇA % 

cardiovasculares 38,5 

câncer 34 

respiratória crônica 10,3 

AIDS 5,7 

diabetes 4,6 

 

Fonte: OMS, 2018. 



 

 

 

Além das principais doenças elencadas na Tabela 1 muitas outras podem 

requerer cuidados paliativos como, por exemplo: insuficiência renal, doenças hepáticas 

crônicas, esclerose múltipla, doença de Parkinson, artrite reumatoide, doenças 

neurológicas, demência, anomalias congênitas e tuberculose resistente à medicação. 

A dor é um dos sintomas mais frequentes e graves que sofrem os pacientes que 

precisam de cuidados paliativos. Os analgésicos opioides são essenciais para o 

tratamento da dor vinculadas como doenças progressivas avançadas. Por exemplo: 80% 

dos pacientes com AIDS ou câncer e 67% dos pacientes com doenças cardiovasculares 

ou pulmonares obstrutivas suportaram dores moderadas a intensas no final de suas 

vidas. 

Os opioides podem também aliviar outros sintomas físicos dolorosas, incluindo a 

dificuldade de respirar. O controle destes sintomas de forma precoce é uma obrigação 

ética para aliviar o sofrimento e respeitar a dignidade das pessoas. 

No caso das crianças, 98% das que precisam de cuidados paliativos moram em 

países pobres ou em desenvolvimento, sendo quase a metade delas, na África. 

A nível mundial devem ser superados vários obstáculos para atender a 

necessidade insatisfeita da assistência paliativa, como por exemplo: 

- Políticas e sistemas de saúde que não contemplam nenhuma medida a respeito 

de cuidados paliativos; 

- A formação em cuidados paliativos oferecida aos professionais da saúde é 

precária ou nula; 

- O acesso da população a analgésicos opioides é insuficiente e não obedece às 

convenções internacionais sobre o acesso a medicamentos fundamentais; 

- Desconhecimento do conceito de assistência paliativa e dos benefícios que ela 

pode trazer aos pacientes e aos sistemas de saúde, dos legisladores, dos professionais da 

saúde e do público em geral; 

- Obstáculos culturais e sociais, como por exemplo, as diferentes crenças a 

respeito da morte; 

- Erro de conceito a respeito do uso de opioides, ou seja, temor a aumento da 

toxicomania. 



 

 

A ONU (2018) informa que segundo dados de pesquisa elaborada em 234 

países, territórios e regiões, realizada no ano 2011, demonstra que os serviços integrais 

de assistência paliativa somente foram encontrados em 20 países; 42% dos países não 

possuíam este tipo de serviço e 32% possuíam assistência paliativa não integrada 

através de alguns poucos serviços. 

Os números são alarmantes, “18 milhões de pessoas morrem anualmente com 

dores excruciantes, que poderiam ser evitadas, porque não dispõem de cuidados 

paliativos”, de acordo com Tavares (2018). 

De acordo com a OMS, no ano 2012, o Brasil apresentava um milhão de óbitos 

anuais, sendo 650 mil por doenças crônicas. 70% dos óbitos ocorreram em hospitais e 

na maioria em unidades de terapia intensiva (OMS, 2012). 

A Dra. Matsumoto (2014), Diretora da Academia Nacional de Cuidados 

Paliativos, indica que o Brasil “possui um grupo muito pequeno formado com o 

conhecimento adequado para exercer cuidados paliativos”, mas, que “estão muito 

aquém das necessidades da população” e, apesar deste quadro precário, já existe a 

implementação de programas públicos em cuidados paliativos. 

Tavares (2018) afirma que a realidade brasileira não é muito diferente dos países 

pobres ou em desenvolvimento, ou seja, “a medicina paliativa não é sequer uma 

especialidade e os procedimentos para garantir maior conforto aos pacientes não 

integram o rol da Agência Nacional de Saúde (ANS)”. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Os sistemas nacionais de saúde são responsáveis por incluir os cuidados 

paliativos na assistência contínua de quem sofre de doenças crônicas que colocam em 

perigo a vida, vinculando tais cuidados com os programas de prevenção, diagnóstico 

precoce e tratamento.  

A assistência paliativa alcança sua eficiência máxima quando é iniciada 

precocemente, visando à melhora da qualidade de vida dos pacientes, reduzindo 

hospitalizações desnecessárias e a utilização dos serviços de saúde. 



 

 

Os documentos internacionais que dispõem sobre a saúde, indicam que todas as 

pessoas sem nenhum tipo de distinção devem ter acesso a todos os serviços de saúde, 

incluindo os cuidados paliativos, por ser um direito humano fundamental. 

A OMS classifica os países em quatro grupos, conforme seu nível de 

desenvolvimento em cuidados paliativos, quais sejam: 

• nível 1 – nenhuma atividade detectada; 

• nível 2 – em capacitação; 

• nível 3a – provisão isolada; 

• nível 3b – provisão generalizada; 

• nível 4a – integração preliminar; 

• nível 4b – integração avançada. 

Segundo dados da OMS, referente ao ano 2014, O Brasil encontrava-se no nível 

3a, ou seja, nível de provisão isolada. 

Um sistema de saúde que apresente os cuidados paliativos de forma sustentável, 

com a qualidade adequada e acessível deve integrar a assistência primária da saúde, a 

atenção domiciliar e os responsáveis pelos cuidados de apoio, como familiares e 

cuidadores. A prestação de serviço de assistência paliativa deve ser considerada um 

dever ético dos profissionais da saúde. 

A equipe de enfermagem paliativa é o elemento fundamental dentro da equipe 

interdisciplinar, pois trabalha diretamente com o paciente e seu entorno (família e 

cuidadores) para alcançar o bem-estar dos pacientes, a manutenção da vida, quando o 

restabelecimento da saúde dá lugar ao controle de sintomas e, também apoiando à 

família, durante a doença e em caso de morte do paciente, no processo de luto. 
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