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1. RESUMO  

De acordo com levantamento teórico do ano de 2013 a 2014, a enfermagem lida 

com a morte em todas as etapas da vida, tendo como foco principal o conforto e o 

reconhecimento das necessidades do paciente como um ser único e de forma 

holística. O presente estudo teve como objetivo pontuar e descrever os cuidados de 

enfermagem na assistência ao paciente em fase terminal, ou seja, os cuidados 

paliativos, bem como organizar os conceitos e formas de prolongamento da vida 

existentes na atualidade e compreensão do papel da equipe de enfermagem nos 

processos de morte e morrer utilizando a revisão de literatura. A partir deste estudo 

pôde-se reconhecer quais são as formas de prolongamento da vida existentes na 

atualidade, compreender o papel da equipe de enfermagem nos processos de 

morrer e morte e analisar a forma como eles lidam com os sentimentos que 

corroboram o fim da vida. Por meio desta revisão literária foi possível definir o que 

são cuidados paliativos e como eles podem ser implementados pela equipe de 

enfermagem na assistência aos pacientes que estão em fase terminal. O trabalho 

realizado teve como referências materiais bibliográficos a qual utilizou-se artigos 

disponibilizados na internet e em periódicos. As buscas científicas sobre o tema 

propiciaram a reflexão sobre o processo de morte e como a equipe de enfermagem 

pode contribuir para amenizar a dor e o sofrimento do paciente por meio dos 

cuidados paliativos. O cuidado de enfermagem não deve ser visualizado como algo 

rotineiro, a equipe de enfermagem tem o papel de agir com humanização na 

assistência ao paciente, compreendendo o processo que ele está passando e 

procurando melhorar a sua qualidade de vida nos últimos momentos de sua vida. 

Em meio a dificuldade que os seres humanos têm para lidar com a morte, os 

enfermeiros possuem o papel de entendê-la e agir para que os pacientes em fase 

terminal sofram o mínimo possível. 
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2. INTRODUÇÃO 

A profissão de enfermagem está centrada no cuidado em todas as etapas da vida, 

desde o nascimento até os últimos segundos antes da morte. O enfermeiro deve 



enxergar o paciente de uma forma holística: seu ser social, biológico, emocional e 

sua espiritualidade, este último evidencia-se ainda mais nos períodos antes da 

morte, visto que, pode amenizar o sofrimento do paciente e família durante este 

processo difícil de despedida. Muitas vezes, a morte não se apresenta como uma 

escolha do indivíduo, mas sim, como um momento crucial a qual o ser humano 

atinge externamente todas as suas possibilidades (CARVALHO et al, 2014).  

Autores descrevem-na por meio da seguinte frase “Aqueles que tiverem a força e o 

amor para ficar ao lado de um paciente moribundo, com silêncio que vai além das 

palavras, saberão que tal momento não é assustador nem doloroso, mas um cessar 

em paz do funcionamento do corpo" (CARVALHO et al, 2014 apud KÜBLER-ROSS, 

1998).  

A morte sempre foi um enigma desde os primórdios da antiguidade, o homem 

pretende desvendá-la e entendê-la, no entanto, mesmo com todos os avanços 

científicos conquistados ao longo do tempo, a morte permanece inevitável, não há 

nada que se possa fazer para mudar este destino previsto para todos nós, os 

avanços tecnológicos possibilitaram adiar a partida; tornar o processo da morte mais 

lento e demorado (CARVALHO et al, 2014). 

Entre as formas de prolongar a vida, tratar-se á no decorrer deste trabalho de 

revisão bibliográfica sobre os termos distanásia e da ortanásia, enfocando os 

cuidados paliativos que o enfermeiro pode desempenhar em casos e ortanásia, 

também dar-se á um entendimento do paradigma da morte frente aos profissionais 

de enfermagem. 

 

 

3. OBJETIVOS 

O presente estudo teve como objetivo pontuar e descrever os cuidados de 

enfermagem na assistência ao paciente em fase terminal, ou seja, os cuidados 

paliativos, bem como organizar os conceitos e formas de prolongamento da vida 

existentes na atualidade e compreensão do papel da equipe de enfermagem nos 

processos de morte e morrer utilizando a revisão de literatura.  

