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1INTRODUÇÃO 

 

 O câncer é o nome dado a um grupo de enfermidades caracterizadas pelo 

crescimento desordenado de células anormais que podem se espalhar por tecidos e 

órgãos tornando-se um problema de saúde publica em nível mundial por conta de 

suas complicações epidemiológica, também afetando a vida social e econômica, 

com grande incidência de mortalidade e morbimortalidade (GUIMARÃES et al., 

2016; LUZ et al., 2016). 

 Ribeiro, et al (2014) aponta que mesmo com todos os estudos, progressos e 

avanços da tecnologia o câncer continua sendo uma das mais graves doenças que 

pode levar a pessoa a morte iminente. A descoberta de uma patologia oncológica 

em um membro da família gera um grande impacto no âmbito familiar, levando a 

necessidade de uma nova organização familiar tanto para a pessoa quanto para sua 

família gerando um estilo de vida diferente que possa atender as necessidades do 

paciente. 

 De acordo com Instituto Nacional do Câncer (Brasil, 2015) são esperados 600 

mil casos novos de câncer para o Brasil em 2016, sendo câncer de próstata em 

homens e mama em mulheres  os mais presentes, câncer de próstata é um tumor 

que se desenvolve quando as células da glândula da próstata se multiplicam e 

crescem desordenadamente, e câncer de mama é um tumor que atinge as células 

da mama, que começam a se proliferar descontroladamente. É um dado 

preocupante pois é sabido que homens só procuram os serviços de saúde em casos 

já avançados da doenças ao contrario das mulheres que frequentam mais os 

serviços ambulatoriais. 

 O câncer é uma patologia que não escolhe  idade, sexo, raça ou classe social 

podendo acometer qualquer pessoa em qualquer momento da vida, caso o câncer 

seja diagnosticado na infância pode gerar uma maior expectativa de cura por outro 

lado quando o câncer é diagnosticado na infância precisa de uma atenção especial 

pois alem de gerar grandes custos financeiros no diagnostico e tratamento, ele vai 

afetar diretamente o estado psicossocial da criança e sua família, mudando 

completamente o estilo de vida familiar, a assistência de enfermagem em oncologia 

deve se estabelecer de forma integral, e não só de planejamento intra hospitalar, e  
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sim de cuidados que envolvam todo o contexto biopsicossocial do paciente 

assistindo assim um cuidado humanizado (FERMO et al., 2014; MARANHÃO et al., 

2011). 

 Quando se trata de idosos, onde a incidência do câncer vem aumentando a 

cada ano, a Organização Mundial de Saúde (OMS) define a população idosa em 

uma faixa etária de 65 anos ou mais. O que vem causando grande preocupações é 

o difícil tratamento decorrentes das condições clinicas, imunológicas e nutricionais 

dos idosos, sendo assim a assistência de enfermagem devem atentar-se 

rigorosamente a o estado nutricional do paciente, isolamento social, solidão, 

doenças crônicas e as complicações ocasionadas pelo próprio processo de 

envelhecimento (BRASIL, 2015). 

 O câncer por se tratar de uma doença agressiva e traumatizante, faz com que 

a enfermagem utilize de varias ferramentas e uma dessas ferramentas é a Teoria 

das Representações Sociais (TRS), foi elabora por Serge Moscovici com intuito de 

explicar e entender a realidade social sobre certos objetos a um sistema de valores 

que orientam a ação dos sujeitos no meio social de forma individual ou coletiva. 

 A importância da TRS aplicada na assistência de enfermagem nos possibilita 

compreender como o sujeito enxerga a si mesmo e ao meio externo, nos 

possibilitando assim a criar estratégias para uma melhor condução terapêutica com 

amparo teórico e metodológico (FERREIRA, 2016). 

 O planejamento da Assistência de enfermagem ao paciente com câncer 

evidencia varias dimensões com base no conceito da Teoria das Representações 

Sociais. A patologia afeta a saúde, a vida da pessoa de forma emocional e social 

(SILVA; CRUZ, 2011). 

