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Resumo   
 
O artigo tem como objetivo identificar na literatura a assistência de enfermagem em relação 
aos cuidados paliativos em pacientes oncológicos. O câncer é um nome genérico atribuído a 
um conjunto de mais de cem doenças, as quais têm em comum a proliferação desordenada 
de células que pode invadir tecidos e órgãos. No momento atual, é considerado uma condição 
crônico-degenerativa grave. É considerado um problema de saúde pública, apresentando hoje 
significativo aumento tanto nos países desenvolvidos como nos em desenvolvimento, 
mantendo-se como a mais importante causa de morte no mundo. Buscou-se descrever 
conflitos éticos e terminalidade da vida vivenciados pelos pacientes. Quanto à metodologia 
optou-se por uma revisão de literatura, utilizando-se 25 artigos como fonte. Evidenciou-se que 
é necessária a ampliação da discussão sobre os cuidados paliativos em oncologia e que não 
pode ser desprezado o cuidado dos familiares. Conclui-se que o paciente oncológico e família 
necessitam de assistência qualificada da equipe de cuidados paliativos, por meio de ações 
que diminuam o impacto da doença e assegurem a dignidade no processo de morrer.   
 

Descritores: Oncologia. Cuidados paliativos. Enfermagem. Ética. 
 

Abstract 
 

The article aims objective to identify in the literature nursing care in relation to palliative care 
in cancer patients. Cancer is a generic name attributed to a set of more than one hundred 
diseases, which have in common the disordered proliferation of cells that can invade tissues 
and organs. At the present time, it is considered a serious chronic-degenerative condition. It is 
considered a public health problem, presenting a significant increase today in both developed 
and developing countries, maintaining itself as the most important cause of death in the world. 
The aim was to describe ethical conflicts and termination of life experienced by patients. As for 
the methodology, a literature review was chosen, using 25 articles as source. It has been 
shown that it is necessary to expand the discussion about palliative care in oncology and that 
the care of family members can not be neglected. It is concluded that the cancer patient and 
family need qualified assistance from the palliative care team, through actions that reduce the 
impact of the disease and ensure dignity in the process of dying. 
 
Descriptors: Palliative care. Nursing. Ethic. 

INTRODUÇÃO 
 

O câncer é um nome genérico atribuído a um conjunto de mais de cem doenças, as 

quais têm em comum a proliferação desordenada de células que pode invadir tecidos e 
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órgãos. No momento atual, é considerado uma condição crônico-degenerativa grave. (1) 

O número de casos de câncer vem crescendo anualmente, representando a segunda 

causa de morte no Brasil e no mundo. Responde por 20% dos óbitos na Europa, com mais de 

três milhões de mortes por ano (2). O câncer de pele do tipo não melanoma (182 mil casos 

novos) é o mais incidente na população brasileira, seguido pelos tumores da próstata (69 mil), 

mama feminina (57 mil), cólon e reto (33 mil), pulmão (27 mil), estômago (20mil) e colo do 

útero (15 mil), acompanhando o mesmo perfil da magnitude observada para a América Latina. 
(2) 

 É considerado um problema de saúde pública, apresentando hoje significativo 

aumento tanto nos países desenvolvidos como nos em desenvolvimento, mantendo-se como 

a mais importante causa de morte no mundo. Parte de seu crescimento pode ser atribuído ao 

crescente envelhecimento populacional, além de também estar associado as mudanças de 

comportamento de vida e de consumo, bem como à urbanização rápida. (3) 

Diante da dificuldade no controle do avanço de doenças como o câncer, é fundamental 

que se transformem as condições de assistência à saúde das pessoas em fim de vida, de 

modo a minimizar sofrimentos diante da morte. Isso pressupõe não só maior equidade e 

universalização dos cuidados paliativos como direitos humanos, mas também o 

desenvolvimento de um modo de cuidar singularizado, embasado em reflexões éticas 

capazes de elevar a consciência ético-moral daqueles que atuam na assistência em fim de 

vida. (4) 

Existe a preocupação com os pacientes oncológicos que vivenciam dor e sofrimento. 