 

Realizar uma revisão de literatura sobre a atuação da enfermagem na assistência 

aos pacientes em fase terminal, ou seja, os cuidados paliativos. A partir deste estudo 

pretende-se reconhecer quais são as formas de prolongamento da vida existentes 



na atualidade, compreender o papel da equipe de enfermagem nos processos de 

morrer e morte e analisar a forma como eles lidam com os sentimentos que 

corroboram o fim da vida. Também objetiva-se definir o que são cuidados paliativos 

e como eles podem ser implementados pela equipe de enfermagem na assistência 

aos pacientes que estão em fase terminal. 

 

4. METODOLOGIA 

O método de estudo utilizado é o qualitativo de abordagem descritiva exploratória de 

corte retrospectivo, o qual se realizou buscas ativas recentes e retroativas. A 

pesquisa foi realizada por meio de revisão de literatura, através de artigos científicos 

impressos e em artigos disponibilizados na internet. O presente estudo foi realizado 

durante o ano de 2014, teve como base a utilização de 11 artigos científicos. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

A percepção da equipe de enfermagem sobre a morte 

A criação de novas tecnologias tornou possível a utilização de novas estratégias de 

prevenção e tratamentos terapêuticos, devido a isso tem sido visível o aumento da 

expectativa de vida. Em contrapartida, atualmente, é comum a presença de doenças 

que não oferecem prognósticos de cura e apresentam sérios riscos a vida humana 

(MELO, et al. 2012). 

O sofrimento e o pesar geralmente são sentimentos comuns para as pessoas que 

sofrem com doenças incuráveis, os profissionais de saúde devem agir para que este 

paciente possa partir com dignidade e ter uma maior qualidade de vida (MELO, et al. 

2012). 

Em 1990, a OMS estabeleceu o termo Cuidados Paliativos (CP) instituindo que 

estes cuidados deveriam ser direcionados às pessoas com câncer, mas 

posteriormente em 2002, houve uma ampliação dessa definição, abrangendo este 

cuidado a todos os pacientes que estão em situação terminal bem como, aos seus 

familiares, prevenindo e proporcionando alívio ao sofrimento durante este processo 

(MELO, et al. 2012). 

Para que os Cuidados Paliativos sejam realizados, é necessário o diagnóstico 

precoce das possíveis intercorrências fisiológicas, a avaliação constante e medidas 

para tratamento de dor e outros agravos a saúde, é necessário que haja o 



reconhecimento da morte que está próxima, tornando os últimos momentos da vida 

do paciente possíveis e completos (MELO, et al. 2012). 

Segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde) os pacientes em fase terminal se 

apresentam frágeis, possuem imobilidade e não possuem interesse no consumo de 

alimentos e bebidas (devido as dificuldades de deglutição), apresentam astenia, 

tensão e presença de fortes emoções constantemente. Estes pacientes devem 

receber os cuidados paliativos de acordo com suas necessidades. Os cuidados 

paliativos visam a redução da dor e de outros sintomas (psicossociais e espirituais) 

que causam desconforto e sofrimento (SILVA e GUIMARÃES. 2012). 

Atualmente, as atividades de enfermagem realizadas com pacientes nestas 

condições infelizmente não são realizadas por meio de cuidados paliativos, são 

atividades rotineiras que visam às necessidades básicas do individuo (higiene, 

administração de medicamentos e verificação de sinais vitais), não há interação com 

esses pacientes. Alguns profissionais de saúde apesar de rápidos e úteis, não tem 

uma visão holística do cuidado (SILVA e GUIMARÃES. 2012). 

O cuidado holístico visa enxergar o paciente em todas as suas dimensões, como ser 

social, espiritual e fisiológico, reconhecendo-o como um ser único e tratando-o com 

o afeto de que ele precisa (SILVA e GUIMARÃES. 2012). 