 A assistência de enfermagem é de suma importância logo após o diagnóstico 

e no tratamento do câncer, por suas características diferenciadas de outras 

patologias crônicas, é considerada uma doença traumatizante, o que ocasiona 

problemas psicológicos ao sujeito e sua família. Sendo assim muito importante o uso 

de ferramentas da equipe de enfermagem como: escutar, orientar, esclarecer 

duvidas fortalecendo o vinculo entre equipe de enfermagem e paciente para garantir 

um cuidado holístico e uma melhor qualidade de vida para o paciente e seus 

familiares (VICENZI et al., 2013). 

 Santos, Lattaro e Almeida (2011) apontam que é de grande importância que o 

profissional enfermeiro faça uso de cuidados paliativos para promover assistência 



5 
 

aos pacientes oncológicos terminais sendo necessário aprimorar seus 

conhecimentos técnico-científicos por se tratar de uma doença que causa 

sentimentos de medo, insegurança e não aceitação, esse cuidado é direcionado a 

dor e ao sofrimento do sujeito e seus familiares atingindo todas as dimensões: física, 

psíquica, social e espiritual. Os cuidados prestados a esses pacientes aliviam a dor e 

o sofrimento iniciando com o diagnóstico da doença e se estende até o luto, 

reconhecendo o direito do paciente com doença terminal, de morrer com dignidade. 

 Embora cada pessoa lide com a fase terminal de maneira única, esta situação 

também sofre influencias pelos contextos sociais, culturais e espirituais em que ele 

acontece, a enfermagem é centrada no cuidado que envolve todos os ciclos da vida 

desde o planejamento do nascer ate a morte (SANTOS; LATTARO E 

ALMEIDA.,2011; SILVA; CRUZ, 2011). 

 Levando esses pontos em consideração, o presente estudo pretende – 

demonstrar a importância e o diferencial de um enfermeiro qualificado em prestar 

assistência de enfermagem paliativo e humanizado em pacientes oncológicos e seus 

familiares – utilizou-se do modelo descritivo direto com revisão integrativa da 

literatura. 
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1.1 CUIDADOS PALIATIVOS 

 

 De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) cuidados paliativos 

são definidos como cuidados ativos prestados por uma equipe de saúde 

multidisciplinar que tem como finalidade melhorar a qualidade de vida do paciente e 

dos seus familiares perante uma doença sem possibilidade de cura, por meio de 

prevenção, controle e alivio da dor, e outros problemas físicos, sociais, psicológicos 

e espirituais, os cuidados devem ser iniciados no momento do diagnostico da 

doença e se estender ate o luto (SILVA et al., 2015). 

 Os  cuidados paliativos iniciaram no Brasil em 1980, uma época em que o 

sistema de saúde era voltado unicamente para a cura, e reconhecido em 2011 pelo 

Conselho Federal de Medina como área de atuação médica (COSTA; POLES; 

SILVA, 2016). 

 Silva, et al (2015) aponta que decorrente a situação crescente de casos de 

câncer, problemas crônicos de saúde, e também o aumento da população idosa os 

cuidados paliativos devem ser primordiais em defesa a sociedade, ressaltando a 

importância de investir e gerar mais estudos que objetivam melhorias nos cuidados 

paliativos e qualificações dos cuidados de enfermagem na atenção  oncológica, que 

traz a enfermagem como a equipe mais dedicada ao cuidado das pessoas e 

familiares no contexto da internação hospitalar por permanecer 24 horas com o 

paciente.  

 A sistematização da assistência de enfermagem (SAE) é um instrumento 

utilizado para organizar a prestação da assistência, que auxilia o enfermeiro 

identificar as necessidades e prioridades de cuidado a paciente, família e 

comunidade, e em cuidado paliativos requer uma abordagem respeitosa, escuta 

atenciosa, empatia e participação ativa do paciente e familiar para uma melhor 

tomada de decisão (SILVA; MOREIRA, 2011). 

 Silveira, et at (2016) cita que pacientes que estão sob tratamento em 

Unidades de Terapia Intensiva (UTI), em situações onde não há mais a possibilidade 

de cura, devem receber cuidados menos agressivos priorizando cuidados mais 

adequados visando a qualidade e conforto nos momentos finais de vida do paciente. 

Essa mudança no tratamento entre cura e paliativo depende da capacidade de 
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percepção e conhecimento da equipe de profissionais, o enfermeiro é capacitado 

para implementar e lidar com pacientes e familiares nessa situação. 