Neste contexto, os Cuidados Paliativos (CP) foram definidos pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS), em 2002, como uma abordagem ou tratamento que melhora a qualidade de 

vida de pacientes e familiares diante de doenças que ameaçam a continuidade da vida. Os 

CP devem reunir as habilidades de uma equipe multiprofissional para ajudar o paciente e seus 

familiares a se adaptarem as mudanças de vida impostas pela doença, bem como promover 

a reflexão necessária para o enfrentamento da condição irreversível e/ou possibilidade de 

morte. (5) 

A assistência de enfermagem ao paciente oncológico tem como objetivo de promover 

e assegurar a sensação de bem-estar do paciente, sobre os pontos de vista a que estão 

expostos como o físico, psicológico, social e espiritual. (5)  

Segundo a OMS, os princípios dos CP são: fornecer alívio para dor, astenia, 

inapetência, dispneia, dentre outras; reafirmar a vida e a morte como processos naturais; 

integrar os aspectos psicológicos, sociais e espirituais ao aspecto clínico de cuidado do 

paciente; não apressar ou adiar a morte; oferecer um sistema de apoio para ajudar a família 

a lidar com a doença do paciente em seu próprio ambiente; oferecer um sistema de suporte 

para ajudar os pacientes a viverem o mais ativamente possível até sua morte; usar uma 
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abordagem interdisciplinar para acessar necessidades clínicas e psicossociais dos pacientes 

e suas famílias, incluindo aconselhamento e suporte ao luto.(5) 

Justifica-se o presente trabalho, em virtude de o câncer constituir um sério problema 

de saúde pública em países desenvolvidos e em desenvolvimento. A pesquisa teve como 

objetivo geral: Identificar como se dá a assistência de enfermagem em relação aos cuidados 

paliativos em pacientes oncológicos. Buscou-se também descrever conflitos éticos e 

terminalidade da vida vivenciados pelos pacientes. 

 
METODOLOGIA 

 
             Trata-se de uma revisão de literatura com abordagem qualitativa a pesquisa 

bibliográfica “graças ao enorme avanço da tecnologia, notadamente da informática, os 

diversos centros e serviços de documentação conseguem, hoje, alcançar índices bastante 

elevados de eficiência” (6). “A pesquisa bibliográfica é o ponto de partida de toda pesquisa, 

levantamento de informações feito a partir de material coletado em livros, revistas, artigos, 

jornais, sites da internet e em outras fontes escritas, devidamente publicadas” (7,8).  

O presente estudo teve com ênfase a seguinte questão norteadora: Como se dá 

assistência de enfermagem em relação aos cuidados paliativos em pacientes oncológicos? 

As informações para construção da pesquisa, foram obtidas a partir das bases de 

dados: Centro Latino-Americano de Informação em Saúde (Lilacs), Base de dados de 

Enfermagem (Bdenf) e Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (Medline)   

A escolha das publicações quanto aos critérios de inclusão e exclusão, realizou-se 

a partir de artigos científicos publicados na íntegra entre os anos de 2007 a 2018 de Língua 

Portuguesa que tivessem relevância com a temática proposta. No entanto, foi utilizado um 

artigo datado de 1993 por ser referência na temática. Os critérios de exclusão utilizados 

foram: monografias, dissertações e resenhas nas bases de dados, bem como artigos nos 

quais os sujeitos eram: Artigos em língua estrangeira, anteriores a 2007 e que não 

abordaram o tema. 

A busca ocorreu através dos descritores inseridos nos Descritores em Ciências da 

Saúde (DeCS) a saber: Oncologia, Cuidados Paliativos, Enfermagem, Ética  

A busca resultou em 72 trabalhos encontrados, dos quais foram submetidos aos 

critérios de inclusão e exclusão; após a leitura dos títulos foram excluídos 31 trabalhos do 

restante 41 foram selecionados para leitura e por fim, foram incluídos 25 artigos na revisão 

bibliográfica que foram organizados em um quadro, presente nos resultados da pesquisa. 

            Foi feita uma a pesquisa bibliográfica que servirá de suporte para ampliar o 

conhecimento a respeito do tema pesquisado. Comprovando assim, os fatos aqui 

mencionados.  
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      RESULTADOS 

No vigente estudo, foram incluídos 25 artigos que atenderam aos critérios de inclusão. 

No espaço de tempo delimitado para a realização deste estudo (2010-2017) foram 

encontradas e analisadas vinte e cinco publicações. No ano de 2010 dois artigos (8%); em de 

2011 dois artigos (8%); em 2012 três artigos (12%), de 2013 quatro artigos (16%); em 2014 

quatro artigos (16%), em 2015 cinco artigos (20%), em 2016 também dois artigos (8%), no 

ano de 2017 três publicações (12%).  

As publicações resultaram de diferentes revistas sendo: Revista Gaúcha de 

Enfermagem em seis estudos (24%); Revista de Enfermagem Anna Nery publica quatro 

estudos (16%); Revista de texto e contexto publica dois estudos (8%); revista Paidéia em um 

estudo (4%); Revista de psicologia e cuidados paliativos publica dois estudos (8%); Revista 

bioética tem nove estudos (36%); e Revista saúde e debate um estudo (4%). 