Segundo um estudo realizado em Minas Gerais com cerca de 25 pacientes que não 

possuíam prognósticos de cura, obteve-se como resultado a visualização do 

despreparo dos profissionais (técnicos e auxiliares de enfermagem) em implementar 

os cuidados paliativos. Estes profissionais de saúde mostraram uma grande 

dificuldade de envolvimento com os pacientes nestas situações. Durante a formação 

destes profissionais, eles foram ensinados a esconder suas emoções de forma a 

não transmitirem seus sentimentos para os pacientes, eles tendem a transmitir falsas 

expectativas e esperanças de que a morte pode ser evitada mesmo quando ela já 

está eminente e não há mais nada que possa ser feito para impedi-la (SILVA e 

GUIMARÃES. 2012). 

O ato de cuidar de um paciente que se encontra sem esperanças de cura e na fase 

final de sua vida, deve ser pautado na garantia de um atendimento integral ás suas 

necessidades e limitações. Os cuidados paliativos visam o estabelecimento de um 

cuidado que age amparando o paciente em situações de tristeza e medo, exige da 

equipe a existência de um olhar atento e cauteloso quanto as mudanças clínicas do 

paciente. O paciente que está em situação terminal deve receber um cuidado 



humanizado, respeitando-se suas crenças, valores, religião e interação familiar. O 

enfermeiro deve utilizar todo seu conhecimento e habilidades de modo a amenizar o 

sofrimento do paciente (seja ele um sofrimento espiritual ou físico) (FERNANDES, et 

al. 2013). 

Os profissionais da saúde têm que lidar com a morte diariamente porém, mesmo 

fazendo parte do ciclo de vida humano, o enfermeiro muitas vezes não consegue 

aceitar a morte, possui dificuldades de enfretamento mediante a despedida e a vê 

como um momento de decepção e fracasso mediante a todos os cuidados 

prestados. A morte sempre é vista como algo negativo, o empenho é cada vez maior 

com o uso de novas tecnologias e cuidados, para que a morte não aconteça. O 

enfermeiro, profissional responsável pela preservação da vida e da saúde, acaba se 

deparando com situações em que a morte é inevitável, situações em que as únicas 

alternativas são tornar o processo de morte menos doloroso e dar apoio ao paciente 

neste momento difícil. Isso acaba frustrando o profissional, que cursou sua 

faculdade inteira focalizando o ser vivo, buscando conhecimentos que o permitissem 

auxiliar na melhoria da saúde. Durante sua formação o enfermeiro não possui 

nenhuma disciplina que o possibilite um maior enfrentamento em situações de luto, 

não há disciplinas que ensinem o cuidado ao paciente durante os momentos antes 

do falecimento (BELLATO, et al. 2007). 

 

Entendendo as formas de prolongamento da vida: distanásia e ortanásia  

Em uma sociedade moderna, a tecnologia pode ser capaz de fatos incríveis, e se a 

tecnologia pode nos promover tantas coisas, surgiu-se a ideia de prolongar a vida 

através dela, passa-se a acreditar que tudo deve ser feito para a morte seja adiada. 

Devido a grande dificuldade que nós, seres humanos, sempre enfrentamos em 

aceitar a morte surgiram os métodos artificiais que promovem o prolongamento da 

vida. A ortanásia consiste em um meio de acompanhar os momentos finais da vida 

de um ser muito doente, evitando o sofrimento porém, sem utilizar medidas que 

prolonguem sua vida. A ortonásia faz jus a uma morte natural, tida como um 

falecimento desejável por todos, visto que, minimiza-se o sofrimento. A distanásia, 

ao contrário da ortanásia, visa adiar a morte mesmo que para isso, o paciente sofra, 

seria prolongar a vida de um ser humano sem expectativas de melhora (JUNGUES, 

et al.2010). 



