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PERCEPÇÃO DO ENFERMEIRO ACERCA DO CUIDADO PALIATIVO EM 

PACIENTES TERMINAIS 

 
RESUMO: O presente estudo tem por objetivo conhecer a percepção de enfermeiro acerca do cuidado 

paliativo em paciente terminal. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica de caráter exploratório, retrospectivo 

e descritivo sobre com a percepção do Enfermeiro acerca do cuidado paliativo em pacientes cuja doença 

está fora das possibilidades de cura, além da identificação dos principais fatores associados a tal 

circunstância, e assim fazer uma análise dos resultados obtidos em estudos. Foram selecionados e 

analisados 18 artigos que envolvessem a temática da pesquisa no período de 2007 a 2016, pesquisados no 

banco de dados eletrônico da biblioteca virtual em saúde. O processo de adoecimento acarreta no contexto 

das experiências pessoais a busca por uma possibilidade transfiguradora: a cura. Assim, mediante negação 

da morte, tanto pelo paciente, quanto pela família, é indispensável à formação de um vínculo de ajuda de 

conflitos, do profissional, paciente e família, diante da situação terminal. Por isso, assistir o paciente no 

processo de morte requer do profissional um preparo físico e psicológico. É ainda importante que 

enfermeiro que lida com pacientes terminais, em cuidados paliativos, tenha uma visão humanizada com 

proposito de garantir a efetividade da assistência prestada. Julga-se necessária a identificação dos pontos 

de vista e do conhecimento desses profissionais sobre pacientes que se encontram fora das possibilidades 

terapêuticas de cura e importância do cuidado paliativo trouxe um diagnóstico valioso, possibilitando o 

encontro das necessidades e dos aspectos que precisam receber nessa assistência, principalmente no que se 

refere ao conhecimento e informação. 

 

Palavras Chave: Cuidados paliativos. Enfermeiro. Pacientes terminais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 INTRODUÇÃO 

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) dispôs em 1990 e repensou em 2002 a 

definição de cuidados paliativos como assistência ativa e total ao paciente fora de 

possibilidade de cura. Refere-se, assim, a uma intervenção diferenciada que objetiva a 

melhoria da qualidade de vida do paciente e seus familiares mediante avaliação adequada 

e terapêutica para alívio da dor e sintomas, além de oferecer suporte psicossocial e 

espiritual (BRAGA, 2010).  

A atenção paliativa está direcionada, singularmente, a suas necessidades e 

limitações, dado que o processo de morte é irreversível e o tempo de sobrevida está 

restrito há dias, semanas ou meses, particularmente ao paciente acometido por uma 

patologia em estágio avançado e sem perspectivas de cura, como destacam Melo e 

Caponero (2009). 

A aceitação da finitude da vida é imprescindível tanto por parte da paciente, seus 

familiares, quanto da equipe assistencial, para que ações de cuidados sejam 

implementadas, uma vez que o objetivo primordial é o cuidado, e não mais a cura. Desse 

modo, os princípios dos cuidados paliativos são firmados na concepção de que 

constantemente existe algo a ser feito para melhorar a qualidade de vida que ainda resta 

ao paciente, independente de qual seja a doença ou o estágio em que a mesma se encontre 

(MATOS, 2016). 

É importante considerar, especialmente, o cuidado paliativo como modalidade de 

assistência, pois, requer da equipe um olhar minucioso e humanizado. Para MELLO 

(2011) nessa abordagem, faz-se precípuo a aplicação de uma prática assistencial 

embasada no bem-estar biopsicossocial e espiritual do paciente em sua finitude, com 

finalidade de assegurar uma melhor qualidade de vida e diminuir o sofrimento diante da 

doença terminal.  

O enfermeiro tem um papel extremamente relevante nesta modalidade de cuidar, 

em que, segundo PESSINI (2010), o mesmo tem posição privilegiada por manter-se a 

maior parte do tempo junto à pessoa enferma e poder prestar uma assistência aprofundada, 

aliviando o sofrimento do paciente de todas as formas, além de promover uma assistência 

pautada no respeito, na humanização e no acolhimento. 



À vista disso, discorre cuidados paliativos, particularmente, como assistência 

prestada de forma cuidadosa e cautelosa, levando em consideração todos os aspectos 

físicos, biológicos e psicológicos do paciente, exigindo da equipe de enfermagem um 

bom preparo e um olhar humanizado, a fim de ajudar o paciente e sua família a superar 

suas dificuldades nessa fase complexa de sua vida. Assim, o estudo tem como objetivo 

conhecer a percepção de enfermeiro acerca do cuidado paliativo em paciente terminal. 