Pode-se observar que, dentre a revisão bibliográfica a temática que mais se destaca 

nos artigos foram os cuidados paliativos em pacientes oncológicos em 15 artigos (60% do 

total). Em segundo lugar, encontram-se os temas que abordam o manejo da dor com 05 

artigos (20% do total), e por último, a importância da equipe multiprofissional para a qualidade 

de atendimento no ato de lidar com a terminalidade da vida que estão presentes em 05 

publicações (20% do total).   

 

Tabela 1 – Resultados da pesquisa  

Autores Ano Título Objetivo Conclusão 
                Waterkemper, 

Roberta,Reibnitz, 
Kenya Schmidt. (9)  

 

2010 Cuidados 
paliativos: A 
avaliação da 
dor na 
percepção de 
enfermeiras 

Revelar as concepções e 
contribuições de  
enfermeiras sobre a 
avaliação da dor em  
pacientes com câncer em 
cuidados paliativos,  
através de uma proposta 
de educação  
no trabalho fundamentada 
nos pressupostos  
da educação 
problematizadora. 

A implantação de 
condutas  

sistematizadas de 
cuidado  
a dor englobadas na 
 sistematização da  
assistência de 
enfermagem  
possibilita redirecionar  
melhor as ações e desta  
forma, um manejo da dor 
mais  
completo e eficaz. 
 

COSTA, Thailly Faria 
da  e  CEOLIM, Maria 
Filomena. (10) 

2010 A enfermagem 
nos cuidados 
paliativos à 
criança e 
adolescente 
com câncer: 
revisão 
integrativa da 
literatura. 

Identificar ações de 
enfermagem nos  
cuidados paliativos à 
criança e  
adolescente com câncer, 
considerando as  
especificidades da doença 
e o processo de morte. 

Trabalho em equipe, 
cuidado  
domiciliar, manejo da 
dor,  
diálogo, apoio à família e  
particularidades do 
câncer  
infantil fundamentais 
para a enfermagem na 
assistência paliativa.  
A complexidade desse 
cuidado requer 
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solidariedade, 
compaixão, apoio e alívio 
do 
 sofrimento. 

                  Fonseca, João 
Vicente 
César e Rebelo, 
Teresa. (11) 

2011 Necessidades 
de cuidados de 
enfermagem do 
cuidador da 
pessoa sob 
cuidados 
paliativos. 

Identificar as necessidades 
de cuidados de  
enfermagem do cuidador 
da pessoa em  
fase terminal e respectivas 
intervenções de  
enfermagem 

Concluiu-se que a família 
 apresenta diferentes  
necessidades que  
requerem uma 
intervenção 
personalizada do 
enfermeiro, através do  
estabelecimento de uma  
relação de confiança. 

                   Monteiro, Ana 
Claudia Moreira; 
Rodrigues, Benedita 
Maria Rêgo Deusdará 
e Pacheco, Sandra 
Teixeira de Araújo. (12) 

2012 O enfermeiro e 
o cuidar da 
criança com 
câncer sem 
possibilidade de 
cura atual 

Analisar 
compreensivamente o 
cuidado do  
enfermeiro à criança 
hospitalizada  
portadora de doença 
oncológica fora de  
possibilidade de cura atual. 

A importância de 
promover  
ações para minimizar a 
dor, avaliando e 
proporcionando o bem-
estar para esta clientela, 
tentando sempre 
minimizar o  
sofrimento, realizando 
um  
cuidado individualizado e  
direcionado para cada 
criança. 

                   Silva, Marcelle 
Miranda da; Moreira, 
Marléa Chagas; Leite, 
Joséte Luzia e 
Erdmann, Alacoque 
Lorenzini. Original. (13) 

2012 Analise do 
cuidado de 
enfermagem e 
da participação 
dos familiares 
na atenção 
paliativa 
oncológica 

Analisar, por meio da visão 
dos familiares,  
o cuidado de enfermagem 
prestado ao cliente 
acometido por câncer 
avançado, no período da 
internação hospitalar, bem 
como a sua participação 
neste cuidado 

Os familiares valorizam  
que o cuidado de  
enfermagem seja 
empático, com bom 
humor, competente, 
pautado na  
comunicação; participam 
do cuidado e podem 
apresentar necessidades  
de ordem física e 
psicossocial. 

                  Moreira, Lara Mundim; 
Ferreira, Roberta 
Albuquerque e Costa 
Junior, Áderson Luiz. 
(14) 

2012 Discussão de 
protocolo para 
cuidadores de 
pacientes com 
câncer em 
cuidados 
paliativos 

avaliar o bem-estar global 
de cuidadores de pacientes 
com câncer em cuidados 
paliativos e também avaliar 
as dificuldades de médicos 
que lidam com estes 
pacientes, a fim de 
subsidiar a proposição de 
um protocolo de 
atendimento a um 
ambulatório de cuidados 
paliativos 

Na perspectiva dos 
médicos,  
há demanda por maior  
integração entre os 
 ambulatórios curativo e  
paliativo, o que 
aumentaria a 
 fluidez entre as equipes 
e a  
manutenção de vínculos 
entre pacientes, famílias 
e profissionais. 