 A dor é o principal sintoma apresentado por pacientes oncológicos 

acometendo de 51 a 90% dos pacientes, o enfermeiro capacitado possui habilidade 

e conhecimento para avaliar a dor oncológica, tendo autonomia para fazer 

implementações terapêutica assistindo e apoiando o sujeito e sua família durante 

todo o processo da doença, esses cuidados não adiam a morte nem prolongam a 

vida, mais promovem uma melhor qualidade de vida, preparam e ajudam a família 

no processo de pós-morte (WATERKEMPER; REINMITZ, 2010). 

 Os cuidados paliativos também são utilizado como uma ferramenta pela 

equipe multiprofissional para facilitar e ajudar os pacientes e familiares se adaptarem 

e aceitarem as mudanças e estilo de vida gerado pela doença bem como a 

aceitação das condições como a possibilidade de morte, os cuidados paliativos 

apresentam princípios como: fornecer alivio para dor, astenia, inapetência, dispnéia 

dentre outras; compreender a vida e a morte como processos naturais, não 

prolongar a vida ou adiantar a morte, oferecer suporte para a família e o paciente 

lidar com a doença e oferecer suporte ao luto (COSTA; POLES; SILVA, 2016). 

 Araújo et al. (2012), identifica que o alto grau de complexidade de uma equipe 

multiprofissional de saúde que trabalham com cuidados paliativos exige que utilizem 

de saber técnico  para o controle de sintomas e também do uso de habilidades 

interpessoais e emocionais do profissional de saúde, para poder lidar com o controle 

de emoções e o próprio sentimentos diante um paciente em estado terminal, um dos 

principais fatores e que leva a um bom desempenho da equipe de cuidados 

paliativos é a consciência e a comunicação interpessoal. 

 A comunicação uma das principais ferramentas de enfermagem quando 

aplicada em conjunto com os cuidados paliativos proporciona ao enfermeiro uma 

maior sensibilidade para criar vinculo com paciente em fase terminal, vale ressaltar 

que a comunicação vai muito alem de palavras, contemplando olhar, escuta atenta e 

postura, tornando se um método muito eficaz para uma assistência integral e 

humanizada. È notável o grau de humanização quando se estabelece uma 

assistência domiciliar tanto nos cuidados quanto no amparo afetivo reduzindo riscos 

e complicações de longas internações, diminuição de custo hospitalares e vinculo 

entre paciente, família e equipe de saúde (QUEIROZ., et al, 2013; ANDRADE; 

COSTA; LOPES, 2013). 
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1.2 ENFRENTAMENTO FAMILIAR 

 

 A trajetória do tratamento do câncer pode ser longa e exaustiva, carregada de 

sofrimento, na maioria das vezes é transferida para a família a responsabilidade com 

o auxilio dos cuidados do dia a dia. Quando a doença chega a um estado avançado 

sem possibilidade de cura entra em vigor os cuidados paliativos esta etapa é 

considerada a mais difícil, onde requer uma grande atenção da enfermagem, pois 

esses fatores podem levar a depressão e outros problemas psicológicos no paciente 

e em seu núcleo familiar (ENCARNAÇÃO; FARINASSO, 2014; VISONA; 

PREVEDELLO; SOUZA, 2012).  

 A família desempenha um papel fundamental no tratamento do paciente 

oncológico garantindo conforto emocional e incentivo para seguir em frente, 

tornando grande aliado da equipe de saúde facilitando a confiança do paciente na 

assistência prestada, lembrando que o processo de um membro da família ser 

diagnosticado com câncer é tão impactante e doloroso, que leva toda a família a 

necessidade de assistência, tendo em vista que a família também é um paciente 

(MAIA; MAIA, 2016). 

 Pinheiro, et al (2016) aponta que é preciso muita atenção para o 

planejamento e preparação, de cuidados paliativos prestados em ambiente familiar, 

conforme a doença se agrava o nível de dependência aumenta levando a família a 

adaptações e mudanças no estilo de vida. É de grande importância o enfermeiro 

estar preparado para prestar assistência a essa família que vai estar passando por 

um grande impacto e sofrimento emocional e psicológico. 