Espera-se que esta pesquisa acarrete na melhoria da assistência de enfermagem 

voltada a pacientes terminais, em especial nos cuidados paliativos, reforçando a 

importância do preparo do profissional que atua nesta área, de modo que os estes 

manifestem percepções mais construtivas ao assunto pertinente. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Na tentativa de tornar claras as questões que abrangem o objeto desta pesquisa foi 

realizada uma pesquisa bibliográfica de caráter exploratório, retrospectivo e descritivo 

com finalidade de descrever a percepção do Enfermeiro acerca do cuidado paliativo em 

pacientes terminais, além da identificação dos principais fatores associados a tal 

circunstância, e assim fazer uma análise dos resultados obtidos em estudos. 

Para construção da presente revisão, foram selecionados e analisados 18 artigos 

que envolvessem a temática da pesquisa no período de 2007 a 2016, em português, 

pesquisados em artigos científicos selecionados através de busca no banco de dados 

eletrônico do Scielo e da Bireme, a partir das fontes Medline e Lilacs. Utilizando como 

descritores as palavras Cuidados Paliativos; Enfermeiro; Pacientes terminais. Os estudos 

selecionados foram analisados e classificados sistematicamente de acordo com a temática 

abordada e objetivo do estudo, sendo percorridas as seguintes etapas: a) identificação da 

questão de pesquisa e objetivo do estudo; b) busca da literatura; c) avaliação dos dados e; 

d) análise dos dados e apresentação. 

A fim de atingir o objetivo, optou-se pelo método da revisão integrativa, posto que 

reúne e sintetiza resultados de pesquisas sobre um definido tema, de maneira sistemática 

e organizada, auxiliando no aprofundamento da compreensão do tema investigado. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 



O processo de adoecimento acarreta no contexto das experiências pessoais a busca 

por uma possibilidade transfiguradora: a cura. Atualmente, sobretudo nos meios 

acadêmicos, a cura refere ao êxito em um enfrentamento de uma doença, sendo assim 

Silva; Issi e Mota (2011) consideram que quando a cura torna-se inviável, a problemática 

faz-se ainda mais complexa, pois despertam sentimentos de medo somados às concepções 

mais intimas sobre o significado da morte, com expressiva intensidade. 

Assim, mediante negação da morte, tanto pelo paciente, quanto pela família, é 

indispensável à formação de um vínculo de ajuda de conflitos, do profissional, paciente 

e família, diante da situação terminal (PINHO; BARBOSA, 2010). Neste contexto, é 

excepcionalmente importante que o profissional promova um cuidado ativo e 

humanizado, visando o conforto e bem-estar do paciente terminal.  

Isto posto, PINTO (2015) abordam o cuidado como sendo um sentimento intrínseco 

ao ser humano, que transita por toda humanidade e perdura em nossas experiências diárias 

e se configura numa atitude de responsabilidade, atenção, preocupação e envolvimento 

no convívio familiar, social e no trabalho, consolidando sentimentos e perpetuando o elo 

entre o cuidador e ser cuidado.  

O segmento do cuidar abrange a relação interpessoal instituída no sentimento 

reciproco de ajuda e confiança. Desse modo, cuidar é amoldar-se ao paciente e o perceber 

em pequenas ações, em pequenas linguagens, em suas limitações, para tornar esse cuidar 

efetivo. Além disso, é preciso a afinidade e afetividade dos profissionais com os pacientes 

(FERNANDES et al, 2012). 

Assistir o paciente no processo de morte requer do profissional um preparo físico e 

psicológico. Para CHEMICHARO, SILVA E FERREIRA(2011), ao perceber o paciente 

fora das possibilidades de cura, pode acarretar pensamentos negativos relacionados a 

sentimentos de impotência e insegurança, o que vai demandar um equilíbrio 

psicoemocional, resultando na melhora do cuidado, decorrente da convicção do 

profissional em conceder a assistência. 

Para enfermagem, o engajamento com a saúde e qualidade de vida da pessoa família 

e coletividade é parte do princípio fundamental em seu código de ética, diante disso, 

afirma-se que a filosofia de cuidados paliativos já é remota e vem lapidar o que já está 

consolidado na profissão, o cuidado (LEMOS; SANTANA, 2011). 

Para que os objetivos terapêuticos sejam alcançados, o enfermeiro deverá direcionar 

suas habilidades para análise sistemática dos sinais e sintomas, para o auxilio da equipe 



multiprofissional designando prioridades voltadas para cada paciente, como também para 

a própria equipe e para a instituição que abriga o atendimento intitulado como cuidados 

paliativos, no contexto do convívio familiar e, especialmente, dos conhecimentos 

transmitidos pelos demais profissionais da equipe de saúde (ANCP, 2009).  