                  Braga, Fernanda de 
Carvalho e Queiroz, 
Elizabeth. (15) 

 

2013 Cuidados 
paliativos: O 
desafio das 
equipes de 
saúde 

Buscar na literatura 
nacional artigos sobre 
equipes de saúde que 
oferecem cuidados 
paliativos 

O baixo número de 
publicações evidencia a 
necessidade de mais 
pesquisas nessa área, 
pois proporcionar 
qualidade de vida desde 
o diagnóstico da doença 
até o momento do óbito 
representa grande 
estresse para os 
profissionais de saúde. 
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                  Geovanini, Fátima e 
Braz, Marlene. (16) 

2013 Conflitos éticos 
na 
comunicação 
de más notícias 
em oncologia  
 

os conflitos éticos vividos 
por oncologistas na 
comunicação de 
diagnósticos de câncer, 
analisando os problemas 
desencadeados pelas más 
notícias 

Observou que os 
problemas éticos 
desencadeados 
decorrem, 
predominantemente, em 
relações paternalistas 
com interferência na 
autonomia do paciente. 

                  Valadares, Maria 
Thereza Macedo; 
Mota, Joaquim 
Antônio 
César e Oliveira, 
Benigna Maria. (17) 

2013 cuidados 
paliativos em 
pediatria: Uma 
revisão 

Aspecto relevantes na 
abordagem paliativa: a 
prevalência e a abordagem 
dos sintomas, a 
participação da equipe 
multiprofissional, a 
comunicação com a 
família, os cuidados ao final 
da vida e a limitação de 
terapêuticas invasivas. 

Proporcionar melhor 
qualidade de vida para as 
famílias e para as 
crianças com doenças 
crônicas e ameaçadoras 
a vida. 

                   Santana, Júlio César 
Batista et al. (18) 

2013 Docentes de 
enfermagem e 
terminalidade 
em condições 
dignas 

Compreender o significado 
atribuído por um grupo de 
docentes enfermeiros 
sobre o fenômeno da 
ortotanásia 

A reflexão acerca da 
terminalidade vem 
aumentando, mas ainda 
é insuficiente no tocante 
à prática dos 
profissionais de 
enfermagem. Percebe-se 
que a dificuldade em lidar 
com a morte é um 
problema comum aos 
profissionais de saúde. 

                  Paiva, Fabianne 
Christine Lopes de; 
Almeida Junior, José 
Jailson 
de e  Damasio, Anne 
Christine. (19) 

2014 Ética em 
cuidados 
paliativos: 
concepções 
sobre o fim da 
vida 

destacar a importância dos 
cuidados paliativos  
e da prática do cuidado 
humanizado diante  
do processo de 
terminalidade enfrentado 
pelos  
pacientes fora de 
possibilidades terapêuticas 
de  
cura. 

A finalidade do artigo foi 
mostrar que a morte é 
fenômeno complexo e 
repleto de dilemas éticos 
e profissionais, dotado de 
sentimentos que 
necessitam ser 
trabalhados e discutidos 
mediante princípios 
éticos que se resumem 
no bem-estar e na 
dignidade do paciente. 

                   Abreu, Carolina 
Becker Bueno 
de e Fortes, Paulo 
Antonio de Carvalho. 
(20) 

 

2014 Questões éticas 
referentes ás 
preferencias do 
paciente em 
cuidado 
paliativo 

identificar e analisar 
questões éticas  
relacionadas as 
preferências do paciente e  
reconhecidas por 
profissionais no cotidiano 
de  
uma equipe de cuidados 
paliativos à luz do  
referencial bioético da 
casuística. 

há diversos obstáculos 
para que o exercício da 
autonomia e as 
preferências do paciente 
sejam de fato 
respeitados 

                   Silveira, Maria 
Helena; Ciampone, 
Maria Helena 
Trench  e  Gutierrez 
Beatriz Aparecida 
Ozello. (21) 

2014 Percepção da 
equipe 
multiprofissional 
sobre cuidados 
paliativos 

Investigar os significados 
apresentados  
pela equipe 
multiprofissional e 
identificar o  
prazer e o sofrimento no 
trabalho em cuidados  
paliativos. 

a importância do prazer 
no trabalho e direcionam 
alguns aspectos que 
podem ser revistos 
visando à superação do 
sofrimento e ao alcance 
da dignidade, ao atuar 
em cuidados paliativos. 
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                  Borghi, Camila Amaral 
et al. (22) 

 

2014 Vivenciando a 
dor: a 
experiência de 
crianças e 
adolescentes 
em cuidados 
paliativos 

Conhecer como as 
crianças e adolescentes 
em cuidados paliativos ma-
nejam a dor em seu 
cotidiano e como a 
descrevem em intensidade 
e qualidade. 