 Fratezi e Gutierrez (2011) cita que diante pacientes sob cuidados paliativos 

torna se fundamental a participação da família, onde o ambiente familiar é um 

facilitador do tratamento, possibilitando o surgimento de relações solidarias, 

segurança e afeto familiar. No contexto familiar cuidar de um doente requer 

adaptação de todos os membros da família é de suma importância que o enfermeiro 

crie um vinculo com paciente e familiares afim de conhecer o perfil cuidador familiar, 

assim possibilitando uma melhor elaboração do planejamento e implementação de 

cuidados  garantindo qualidade na assistência e melhor qualidade de vida para o 

paciente e seus familiares. 
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 Sanches; Nascimento e Lima (2014) Nota que, assim que é confirmado o 

diagnostico do câncer para um membro da família o sofrimento se inicia, mesmo 

com a esperança de cura vem a preocupação com a gravidade da doença,  o 

desespero, culpa, negação, revolta e o medo da morte, a presença da família é de 

grande importância para amenizar o sofrimento e dar apoio para seguir com o 

tratamento, em fase terminal é necessário que a enfermagem ofereça uma 

assistência voltada para o preparo de aceitação para a morte, trabalhando aspectos 

físicos, emocionais e psicológicos garantindo um melhor conforto e apoio a família. 
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1.3 PREPARO PROFISSIONAL  

 

 Silva et al (2015) afirma que o Enfrentamento da morte tem se modificado 

conforme a evolução da civilização, e quando se trata de contexto nos quais estão 

inseridos  os profissionais de saúde, o episódio passou a desencadear sentimentos 

de culpa e impotência, dada a formação dos profissionais, onde são preparados 

para uma educação curativa, sendo centrada na doença, e pouco se fala na morte 

como parte desse processo, como se esta fosse uma oposição a vida, estudos 

demonstram que profissionais da equipe de enfermagem que presta assistência a 

pessoas em processo de morte enfrentam dificuldades que as levam a perceber que 

não estão preparadas para esta situação, o morrer e a morte são ciclos do processo 

natural da vida e o seu acompanhamento é um componente integrante da 

enfermagem como profissão. Sendo assim é de suma importância ampliar a 

discussão e a formação profissional acerca de cuidados paliativos. 

 Silveira, et al (2016) aponta que enfermeiros em sua maioria os recém 

formados sentem-se despreparados e incapazes de prestar assistência a pacientes 

em fase terminal   incluindo conforto a família, o entendimento e conhecimento dos 

enfermeiros acerca dos cuidados paliativos baseia em ações de enfermagem diária 

demonstrando a insuficiência e a carência de conhecimentos do cuidar paliativo. 

 Silva et al (2015); Costa; Poles e Silva (2016) identifica que as dificuldades 

encontradas pelos profissionais da área de saúde em trabalhar com os cuidados 

paliativos estão relacionados com a formação profissional em nível de graduação,  

onde deveriam ser mais abordado dentro das disciplinas clínicas e psicossociais 

com um melhor desenvolvimento práticos nos campos de estágios, aponta como 

estratégia para melhoria da assistência à capacitação da equipe por meio de 

educação continuada e treinamentos em serviço. Assim desenvolvendo um 

equilíbrio emocional e preparo necessário na assistência dos cuidados paliativos, 

formando profissionais qualificados para garantir que o processo de morrer ocorra 

com dignidade.  
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2 OBJETIVO 

 

 Identificar as principais produções intelectuais no diferencial do enfermeiro na 

abordagem e na condução da assistência de enfermagem paliativo e humanizado 

em pacientes oncológicos e seus familiares 
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3 MÉTODO 

  

 Trata-se de uma pesquisa baseada nos pressupostos da revisão integrativa 

da literatura (POLIT; BECK; HUNGLER, 2004). 

 Soares et al.(2014); Mendes; Silveira e Galvão (2008) apontam que,a revisão 

integrativa é um meio de pesquisa que apresenta reputação internacional em 

enfermagem,que utiliza uma prática com base em evidências, agregando pesquisa 

científica com prática profissional. A busca permite a combinação de estudos de 

diferentes pesquisas sobre uma mesma temática, permitindo avaliar e dimensionar a 

critica de uma pesquisa em saúde, disponibilizando  o conhecimento do tema 

abordado.  