Devido aos avanços tecnológicos, embora a morte seja algo inevitável, é possível 

adiá-la mantendo uma pessoa que se encontra em situações em que não há 

esperanças de recuperação ou tratamento, vivendo artificialmente ou ligada a 

aparelhos que garantem mais tempo de vida (ventilação mecânica por exemplo). O 

paciente é submetido a práticas que não irão melhorar seu estado clínico, só irão 

fazer com que a morte tarde a chegar. Esse ato constitui-se a distanásia, e em 

algumas vezes, concretiza-se a partir dela o prolongamento não só da vida, mas 

também do sofrimento destes pacientes. Os médicos se deparam a todo momento 

com a dúvida se devem submeter o paciente ou retirá-lo do suporte básico de vida, o 

assunto se torna um dilema para os profissionais e familiares, uns são contra o 

prolongamento da vida nestes casos, e outros são a favor mesmo que o paciente 

não tenha mínimas esperanças de melhora de seu quadro clínico. Há uma polêmica 

muito grande sobre as possibilidades de manutenção ou não dos aparelhos em 

pacientes terminais, o intuito é fazer com que o paciente vá á óbito com dignidade, 

sem prolongar ou adiar o período da morte (GAUDENCIO e MESSEDER,  2011).  

 

Assistência de enfermagem e cuidados paliativos em casos de ortanásia 

Nos tempos passados, a morte era melhor compreendida, ela geralmente acontecia 

em casa, os familiares acompanhavam os últimos suspiros, no entanto, houve uma 

grande mudança neste aspecto, os momentos da morte foram transferidos para os 

hospitais e os cuidados, para a equipe de saúde do mesmo. Nos períodos que 

antecedem a morte, o papel da equipe de enfermagem no apoio a este paciente é 

essencial, o objetivo é promover um maior conforto e dignidade, isso ocorre 

principalmente nas unidades de terapia intensiva, onde estão internados os casos 

clínicos mais graves. Os avanços tecnológicos têm permitido novas chances e 

esperança de vida a essas pessoas, que outrora, não teriam oportunidades de 

recuperação. No entanto, o uso da tecnologia deve ser aplicado de forma ética e 

digna, deve-se levar em consideração até que ponto o uso das mesmas podem 

trazer mais sofrimento para a família e paciente (SANTANA, et al. 2009). 

É preciso saber enfrentar o fato de que nem todos os pacientes possuem 

perspectivas de cura, o cuidado oferecido a pacientes que possuem patologias sem 

prognósticos e estão em momentos finais da vida é chamado de "cuidado paliativo".  

Os cuidados paliativos devem ser pautados em oferecer dignidade e apoio, aliviando 

o sofrimento do paciente. A equipe de enfermagem deve promover um alívio e 



conforto ao paciente nos últimos momentos que antecedem ao óbito, visto que, são 

notórios os sentimentos de aflição e angústia. Para que isso aconteça são utilizados 

cuidados que buscam aliviar a dor, e enxergando o paciente de uma forma holística, 

cuidar do seu ser biológico, psicológico, social e espiritual constituindo-se assim, um 

cuidado humanizado. Os cuidados paliativos devem ser aliados a uma assistência 

humanizada, é preciso não só atender as necessidades diárias mas também, saber 

reconhecer, muitas vezes, as queixas destes pacientes, mesmo que para isso 

tenhamos que interpretar linguagens não verbais. Deve-se sempre manter o 

respeito, a privacidade ao seu descanso e implementar ações que proporcionem 

diminuição das dores, todos estes cuidados fazem parte do cuidado paliativo ao 

paciente em fase terminal. Diante da morte, os profissionais precisam demonstrar 

que estão sensibilizados com o quadro clínico do paciente, refletindo isso em um 

cuidado humano onde o paciente é assistido com um ser único e singular, nestes 

momentos ele precisa de alguém ao seu lado, de um toque, um olhar amigo. O 

enfermeiro deve ter conhecimento suficiente para saber cuidar e se comunicar com 

os pacientes em fase de finitude, pois assim, quando ele realmente partir, os 

sentimentos de fracasso, medo e insegurança darão luz a novos sentimentos de que 

os cuidados foram realizados de forma eficaz, que foram realmente válidos e 

ofereceram uma partida mais confortável e menos agonizante (SANTANA, et al. 

2009). 