Apesar de a dor ser um 
agente limitante na vida 
de crianças e 
adolescentes, constata-
mos que enfrentavam a 
dor diariamente e, 
mesmo assim, tinham 
vida além da dor e da 
doença. Acrescentamos, 
ainda, a importância de 
os enfermeiros 
compreenderem que o 
manejo eficaz da dor é 
essencial para uma vida 
mais próxima da 
normalidade, reduzindo 
seu sofrimento. 

                   Eich, Melisse, Verdi, 
Marta Inez Machado e 
Martins, Pedro Paulo 
Scremin. (23) 

2015 Deliberação 
moral em 
sedação 
paliativa para 
uma equipe de 
cuidados 
paliativos 
oncológicos 

compreender como uma 
equipe de cuidados 
paliativos busca soluções 
para os conflitos éticos 
relacionados a sedação 
paliativa, no cotidiano 
assistencial, e se as 
discussões e decisões são 
feitas e deliberadas em 
equipe multiprofissional, 
envolvendo também o 
sujeito doente e sua 
família. 

foi possível identificar 
que as reflexões sobre 
essa prática são 
realizadas em equipe 
multiprofissional 
evidenciando um 
trabalho interdisciplinar, 
e que as discussões 
feitas com os familiares 
acerca dos problemas e 
conflitos éticos ocorrem 
em momentos distintos e 
em separado daquelas 
realizadas com a pessoa 
doente. 

                   Saito, Danielle Yuri 
Takauti e Zoboli, Elma 
Lourdes Campos 
Pavone. (24) 

 

2015 Cuidados 
paliativos e a 
atenção 
primária à 
saúde 

identificar, na visão dos 
profissionais de saúde, os 
problemas éticos 
decorrentes da prática dos 
CP na APS 

Os problemas éticos 
detectados foram: 
escassez de recursos; 
desconhecimento sobre 
CP; falta de habilidades 
comunicacionais; 
dificuldade de 
estabelecer limites na 
relação clínica; 
sobrecarga de trabalho; 
falta de apoio dos 
serviços de referência. 
Na abrangência, esses 
problemas assemelham-
se aos vividos na APS, 
com diferenças nas 
situações específicas. 

                  Coelho, Maria Emidia 
de Melo e Ferreira, 
Amauri Carlos. (25) 

2015 Cuidados 
paliativos: 
narrativas do 
sofrimento na 
escuta do outro, 
revisão 

compreender o sofrimento 
do cuidador diante da 
situação limite- da 
terminalidade da 
existência. 

conclui-se que a escuta é 
fundamental para pensar 
o ser humano, dizendo 
sobre sua história, suas 
escolhas e decisões, e 
diante dessa 
subjetividade tentar dar 
sentido e significado ao 
viver, como forma de 
aliviar sua dor e 
sofrimento. 
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                   Mendes, Ernani 
Costa e Vasconcellos, 
Luiz Carlos Fadel.(26) 

2015 Cuidados 
paliativos no 
câncer e os 
princípios 
doutrinários do 
sus 

Preservar a qualidade da 
vida, do diagnóstico ao 
estágio final, e guardam 
coerência com a doutrina 
do sistema único de saúde 
(SUS): 
Universalidade, 
integralidade e equidade. 

A estruturação da rede 
de cuidados paliativos 
carece de eficácia para o 
seu desenvolvimento, 
enquanto política pública 
coerente com a doutrina 
do sus. 

                   Silva, Marcelle 
Miranda da et al. (27) 

2015 Cuidados 
paliativos na 
assistência de 
alta 
complexidade 
em oncologia: 
percepção de 
enfermeiros 

Identificar as dificuldades 
enfrentadas na prestação 
da assistência à pessoa 
hospitalizada no contexto 
dos cuidados paliativos de 
Assistência de Alta 
Complexidade em 
Oncologia, na percepção 
dos enfermeiros; e discutir 
estratégias para melhor 
qualificar a assistência de 
enfermagem nesse 
contexto. 

O estudo alerta sobre a 
necessidade de 
mudanças efetivas para 
atendimento dessas 
pessoas, que dependem 
de esforço coletivo para 
qualificar a prática e da 
realização de novas 
pesquisas. 

                   Schiavon, Aline Blaas 
et al. (28) 

 

2016 Profissional da 
saúde frente a 
situação de ter 
um familiar em 
cuidados 
paliativos por 
câncer 

Conhecer a vivência do 
profissional de saúde na 
situação de ter um familiar 
em cuidados paliativos por 
câncer. 