 Para Souza; Silva e Carvalho (2010) a revisão integrativa determina o 

conhecimento atual sobre uma temática, ocorre por meio de pensamentos críticos, 

promovendo a síntese de conhecimento e aplicação de resultados de estudos na 

prática, de forma sucinta, com seis fases do processo de elaboração, sendo elas: 

elaboração da pergunta norteadora; busca ou amostragem na literatura; coleta de 

dados; análise crítica; discussão dos resultados e apresentação da revisão 

integrativa. 

 Na seleção de material incluído na revisão, as bases de dados Medical 

Literature Analysisand Retrieval  Sistem on-line (MEDLINE), Scientific Eletrônic 

Library on-line (SCIELO) e a Literatura Latino-Americano e do Caribe em Ciências 

da Saúde (LILACS), São usadas por meio das palavras- chave: câncer; paliativos; 

oncologia;família; hospital. 

 A questão que norteou o presente estudo foi: como se dá  o processo de 

aceitação e a participação da família nos cuidados paliativos de pacientes 

hospitalizados com câncer? 

 Na intenção de reduzir as busca de material, foram usadas as palavras-chave 

contempladas na Biblioteca Virtual em Saúde - Descritores em Ciência da Saúde 

(DeCS), Os critérios de inclusão foram: material que se reporte, direta ou 

indiretamente, a temática, publicado, entre 2010 e 2016, em língua portuguesa 

desenvolvida no Brasil. A busca dos dados e a análise dos resultados foram 

coletadas no período entre  março e abril de 2017. 
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4 RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

 Nas bases de dados consultadas, foram verificados 51 estudos. Após a leitura 

exaustiva dos títulos e resumos, 28 não responderam aos critérios de inclusão; 

deste 8 foram excluídos por estarem citados em mais de uma base de dados. 

Portanto, a amostra compôs-se de 15 estudos. Os artigos obtidos, posteriormente, 

foram analisados em sua integra, os dados do quadro abaixo apresentam os 

estudos selecionados.  

 Quadro 1 - Estudos selecionados, associados aos cuidados paliativos, câncer, 

oncologia, família, hospital, conforme periódico, ano de publicação e assunto 

abordado - 2010-2016      

 

Nº Periódico 
 

Assunto abordado Desfechos/Resultados   

1 Rev. Bras.Enferm 
2016 

Conhecer os sentimentos 
dos enfermeiros acerca 
dos cuidados paliativos 
em UTI 

Os resultados apontam 
como idéias centrais estão 
relacionadas aos  
sentimentos de conforto, 
frustração e insegurança, 
alem do sentimento de 
que a formação e atuação 
profissional estão voltados 
para o curativo.    
 

2 Interface. 
comunicação 
saudade 
educação. 2016 

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

Os alunos perceberam os 
vários aspectos de 
atuação dessa 
especialidade e a sua 
implicação, concluindo a 
necessidade de mais 
ensino teórico e prático 
dos CP nas grades 
curriculares dos cursos de 
graduação da área da 
saúde. 
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3 Rev. Aten. Saúde. 
2016 

A família frente aos 
aspectos do câncer 

O apoio dado pela família 
é extremamente 
importante por ter uma 
grande influencia sob o 
paciente, atentar para a 
necessidade de 
assistência a família tendo 
em vista como um 
segundo paciente.   
 

4 Rev. Enferm 
UFPE. 2016 

Conhecer a perspectiva 
do familiar cuidador de 
pacientes oncológicos 
sob cuidados paliativos 

Os resultados afirmam a 
perspectiva do medo e do 
receio de lidar com a 
morte do familiar, 
ressaltando a necessidade 
do acompanhamento 
multidisciplinar. 

5 Esc. Anna Nery. 
Rev. Enferm 
2015 

Identificar as dificuldades 
enfrentadas na prestação 
da assistência de alta 
complexidade em pessoa 
hospitalizada no contexto 
dos cuidados paliativos 
em oncologia: percepção 
de enfermeiros 
 

As dificuldades 
encontradas em assistir 
pacientes em cuidados 
paliativos foram,  ausência 
de leito diferenciados, 
deficiência ma formação 
profissional, com destaque 
em lidar com a temática 
morte, influencia do 
modelo curativista, déficit 
de recursos materiais e 
humanos e cuidado 
desumanizado.    
 