 

 

6. RESULTADOS 

Mediante o despreparo dos profissionais em lidar com a morte e a falta de 

implementação de cuidados paliativos nos diferentes sistemas de saúde, pode-se 

perceber uma lacuna na prestação do cuidado a pacientes terminais. A pesquisa 

realizada demonstra a importância de cuidados humanizados, holísticos e paliativos 

na assistência a pacientes que se encontram em situação terminal. A partir do 

presente estudo pôde-se pontuar e descrever os cuidados de enfermagem na 

assistência ao paciente em fase terminal, ou seja, os cuidados paliativos, bem como 

organizar os conceitos e formas de prolongamento da vida existentes na atualidade 

e compreensão do papel da equipe de enfermagem nos processos de morte e 

morrer utilizando a revisão de literatura.  



O enfermeiro deve enxergar e lidar com os problemas que corroboram o fim da vida 

de um ser humano, com enfoque no paciente, família e na equipe que se encontra 

despreparada para tais acontecimentos. É preciso que estes profissionais recebam 

treinamento e estejam preparados psicologicamente para implementar ações de 

melhoria da qualidade de vida deste paciente em seus últimos momentos. 

 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A morte é inevitável porém, os cuidados paliativos visam reduzir o sofrimento e 

promover qualidade de vida nos últimos momentos que antecedem o óbito do 

paciente.  Em virtude do estudo realizado conclui-se que é imprescindível que o 

enfermeiro tenha conhecimento do que são os cuidados paliativos e saiba 

implementá-los na assistência aos pacientes que possuem doenças em fase 

terminal. O cuidado não deve ser realizado de forma impessoal e rotineira, o 

paciente deve ser visto de uma forma holística, para que possamos atendê-lo em 

todas as necessidades. Deve haver a implementação da humanização no cuidado 

por parte de todos os profissionais de saúde. A partir dessa revisão pode-se 

reconhecer que os profissionais de saúde enfrentam dificuldades em lidar com a 

morte, mediante os sentimentos de decepção, tristeza e fracasso eles acabam 

adquirindo atitudes de frieza como uma forma de criar um escudo para encobrir tais 

sentimentos. Durante a formação acadêmica acaba-se criando uma visão negativa 

da morte, para solucionar tais lacunas é necessário que sejam implementadas 

durante o curso de graduação e nível técnico de enfermagem disciplinas que 

discutam o assunto, promovendo um melhor entendimento sobre a morte. É 

importante que profissionais da saúde que estejam atuando na prática façam 

estudos para uma melhor assistência aos pacientes. 

 
 

8. FONTES CONSULTADAS  
 

BELLATO, R. et al. Abordagem do processo do morrer e da morte feita por docentes 
em um curso de graduação em enfermagem. In: Acta Paulista de Enfermagem. 
Cuiabá- MT. 2007. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/ape/v20n3/a03v20n3  
Acesso em 6 de abril de 2014. 

CARVALHO, Hugo Acioli da S; LOPES, Janaína M. de Carvalho. A enfermagem e o 
compromisso com a defesa da dignidade da vida humana: reflexão sobre 

http://www.scielo.br/pdf/ape/v20n3/a03v20n3


eutanásia, distanásia, e ortotanásia. Disponível em: 
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved
=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fojs.unirg.edu.br%2Ffiles%2Fjournals%2F2%2F
articles%2F332%2Fsubmission%2Freview%2F332-994-1-   Acesso em 6 de abril de 
2014. 

FERNANDES, MA et al. Percepção dos enfermeiros sobre o significado dos 
cuidados paliativos em pacientes com câncer terminal. In: Ciência & Saúde 
Coletiva, v.18, nº 9. 2013. Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/csc/v18n9/v18n9a13.pdf. Acesso em 2 de maio 

GAUDENCIO, D.; MESSEDER, O. Dilemas sobre o fim da vida: informações sobre a 
prática médica nas UTIs. In: Ciência e saúde coletiva. 2011. Disponível em: 
http://www.scielosp.org/pdf/csc/v16s1/a12v16s1.pdf  Acesso em 4 de abril de 2014. 

