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1. RESUMO 
 

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica com artigos publicados entre 2005 a 

2015, visando identificar estratégias para a comunicação do enfermeiro e de sua 

equipe com o paciente e sua família em cuidados paliativos. Os resultados foram  

descritos segundo as categorias : Estabelecendo Relação de Ajuda; Expressando a 

Compaixão e Afeto; Comunicando de Forma Terapêutica. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Quando paciente chega na fase terminal de uma doença grave, irá necessitar 

de cuidados especiais, que denominamos cuidados paliativos(CAVALCANTI, 2003).  

Para Moraes et al (2009), nesta fase de vida,  a comunicação com o paciente e 

com os membros da família torna-se essencial para que os profissionais de saúde, 

especialmente  o enfermeiro e sua equipe, possam oferecer apoio e um trabalho 

humano e de qualidade. A comunicação efetiva com a família, a tornará apta para 

ser inclusa adequadamente na terapêutica dos cuidados paliativos, proporcionando 

neste novo contexto, formas de equilíbrio para ela e para todos os que proporcionam 

o cuidado. 

Considerando a importância da comunicação sobre o estado de saúde para o 

paciente e família no cuidado paliativo e focando o direito de ambos em serem 

orientados sobre a assistência prestada, o presente estudo visa pesquisar sobre os  

meios efetivos para a comunicação do enfermeiro e de sua equipe quanto a este tipo 

de cuidado, contribuindo para melhor entendimento do paciente e família sobre o 

seu tratamento. 

 

3. OBJETIVO 

Identificar estratégias para a comunicação do enfermeiro e de sua equipe com 

o paciente e sua família em cuidados paliativos. 

 

4. METODOLOGIA 

O método utilizado neste estudo foi a Pesquisa Bibliográfica. Levantou-se 27 

artigos publicados entre os anos de 2005 a 2015. As fontes pesquisadas foram: 

Biblioteca Virtual em Saúde e bases de dados LILACS e Scielo, utilizando os 

seguintes descritores: Cuidados Paliativos, Comunicação, Paciente, Família. 
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5. DESENVOLVIMENTO 

Os profissionais de enfermagem têm o compromisso de proporcionar bem-

estar para o paciente e sua família, e o cuidado paliativo está sempre associado a 

uma questão que envolve a terminalidade próxima, o que significa que o paciente e 

família devem ter uma atenção plena para conviver com esta realidade (SANTANA 

et al, 2009). 

Neste contexto a comunicação efetiva com o paciente e a família do paciente 

para Araújo; Silva (2007) é essencial para que ambos entendam todo o processo do 

cuidado. Para os pacientes sob cuidados paliativos, o relacionamento humano, a 

comunicação da equipe é a essência do cuidado que sustenta a fé e a esperança 

nos momentos mais difíceis.  

O relacionamento interpessoal pode ser ressignificado e adquirir grande 

importância para aqueles que vivenciam a terminalidade. Neste sentido, a 

comunicação mostra exercer papel de destaque no processo de morrer. Enquanto 

atributo essencial do relacionamento interpessoal, a comunicação empática e 

compassiva é vista como instrumento que fornece suporte e sustento para a pessoa 

frente à terminalidade (ARAÚJO; SILVA, 2007). 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

As estratégias de comunicação com pacientes e familiares são discutidos nas 

seguintes categorias:  

6.1Estabelecendo Relação de Ajuda 

O enfermeiro e sua equipe podem apoiar a família a partir do momento em que 

informam sobre as condições de saúde do paciente e comunica-se efetivamente 

com os membros da equipe e possibilita uma confiança mútua, e ajuda no 

enfrentamento das condições impostas pela doença (LEITE; VASCONCELLOS, 

2006;SILVA;SUDIGURSKY, 2008; MAGALHÃES; FRANCO, 2012) 

6.2 Expressando Compaixão e Afeto 

Expressões de compaixão e afeto na relação com o outro trazem a certeza de 

que somos parte importante de um conjunto, o que traz sensação de consolo e 

realização, além de paz interior(ARAÚJO; SILVA,2007; SILVA, et al, 

2010;OLIVEIRA; SANTOS, 2013). 

6.3 Comunicando de Forma Terapêutica 
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A comunicação é um processo de ajuda terapêutica. Para isso o enfermeiro 

deve ter conhecimentos fundamentais sobre as bases teóricas da comunicação e 

adquirir habilidades de relacionamento interpessoal para agir positivamente na 

assistência ao paciente (CAMELO, 2012;PONTES et al, 2007;ORIA et al, 2004). 
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