Ser familiar na condição 
de profissional de saúde 
demandou maior 
comprometimento no 
cuidado, tornando-os 
angustiados por terem 
que lidar com seus 
sentimentos de ver seu 
familiar em sofrimento 
pela doença e 
terminalidade, ao mesmo 
tempo em que seus 
conhecimentos 
profissionais 
contribuíram na tomada 
de decisões durante este 
processo. 

                   Silveira Natyele 
Rippel et al. (29) 

2016 Cuidado 
paliativo e 
enfermeiro de 
terapia 
intensiva: 
sentimentos 
que ficam, 
revisão 

conhecer os sentimentos 
dos enfermeiros acerca 
dos cuidados paliativos em 
unidades de terapia 
intensiva de adultos. 

As representações 
sociais dos enfermeiros 
acerca dos sentimentos 
relacionados aos 
cuidados paliativos. 

                  Costa, Álvaro 
Percínio; Poles, 
Kátia e Silva, 
Alexandre Ernesto. (30. 

 

2016 Formação em 
cuidados 
paliativos: 
experiência de 
alunos de 
medicina e 
enfermagem 

conhecer a experiência dos 
alunos de medicina e 
enfermagem durante 
atendimento a pacientes 
em cuidados paliativos, 
identificando dificuldades e 
aspectos formadores para 
esse cuidado 

A importância das 
atividades práticas no 
aprendizado em 
cuidados paliativos, a 
valorização do trabalho 
multidisciplinar, o 
sofrimento pelo processo 
de auto identificação com 
o paciente em final de 
vida, e o ciclo de empatia 
e distanciamento 
resultante na maturidade 
emocional necessária ao 
paliativismo. 
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                 Comin, Lauren Tana et 
al.(31) 

 

2017 Percepção de 
pacientes 
oncológicos 
sobre 
terminalidade 
de vida 

descrever a percepção de 
pacientes oncológicos 
perante diversos aspectos 
da terminalidade da vida 

conclui-se que pacientes 
podem apresentar 
elevado grau de 
satisfação e bem-estar 
em seu processo de vida 

                  Benites, Andréa 
Carolina; Neme, 
Carmen Maria 
Bueno e Santos, 
Manoel Antônio. (32) 

2017 Significados da 
espiritualidade 
para pacientes 
com câncer em 
cuidados 
paliativos 

Compreender as vivências 
de pacientes com câncer 
em cuidados paliativos e o 
significado da 
espiritualidade ante a dor 
do adoecimento e a 
possibilidade de morte. 

Foi possível 
compreender a 
importância da dimensão 
espiritual para que 
pessoas em condições 
de extrema 
vulnerabilidade consigam 
sobreviver à dor e ao 
sofrimento cotidiano, 
ressignificando, a cada 
momento, as 
experiências que vivem. 

                   Guimarães, Tuani 
Magalhães et al. (33) 

2017 Cuidado 
paliativo em 
oncologia 
pediátrica na 
formação do 
enfermeiro 

Identificar e descrever a 
visão dos acadêmicos de 
enfermagem sobre os 
cuidados paliativos em 
oncologia pediátrica du-
rante a graduação. 

É necessária a 
ampliação da discussão 
sobre os cuidados 
paliativos em oncologia 
pediátrica durante a 
graduação do 
enfermeiro. 

 
 
 

DISCUSSÃO 
 

  A análise dos artigos, conforme os descritores estabelecidos possibilitaram o 

agrupamento dos dados em três categorias: “cuidados paliativos a pacientes oncológicos”; 

“conflitos éticos e terminalidade da vida ” e “ assistência de enfermagem e a importância da 

comunicação”.    

             Em relação aos cuidados paliativos a pacientes oncológicos os autores relatam que 

estes proporcionam alívio da dor e de outros sintomas angustiantes; afirmam a vida e encaram 

a morte como um processo normal. Os conflitos éticos existencialistas estão presentes em 

todo processo. Os CP não pretendem apressar ou adiar a morte; melhoram a qualidade de 

vida e podem também influenciar positivamente o curso da doença. (21,24,25) 

  Os artigos analisados evidenciam que é necessário, a ampliação da discussão sobre 

os cuidados paliativos em oncologia e que não podem ser desprezados os familiares, pois, a 

família apresenta diferentes necessidades que requerem uma intervenção personalizada do 

enfermeiro, através do estabelecimento de uma relação de confiança. (18, 19) 