Além disso, é importante que enfermeiro que lida com pacientes terminais, em 

cuidados paliativos, tenha uma visão humanizada com proposito de garantir a efetividade 

da assistência prestada. Portanto, apesar da cura já não ser mais concebível, o seu vinculo 

com o paciente deve existir, resultando em um cenário vantajoso para ambos (LOPES; 

SILVA e ANDRADE, 2007). 

Para mais, o enfermeiro, ao se deparar com a assistência a pacientes em situação 

terminal, é instigado a dar um feedback aos questionamentos do processo 

viver/adoecer/curar/morrer, e de elaborar ações a fim de proporcionar uma melhor 

qualidade de vida, aliviando o sofrimento do ser cuidado (PREARO et al, 2011).  

Logo, é imprescindível que este profissional pondere em sua forma de agir com o 

paciente, pois pequenas ações no ato do cuidar faz o paciente apreciar pequenas ações e 

momentos, oferecendo assim, maior condição tempo de vida que lhe resta. GARGIULO 

(2007) refere que a eficácia do cuidado do enfermeiro está relacionada a pensamentos e 

atitudes que demonstrem humanização, como ser gentil, atencioso, cauteloso, dedicado, 

estar emocionalmente presente, fazer ao outro o que gostaria que fosse feito consigo, além 

de ser eficiente nas suas condutas profissionais. 

Para que o enfermeiro alcance uma assistência qualificada, é importante a utilização 

de estratégias que abrangem a concepção e a vivencia. Logo, é imprescindível que 

resolução das limitações seja sinalizada a partir do saber originado no cotidiano da prática 

associado ao suporte teórico, proporcionando em cuidado, melhor fundamentado 

(SALIMENA et al, 2007). 

Ademais, é primordial e indispensável à atuação da enfermagem nessa modalidade 

de cuidado, pois ajuda o paciente em situação terminal vivenciar o processo de morrer 

com dignidade, proporcionando o conforto necessário, para que utilize da melhor forma 

possível, o tempo que lhe resta (ARAUJO e SILVA, 2007).  

Portanto, torna-se clara a relevância dos cuidados paliativos voltados ao paciente 

na fase terminal da vida, logo, transfigura-se uma abordagem de tratamento especifico, 

de forma clara, objetivando, sobretudo, a humanização do cuidado. Dada direção da sua 

finalidade voltada para o alívio das necessidades biopsicossociais e espirituais, assim 



como agregar a esses cuidados valores, crenças, práticas culturais e religiosas do paciente 

e sua família (FERNANDES et al, 2013) 

Diante exposto, considera-se a compreensão acerca do significado de cuidados 

paliativos como a abordagem de cuidados que visa à melhoria da qualidade de vida de 

pessoas com doenças graves. Refere-se à busca para uma vida digna e de melhor 

qualidade, mesmo diante do fim da vida, por isso esse cuidado passa a ser compreendido 

como um direito humano, já que todos necessitam de alívio para os sofrimentos, por vezes 

muito intensos, gerados por graves condições de saúde. 

Ressalta-se que nos cuidados paliativos a abordagem é voltada tanto para o 

indivíduo como para família, com a finalidade de controlar e aliviar o sofrimento físico, 

psicossocial e espiritual, a fim de se alcançar um cuidado ideal. Logo, os profissionais de 

enfermagem voltam-se suas práticas à valorização da humanização dos cuidados 

paliativos e a concordância de que pacientes terminais devem permanecer junto à família 

recebendo tratamento adequado e conforto. Além disso, a relação da equipe de 

enfermagem com o paciente e seus familiares é difícil e extremamente necessária, 

principalmente quando estes têm dificuldades de aceitar a situação. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O estudo possibilitou entender que cuidar de pacientes terminais exige do 

profissional habilidade e competência para desempenhar um suporte adequado às 

necessidades do paciente, e, além disso, requer uma concepção aprofundada de sua 

particularidade, baseada na relação interpessoal de valorização da pessoa humana, 

colaborando, consequentemente, com o processo de otimização e humanização dos 

cuidados paliativos. 

Portanto, julga-se necessária a identificação do ponto de vista e do conhecimento 

dos profissionais de enfermagem sobre pacientes que se encontram fora das 

possibilidades terapêuticas de cura e a importância do cuidado paliativo trouxe um 

diagnóstico valioso, possibilitando o encontro das necessidades e dos aspectos que 

precisam receber nessa assistência, principalmente no que se refere ao conhecimento e 

informação. 

Por fim, ressalta-se a importância e relevância desta pesquisa, no sentido de 

subsidiar mais estudos sobre esta temática, a fim de ampliar as discussões acerca dos 



cuidados paliativos em pacientes terminais, contribuindo para promoção da saúde e 

prevenção de situações que potencializem os sofrimentos de pacientes com doenças 

terminais, com ênfase na humanização do cuidado. 
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