6 Rev. Rene. 2015 O cuidado à pessoa em 
processo de 
terminalidade na 
percepção de 
graduandos de 
enfermagem 

A dicotomia entre teoria e 
pratica, a diferença entre o 
que é ensinado e o que se 
faz, como também a falta 
de preparo e experiência 
que os levam a 
sentimentos de 
impotência, tristeza, 
angústia, e insegurança.       
 

7 Rev. Bras Enferm. 
2014 

Experiência dos 
familiares no cuidar de 
crianças e adolescentes 

O adoecimento do 
paciente é vivido 
intensamente pela família, 
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com câncer, em cuidados 
paliativos 

a equipe de saúde deve 
estar focada em uma 
assistência planejada e 
baseada em ações 
direcionadas as esferas 
físicas, emocionais, 
culturais, espirituais, 
recursos humanos e 
materiais disponíveis.    
 

8 Semina. Ciências 
Biologicas e da 
saúde. 2014 

Identificar o impacto das 
repercussões emocionais 
diante da impossibilidade 
terapêutica, relatando os 
sentimentos e o processo 
de luto vivenciados pelo 
núcleo familiar 

Observa-se que, quando 
uma doença se encontra 
em fase terminal, a 
necessidade de 
reorganização familiar fica 
evidente. Nestas 
condições, a família sofre 
junto com o paciente, 
enfatizando a importância 
da equipe de saúde voltar 
sua atenção aos familiares 
para garantir para que 
este período ocasione o 
menor número de 
prejuízos possíveis. 
 

9 Ciênc. Saúde 
coletiva. 2013 

Cuidados paliativos: a 
comunicação como 
estratégia de cuidado 
para o paciente em fase 
terminal 

A comunicação é a 
principal ferramenta para 
criar e fortalecer o vinculo 
familiar entre enfermeiro e 
paciente, um elemento 
eficaz do cuidado com o 
paciente em fase terminal 
e é de suma importância 
para a promoção dos 
cuidados paliativos. 

10 Ciênc. Saúde 
coletiva. 2013 

Refletir sobre os 
cuidados as pessoas com 
doenças em fase terminal 
na atenção primaria à 
saúde 

Os resultados evidenciam 
que, apesar do discurso 
de humanização em 
deixar o paciente viver os 
últimos momentos de vida 
com a família esconde se 
um grave problema de 
descontinuidade dos 
cuidados. conclui-se uma 
déficit de melhoria na 
qualidade de vida de 
quem morre por uma 
doença em fase terminal 
no domicilio, sob os 



16 
 

cuidados do (SUS) em 
municípios distantes dos 
grandes centros. 

11 Rev. Bioethikos. 
2012 

Inteligência emocional no 
trabalho em equipe em 
cuidados paliativos 

A complexidade do 
trabalho em equipe é dado 
pela diferença do pensar 
das pessoas, tornando 
essencial a utilização de 
comunicação e a gestão 
de inteligência das 
emoções como 
ferramentas necessárias 
entre as diferentes 
disciplinas no cuidado que 
vivencia o processo de 
morrer.   
 

12 Rev. Enferm 
USFM. 2012 

Câncer na família, 
percepção de familiares    

Ter um familiar com 
câncer gera sofrimentos e 
angustia para toda a 
família e requer 
reorganização do estilo de 
vida dessas pessoas, 
destacando a importância 
do apoio multiprofissional 
aos familiares de 
pacientes oncológicos. 

13 Ciênc. Saúde 
coletiva. 2011 

Identificar e analisar o 
significado do processo 
de morrer para 
cuidadores familiares de 
pacientes em cuidados 
paliativos    

Em pacientes que 
necessitam de cuidados 
paliativos, é de grande 
importância que haja 
orientações, suporte, 
planejamento de 
intervenções a toda 
família, principalmente ao 
cuidador familiar. 

