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RESUMO: Trata-se de pesquisa bibliográfica qualitativa em andamento. 

Objetivo: Identificar na literatura as ações privativas do Enfermeiro em cuidados 

paliativos prestados a pacientes oncológicos adultos.Método: pesquisa descritiva 

com abordagem qualitativa, revisando as seguintes bases de dados SciELO, 

LILACS e MEDLINE, entre os anos 2010 à 2017.Resultados preliminares: No 

presente estudo foram identificados e selecionados, artigos que mostraram as ações 

privativas do enfermeiro em cuidados paliativos aos pacientes oncológicos adultos, 

dentre as atividades, os cuidados com paciente oncológico, com cateter central, 

atuação dos enfermeiros no extravasamento de drogas quimioterápicas 

antineoplásicas, manejo da dor, planejamento da assistência de enfermagem ao 

paciente com câncer, o papel de educar, cuidar, promover, coordenar o controle de 

sintomas. Descritores DECS/MESH: Enfermeiro, oncologia e cuidados 

paliativos. Palavra chave: Adulto. 

INTRODUÇÃO: A impossibilidade da cura do câncer não exclui as ações de um 

tratamento ativo, mas alterações nos objetivos da terapêutica. A OMS deixa claro 

que ambas as terapêuticas tanto o tratamento ativo como o paliativo não se 

excluem, mais deve ser ter a visão de iniciar as práticas de cuidados paliativos o 

quanto antes, e ser aplicada concomitante com o tratamento ativo inseridas 

gradativamente como um componente dos cuidados do paciente do diagnóstico até 

a sua terminalidade. A alteração de cuidados ativos para cuidados paliativos é um 

processo singular, uma vez que cada paciente é um ser único e exclusivo e suas 

respostas aos tratamentos se diferem. (INCA, 2009). Seus princípios incluem: 

reafirmar a importância da vida, considerando a morte como um processo natural; 

estabelecer um cuidado que não acelere a chegada da morte, nem a prolongue com 

medidas desproporcionais (obstinação terapêutica); propiciar alívio da dor e de 

outros sintomas penosos; integrar os aspectos psicológicos e espirituais na 

estratégia do cuidado; oferecer um sistema de apoio à família para que ela possa 

enfrentar a doença do paciente e sobreviver ao período de luto. (RODRIGUES, IG. 

2009). Com tantos profissionais envolvidos, qual o papel e as ações privativas do 

enfermeiro nos cuidados paliativos aos pacientes oncológicos adultos? A partir do 

levantamento desses dados, esse trabalho tem como objetivo realizar uma revisão 

na literatura através de levantamento bibliográfico, sobre o papel do enfermeiro em 

cuidados paliativos.OBJETIVOS: Identificar na literatura o papel e as ações 



privativas do enfermeiro nos cuidados paliativos aos pacientes oncológicos 

adultos. MÉTODO: Foi utilizada revisão narrativa, essa metodologia define-se por 

não utilizar critérios explícitos e sistemáticos para busca e análise crítica na 

literatura. Sua busca pelos estudos não precisa esgotar as fontes de informações e 

não se aplicam estratégias sofisticadas e exaustivas, a seleção e a interpretação das 

informações, podem estar sujeitas a subjetividade dos autores. É adequada para a 

fundamentação teórica de artigos, dissertações, teses e trabalho de conclusão de 

curso. (INSTITUTO DE PSICOLOGIA, 2013). Foi realizado o levantamento 

bibliográfico das seguintes bases de dados eletrônicos, biblioteca virtual em saúde 

(BVS): Literatura Latino Americana e do Caribe em ciências da saúde (LILACS), que 

é a mais importante abrangente índice de literatura científica e técnica da América 

Latina e Caribe, USA National Library of Medicine (MEDLINE/PubMed) que contém 

mais de 18 milhões de referências a artigos de jornais científicos, com maior 

concentração em biomedicina, enfermagem, entre outros,Scientific Eletronic Library 

Online (SciElo), biblioteca eletrônica que abrange uma coleção selecionada de 

periódicos científicos brasileiros.Utilizaremos os seguintes descritores, pesquisados 

na biblioteca virtual em saúde (BVS): Oncologia, Papel do enfermeiro, cuidados 

paliativos. Quanto aos critérios de inclusão, foram incluídos, artigos completos e 

gratuitos disponíveis eletronicamente, no período de 2010 a 2017, nos idiomas em 

português, espanhol e inglês, e que estejam relacionados ao tema proposto. Quanto 

aos critérios de exclusão, foram excluídos, artigos em duplicidade, incompletos e 

pagos, anteriores a 2010 e em idiomas que não estejam em português, espanhol ou 

inglês e que não estejam relacionados ao tema. Após os critérios de inclusão e 

exclusão foram selecionados os artigos com o tema proposto em um quadro: nome 

do autor, tema e conclusão, onde realizaremos uma descrição para chegarmos a 

uma conclusão.DESENVOLVIMENTO: o presente estudo foi aprovado pela 

comissão de pesquisa do curso, realizada a coleta de dados em bases de dados e 

está em fase de análise dos estudos conforme a proposição apresentada no 

método. RESULTADOS PRELIMINARES: foram identificadas nas bases de dados 

um total de 12 artigos atendendo aos critérios de inclusão e exclusão propostos no 

método que evidenciam até o momento que parecem ser ações privativas do 

enfermeiro: os cuidados com paciente oncológico, com cateter central, atuação dos 

enfermeiros no extravasamento de drogas quimioterápicas antineoplásicas, manejo 



da dor, planejamento da assistência de enfermagem ao paciente com câncer, o 

papel de educar, cuidar, promover e coordenar o controle de sintomas.  
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