  Em relação a estes cuidados, destacam-se nos artigos científicos que as 

implantações de condutas sistematizadas de cuidado a dor englobadas na sistematização da 

assistência de enfermagem possibilitam redirecionar melhor as ações e desta forma, um 

manejo da dor mais completo e eficaz. Salienta-se que os enfermeiros nas pesquisas feitas 

devem compreender que o manejo eficaz da dor é essencial para uma vida mais próxima da 
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normalidade, reduzindo seu sofrimento. (22,23) 

  A descoberta do diagnóstico de câncer provoca na pessoa e no seio familiar uma 

sucessão de mudanças, pois é uma doença estigmatizada e a aceitação da morte está 

fortemente ligada ás crenças, valores e escolhas adaptativas segundo a internalização de 

cada indivíduo. Assim, paciente e família necessitam de assistência qualificada da equipe de 

cuidados paliativos, por meio de ações que diminuam o impacto da doença e assegurem a 

dignidade no processo de morrer. E, quando essas medidas ou estratégias são bem-

sucedidas, promovem uma sensação de segurança e as pessoas tem confiança em conviver 

com a doença. (26) 

  Sendo o câncer, em geral, uma doença de rápida evolução e com progressiva 

fragilidade física do paciente, considera-se importante o investimento no desenvolvimento de 

um processo comunicacional que não se restrinja ao momento inicial de revelação do 

diagnóstico ou do prognóstico, mas que acompanhe o paciente e sua família, do início da 

doença até o seu desfecho, procurando manter um padrão de revelação de informações e de 

comunicação adequado às expectativas e desejos do paciente. (22) 

  O adoecer pelo câncer é uma das experiências de doença crônica mais temida, 

indesejada e sofrida, observada nos relatos e no cotidiano de pessoas que já vivenciaram ou 

estão vivenciando esse processo, principalmente, na presença de sintomas de difícil controle. 

A maioria dos pacientes com câncer, em grande parte do mundo, já se encontram em situação 

de doença avançada e o foco do cuidado dos profissionais de saúde, nesse contexto, volta- 

se para o controle de sinais e sintomas que causam desconforto e sofrimento, principalmente 

a dor. (22) 

  Em relação aos conflitos éticos e terminalidade da vida, percebeu-se também que os 

problemas éticos desencadeados decorrem, predominantemente, em relações paternalistas 

com interferência na autonomia do paciente. Em contrapartida, a reflexão acerca da morte 

vem aumentando, mas ainda é insuficiente no tocante à prática dos profissionais de 

enfermagem. Notou-se que a dificuldade em lidar com o fim da vida é um problema comum 

aos profissionais de saúde. Os estudos revelaram que a morte é fenômeno complexo e repleto 

de dilemas éticos e profissionais, dotado de sentimentos que necessitam ser trabalhados e 

discutidos mediante princípios éticos que se resumem no bem-estar e na dignidade do 

paciente. (11,20,21) 
             Já na categoria assistência de enfermagem, percebe-se que o modelo do cuidar da 

enfermagem nos casos de cuidados paliativos oncológicos, perpassa temas vivenciais 

concretos e intrigantes como: a avaliação e manejo da dor, possibilidades de cura, 

participação da família nos cuidados paliativos, discussão de protocolos de pacientes com 

câncer e também a importância da espiritualidade. (9) 

             A compreensão de uma informação depende do sucesso do processo de 
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comunicação. No caso da comunicação entre profissional de saúde e paciente e/ou família, 

muitas dificuldades de comunicação podem impor-se. A enfermagem não pode ter 

dificuldades para empreender uma eficaz interação com o paciente/família e deve comunicar-

se de forma simples, acessível e de acordo com as características dos interlocutores. (27) 

  A habilidade de comunicar e indispensável ao trabalho multiprofissional, podendo ser 

uma ferramenta para transpor as dificuldades encontradas pela equipe durante a atuação em 

CP. A comunicação efetiva e o respeito entre os membros da equipe são comprovadamente 

fatores que contribuem para a qualidade da assistência prestada. (29,30) 

  A Comunicação e a transmissão de informações de uma pessoa para outra. A 

necessidade da transmissão da informação recebida e compreendida pelos profissionais da 

assistência se faz necessária para a interação dos médicos, enfermeiros e outros profissionais 

envolvidos no processo paliativo, diminuindo o sofrimento do paciente e seus familiares. (28,29) 

  Nas doenças crônicas, as ações e os cuidados paliativos devem ser iniciados no 

momento do diagnóstico e se desenvolverem de forma conjunta ao longo do tratamento da 

doença. (18,24) 

  Entende-se que, durante muito tempo, os profissionais de saúde tiveram atitudes 

bastante sedimentadas em uma concepção mecanicista da vida, razão pela qual é possível 

observar atualmente as inúmeras dificuldades no reconhecimento da realidade complexa e 

multidimensional do cuidado à saúde. (32,33) 