14 Acta Paul Enferm. 
2011 

Sistematização da 
assistência de 
enfermagem em 
cuidados paliativos na 
oncologia: visão dos 
enfermeiros 

O contexto de atuação 
das enfermeiros nos 
cuidados paliativos na 
oncologia, compreende-se 
que os investimentos no 
processo de aprendizado 
devem ultrapassar o 
conhecimento técnico. È 
preciso pensar a SAE de 
forma flexível.    
 

15 Rev. Gaúcha 
Enferm.  2010 

Cuidados Paliativos: a 
avaliação da dor na 
percepção de 

A dor do câncer é uma dor 
total. Ultrapassa o limite 
da dimensão física de 
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enfermeiros doença e estende-se para 
as dimensões psicológicas 
e sociais. A implantação 
de condutas 
sistematizadas a dor 
englobadas na SAE 
possibilita direcionar as 
ações e dessa forma um 
manejo da dor mais 
completo e eficaz. 

 
 
 Para facilitar a compreensão dos resultados obtidos, o material da revisão foi 

agrupado em três categorias obtidas, após a extração e a avaliação, a saber: (1) 

Cuidados Paliativos, cujos textos agrupados foram os de número 1, 2, 5, 9, 10, 11, 

14, 15, com o total de oito; (2) Enfrentamento familiar, cujos textos agrupados 

foram de número 3, 4, 7, 8, 12, 13, com total de seis e: (3) Preparo Profissional, 

cujos textos agrupados foram os de número 1, 2, 5, 6, com total de 4. Pontua-se que 

alguns estudos foram utilizados em mais de uma categoria em virtude da amplitude 

da abordagem dos textos. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 O presente trabalho nos levou a refletir sobre o tema o diferencial do cuidado 

paliativo e humanizado do enfermeiro na abordagem e na condução da assistência 

de enfermagem paliativo e humanizado em pacientes oncológicos e seus familiares. 

Assim conclui-se que os cuidados paliativos concentram-se em um cuidado 

humanizado tanto do cliente como de seus familiares. Não basta apenas explicar, o 

que é, e como é realizado, é preciso muito mais para tirar as duvidas dos envolvidos, 

é necessário domínio e qualificação dos profissionais para uma melhor aceitação e 

condução do cuidado.  

 O morrer e a morte são ciclos do processo natural da vida e é de competência 

da enfermagem prestar assistência durante este ciclo, o que leva a importância de 

ampliar a discussão e a formação profissional acerca de cuidados paliativos, onde o 

estudo aponta a preocupante falta de preparo dos profissionais em sua maioria 

recém formados, as dificuldades enfrentadas em prestar assistência de cuidados 

paliativos a pacientes e familiares se da há déficit na grade curricular dos cursos de 

graduação de enfermagem e medicina, onde é nítida a carência de abordagem do 

assunto cuidados paliativos o que leva ao despreparo profissional em prestar uma 

assistência de qualidade. 

 A trajetória do tratamento do câncer pode ser longa e exaustiva, carregada de 

sofrimento, na maioria das vezes é transferida para a família a responsabilidade com 

o auxilio dos cuidados do dia a dia. Neste momento tão difícil, a comunicação clara e 

efetiva tanto como a visualização sobre as manifestações verbais e não verbais das 

necessidades do cliente e da família possibilitam maior qualidade no cuidado 

garantindo uma melhor qualidade de vida. 

 É sabido que a presença de um familiar ao lado do paciente traz segurança e 

conforto, deixando o mais confiante e aceitando melhor o processo de morte, 

entretanto é de suma importância o olhar atento do enfermeiro ao familiar que 

precisa de apoio por parte da equipe multiprofissional, prevenindo assim que venha 

adoecer diante de toda sobrecarga gerada nesse processo. 

 Sendo assim o enfermeiro que possui conhecimento e dispõe de habilidade 

técnica na abordagem e na condução do cuidado paliativo e humanizado ira 
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preparar melhor sua equipe, levando assim a prestar uma melhor assistência de 

enfermagem que ira trazer um diferencial para o setor oncológico. 

 Considera-se a abordagem deste tema de extrema importância à sociedade e 

aos profissionais, porém encontra-se algumas limitações em razão de poucas 

publicações sobre o assunto, desse modo, sugere-se que novas pesquisas sejam 

realizadas, diante do tema abordado para aprofundar o conhecimento.   
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