JUNGUES, JR et al. Reflexões legais sobre o final da vida: uma discussão sobre a 
ortanásia. In: Revista Bioética. V.18 nº2. Pg. 275-277. 2010. Disponível em: 
http://revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica/article/view/564/537.  
Acesso em 3 de abril de 2014. 

KÜBLER-ROSS, E. Sobre a morte e o morrer: o que os doentes terminais têm 
para ensinar a médicos, enfermeiras, religioso e aos seus próprios parentes. 8ª 
ed. São Paulo: Martins Fontes;1998. 

MELO, Edilne da Graças de. et al. Cuidados paliativos de enfermagem ao paciente 
ontológico sob a ótica da teoria das necessidades humanas básicas. In: Percurso 
Acadêmico, v.2, nº4.  Belo Horizonte. jul./dez.  2012. Disponível em: 
http://periodicos.pucminas.br/index.php/percursoacademico/article/view/4905. 
Acesso em 1 de maio de 2014. 

RIBEIRO, M.C. et al. A percepção da equipe de enfermagem em situação de morte: 
ritual de preparo do corpo "pós morte". Rev. Esc. Enf. USP, v.32, p.117-23, agosto 
de 1998. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v32n2/v32n2a04.pdf  
Acesso em 6 de abril de 2014. 

SANTANA, J. C. B.  et al.  Cuidados paliativos nas unidades de terapia intensiva: 
implicações na assistência de enfermagem. In: Revista enfermagem. V. 16. N° 03 
.Set/Dez. 2012. Disponível em: 
http://periodicos.pucminas.br/index.php/enfermagemrevista/article/view/5217/5205  
Acesso em 9 de abril de 2014. 

SANTANA, JCB et al. Cuidados paliativos aos pacientes terminais: percepção da 
equipe de enfermagem. In: Bioethikos- Centro Universitário São Camilo. 2009. 
Disponível em: http://www.saocamilo-sp.br/pdf/bioethikos/68/77a86.pdf . Acesso em 
9 de abril de 2014. 

SILVA, AE; GGUIMARÃES, EAA. Cuidados paliativos de enfermagem: perspectivas 
para técnicos e auxiliares. In: Revista de enfermagem do centro oeste mineiro. 
Vol.2, nº3. Set/dez. 2012. Disponível em: 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.seer.ufsj.edu.br/
index.php/recom/article/download/256/352. Acesso em 1 de maio de 2014. 

http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fojs.unirg.edu.br%2Ffiles%2Fjournals%2F2%2Farticles%2F332%2Fsubmission%2Freview%2F332-994-1-RV.docx&ei=H3RBU43qJqe80gGikoDADw&usg=AFQjCNFQ4wj_YjRuYywh8iF_K7amiTQxUA&sig2=O0NLxdTgOJxnwtq5959OOQ&bvm=bv.64125504,d.dm
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fojs.unirg.edu.br%2Ffiles%2Fjournals%2F2%2Farticles%2F332%2Fsubmission%2Freview%2F332-994-1-RV.docx&ei=H3RBU43qJqe80gGikoDADw&usg=AFQjCNFQ4wj_YjRuYywh8iF_K7amiTQxUA&sig2=O0NLxdTgOJxnwtq5959OOQ&bvm=bv.64125504,d.dm
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fojs.unirg.edu.br%2Ffiles%2Fjournals%2F2%2Farticles%2F332%2Fsubmission%2Freview%2F332-994-1-RV.docx&ei=H3RBU43qJqe80gGikoDADw&usg=AFQjCNFQ4wj_YjRuYywh8iF_K7amiTQxUA&sig2=O0NLxdTgOJxnwtq5959OOQ&bvm=bv.64125504,d.dm
http://www.scielosp.org/pdf/csc/v16s1/a12v16s1.pdf
http://revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica/article/view/564/537
http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v32n2/v32n2a04.pdf
http://periodicos.pucminas.br/index.php/enfermagemrevista/article/view/5217/5205
http://www.saocamilo-sp.br/pdf/bioethikos/68/77a86.pdf