    O despreparo profissional frente à morte e a formação voltada para salvar vidas são 

os principais responsáveis pelas frustrações e sofrimento dos enfermeiros ante o paciente no 

processo de morte. Para alterar esse quadro faz-se necessário que os profissionais de 

enfermagem comecem, desde o início de sua formação, a desconstruir paulatinamente o tabu 

em torno da finitude. A frustração deve dar lugar a uma nova maneira de pensar e agir, para 

que enfermeiros possam planejar e prestar o melhor cuidado humanizado possível ao 

paciente. Essa postura trará grande diferencial ao processo, haja vista serem os enfermeiros 

os profissionais aptos a prescrever cuidados. (20) 

  Dessa forma, amplia-se o sentido do termo comunicação associando-o ao suporte 

contínuo aos profissionais e à ideia de compartilhamento entre todos os envolvidos.  Entende-

se que dificuldades de comunicação podem ocorrer em qualquer situação relacional, 

especialmente em discussões nas quais estejam envolvidas questões de doença e de morte, 

sendo, no caso específico da oncologia, agravadas não apenas pelo simbolismo da palavra 

câncer, mas também pelas limitações de ordem pessoal e pela falta de reflexão e preparo do 

profissional designado para a realização dessa tarefa. (11,15)    

  Conclusivamente, os autores destacaram que foi possível identificar que as reflexões 

sobre essa prática são realizadas em equipe multiprofissional evidenciando um trabalho 

interdisciplinar, e que as discussões feitas com os familiares acerca dos problemas e conflitos 



12 
 

éticos ocorrem em momentos distintos e em separado daquelas realizadas com a pessoa 

doente. (17,21,25,28) 

  Objetivou-se em tese que, é de fundamental importância para os cuidados paliativos 

o ato da equipe de enfermagem e profissionais de saúde envolvidos no processo, conhecer 

como os pacientes oncológicos em cuidados paliativos manejam a dor em seu cotidiano e 

como a descrevem em intensidade e qualidade. (13,14,22,24,25) 

  Foi possível identificar que as reflexões sobre essa prática são realizadas com equipe 

multiprofissional evidenciando um trabalho interdisciplinar, e que é de suma importância 

contextualizar as discussões feitas com os familiares acerca dos problemas e conflitos éticos 

ocorrem em momentos distintos e em separado daquelas realizadas com a pessoa doente. 

Quanto ao paciente oncológico a regra áurea é saber escutar. (13,14,21,22) 

  Entre alguns estudos, destaca-se a necessidade de ter uma percepção de pacientes 

oncológicos sobre terminalidade de vida e compreender o sofrimento do cuidador diante da 

situação limite- do fim da existência física. (31,33) 

 Com esse objetivo em pauta, os autores estudados chegaram à conclusão que as 

pesquisas revelam que que a morte é fenômeno complexo e repleto de dilemas éticos e 

profissionais, dotado de sentimentos que necessitam ser trabalhados e discutidos mediante 

princípios éticos que se resumem no bem-estar e na dignidade do paciente. (31,33)  

Transversalmente destacam-se temas como “Significados da espiritualidade para pacientes 

com câncer em cuidados paliativos” “Deliberação moral em sedação paliativa para uma equipe 

de cuidados paliativos oncológicos” “ comunicação com o paciente e família”. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

No cuidado ao paciente com câncer avançado hospitalizado, os familiares valorizam 

que o cuidado de enfermagem seja desenvolvido com bom humor, eficiência, agilidade, 

dedicação, carinho, atenção e empatia, em especial diante da possibilidade de tratar-se de 

um momento de despedida do seu ente querido. Consideram que o principal problema atual 

decorre da inabilidade de comunicação eficaz de alguns membros da equipe, e indicam que 

é preciso atentar para as necessidades do próprio profissional, sendo um ser humano que 

cuida e precisa ser cuidado. 

Na participação do cuidado, os familiares destacam a possibilidade de contribuir para 

o conforto emocional e psicológico do seu ente querido durante o período da hospitalização, 

bem como desenvolver ações do cuidado propriamente dito, o que é visto pelos mesmos como 

uma forma de ajudar seu próprio familiar, demais pessoas hospitalizadas e a equipe de 

enfermagem, na dinâmica do dia a dia nas enfermarias. Além de constituir uma das 

estratégias gerenciais por parte do enfermeiro abrangendo a educação e o treinamento do 
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familiar, diante da possibilidade da alta hospitalar do cliente. 

A instrumentalização de uma Política Nacional de Cuidados Paliativos que contemple 

o cidadão no direito de ter direito, no direito de ter saúde e no direito de ter uma assistência 

no final da vida, corresponde, consequentemente, o direito de ter uma morte digna ou, melhor 

dizendo, um fim mais digno para a vida. 
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