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1. RESUMO 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica com objetivo de descrever a 

assistência de enfermagem ao paciente oncológico em cuidados paliativos visando 

proporcionar uma assistência de enfermagem mais humanizada. Os resultados são 

discutidos segundo as categorias: promover o alívio da dor e outros sintomas; 

considerar a morte um processo normal da vida; integrar os aspectos psicológicos e 

espirituais; abordar as necessidades dos pacientes e familiares, iniciar 

precocemente o cuidado paliativo e promover suporte nutricional. 

2. INTRODUÇÂO 

A doença oncológica é acompanhada por sofrimento psicológico que atinge o 

doente e a família. O doente enfrenta a partir dos diagnósticos um conjunto de 

mecanismos, tarefas e adaptações sobre a doença e suas circunstâncias 

(BARBOSA, 2009). 

Para Borges et al (2006), as características físicas dos pacientes oncológicos 

em fase terminal são completamente insatisfatórias, as demonstrações de cansaço 

devido a falta de esperança seguidas com pensamentos de morte. Cabe então ao 

enfermeiro por meio desta leitura não verbal do paciente, estabelecer atributos que 

propiciem conforto físico, emocional e social para o mesmo. 

No contexto da vivência e sofrimento do paciente oncológico e seus familiares 

chamou-nos a atenção que nem sempre todos os profissionais estão preparados 

para lidar com este indivíduo oncológico em estado terminal.  

Consideramos importante o preparo do profissional e familiar para satisfação 

das necessidades do paciente em cuidados paliativos. Desta forma, este estudo visa 

trazer subsídios para o enfermeiro refletir sobre a necessidade de uma visão 

acolhedora e humanista na assistência ao paciente terminal. 

3. OBJETIVO 

Descrever assistência de enfermagem a pacientes em cuidados paliativos. 

4. METODOLOGIA 

O método utilizado foi à pesquisa bibliográfica. Os materiais foram 

constituídos de livros e artigos publicados entre 2005 e 2015. O levantamento 

bibliográfico foi realizado nas fontes: BVS e bases de dados Scielo, Lilacs e Medline, 

pesquisando as palavras-chave: cuidados paliativos, oncológicos, cuidados 

humanizado em pacientes terminais. 

 



5. DESENVOLVIMENTO 

Nos cuidados paliativos busca-se uma abordagem que melhore a qualidade 

de vida de pacientes e familiares diante das doenças que ameacem a continuidade 

da vida (RODRIGUES, 2012). 

O tratamento deve reunir as habilidades de uma equipe multiprofissional para 

ajudar o paciente a adaptar-se às mudanças de vida impostas pela doença, e 

promover a reflexão necessária para o enfrentamento desta condição de ameaça à 

vida (SILVA et al, 2010). 

O papel da enfermagem visa à identificação das necessidades do paciente de 

forma holística, possibilitando o cuidado integral. Enfatiza a abordagem da 

terminalidade e morte, o controle total da dor e outros sintomas, a comunicação, a 

relação de ajuda, além da abordagem da família paciente como unidade de cuidado 

(REZENDE, 2005). 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

6.1. Promoção do alívio da dor e de outros sintomas desagradáveis. 

É uma abordagem que pode aumentar a qualidade de vida dos pacientes em 

cuidados paliativos e de suas famílias. Por isso a OMS tem entre as suas 

prioridades internacionais o alívio da dor, a redução do sofrimento, a oferta de 

cuidado paliativo para aqueles sem esperança de cura e a possibilidade da 

reabilitação no contexto social (BARBOSA, 2009) 

6.2. Afirmar a vida e considerar a morte como um processo normal da vida. 

O cuidado paliativo resgata a possibilidade da morte como um evento natural 

e esperado na presença de doença ameaçadora da vida, colocando ênfase na vida 

que ainda pode ser vivida (BARBOSA, 2009). 

6.3. Integrar os aspectos psicológicos e espirituais no cuidado ao paciente. 

As perdas de autonomia, autoimagem, segurança, capacidade física, respeito, 

sem falar das perdas materiais, como emprego, poder aquisitivo e status social, 

podem trazer angustia, depressão e desesperança, interferindo objetivamente na 

evolução da doença, na intensidade e na frequência dos sintomas, que podem 

apresentar maior dificuldade de controle (PORTO, 2010). 

6.4. Abordar as necessidades do paciente e familiar de forma holística. 

Com uma abordagem holística, observando o paciente como um ser 

biográfico mais que um ser simplesmente biológico, respeitando seus desejos e 

suas necessidades, poderemos melhorar o curso da doença e segundo a 



experiência de vários serviços de cuidados paliativos, também prolongar sua 

sobrevida. (BORGES, 2006). 

6.5. Iniciar o mais precocemente possível o cuidado paliativo e controlar 

situações clínicas estressantes. 

 Uma abordagem precoce também permite a prevenção dos sintomas e de 

complicações inerentes à doença de base além de propiciar diagnóstico e 

tratamento adequados de enfermidades que possam cursar paralelamente a doença 

principal (KRUSE, 2007). 

6.6. Promover suporte nutricional. 

 O objetivo é minimizar o desconforto causado pela alimentação e favorecer a 

socialização entre pacientes e familiares (BARBOSA, 2009). 
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