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Resumo 

Este estudo tem como objetivo identificar os cuidados paliativos conhecendo as 

dificuldades de enfrentamento do familiar ao assistir o paciente em fase terminal e 

através de ações que amenizem e humanizem tais cuidados. A metodologia utilizada 

para este trabalho foi umapesquisa bibliográfica utilizando-se deonze livros, quatro 

artigos, oito revistas, seismanuais e umsite, foram utilizados livros disponíveis na 

Universidade de Franca e buscas nos meios eletrônicos em bases de dados 

SCIELO e LILLACS disponíveis na Biblioteca Virtual em Saúde, selecionando 

trabalhos publicados no período de 2000 a 2016. Os cuidados paliativos são 

considerados uma modalidade emergente da assistência sobre as necessidades do 

paciente em doenças crônicas e terminais. São cuidados totais, ativos e integrais 

oferecidos ao paciente e à sua família, permitindo uma vida com mais qualidade 

diante da própria morte. Conclui-se que a atuação consiste em facilitar o processo 

de cuidar paliativamente, e possibilitar uma assistência humanizada ao paciente e 

seus familiares. 

Palavras-chave: Cuidados paliativos, Assistência de enfermagem, Humanização, 

Família. 

 

Introdução 

A abordagem da equipe de saúde para promover a qualidade de vida do 

paciente em cuidados paliativos com abordagem aos familiares caracteriza o 

cuidado no intuito de ajudar a enfrentar doenças que ameaçam a continuidade da 

vida. O cuidado requer identificação precoce, avaliação e tratamento da dor, do 

desconforto e problemas de natureza psicossocial e espiritual (1).  

Neste sentido os cuidados paliativos são oferecidos aos enfermos portadores 

de doenças em fase avançadas, sem possibilidade de cura, com prognóstico ruim 

como o câncer, AIDS, doenças renais crônicas, cardiopatas terminais, doenças 

degenerativas de natureza neurológica, pneumopatas e outras doenças crônicas (2).  

No entanto o paciente em fase terminal necessita de cuidados paliativos 

coletivo, ou seja, uma equipe multiprofissional constituída por médico, enfermeiro, 

psicólogo, terapeutas, fisioterapeutas, assistente social, nutricionista, farmacêutico e 

o cuidador que geralmente é um familiar. Todos para oferecer ao paciente e aos 

seus familiares o melhor conforto e qualidade de vida. Os cuidados paliativos são 

considerados uma modalidade emergente da assistência sobre as necessidades do 
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paciente em doenças crônicas e terminais. (3).   

Uma Comissão Permanente de Cuidados Paliativos da Sociedade Brasileira 

de Geriatria e Gerontologia (SBGG) foi criada no ano de 2004 e vem desenvolvendo 

atividades educativas em eventos científicos no intuito de divulgar a prática destes 

cuidados, onde toda equipe multiprofissional, cuidador e familiares desenvolvem um 

papel essencial para que cuidados paliativos proporcionem bem-estar e qualidade 

de vida no processo de morte (4).  

Um modelo de intervenção em cuidados paliativos foi criado pela Organização 

Mundial de Saúde em 1990, e ações paliativas já tem início no momento do 

diagnóstico onde o tratamento em busca da cura perde sua efetividade. São 

cuidados que perduram na sobrevivência do paciente de forma individualizada (5).  

A atuação da enfermagem nos cuidados paliativos engloba a comunicação 

como uma estratégia de suma relevância para a prática destes cuidados, 

desenvolvendo atitude, cooperação, sentimento e sensibilidade tanto para o 

paciente em fase terminal como para os familiares que são geralmente os 

cuidadores diretos. Esta comunicação vai muito além de palavras e do conteúdo, 

importante também criar uma relação de escuta atenta. (6).  

Este cuidado é realizado pela equipe multiprofissional em pacientes com 

diagnósticos e histórias de vida variadas, com classes sociais, idades, profissões, 

crenças e culturas diversificadas, constituindo assim, um campo interdisciplinar de 

cuidados totais, ativos e integrais no intuito de melhorar a qualidade de vida do 

paciente sem possibilidades de cura e atuando junto a familiares proporcionando 

suporte psicossocial e espiritual em todos os estágios da doença até o período de 

luto da família(3,7).  

 

Objetivo 

O objetivo deste estudo é identificar os cuidados paliativos conhecendo as 

dificuldades de enfrentamento do familiar ao assistir o paciente em fase terminal 

através de ações que amenizem e humanize tais cuidados.  

 

Metodologia 

 Trata-se de uma revisão narrativa da literatura, a qual foi realizada através de 

levantamento bibliográfico em livros disponíveis no acervo da biblioteca da 

Universidade de Franca(UNIFRAN) artigos, Manual do Ministério da Saúde.Para a 
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busca nos meios eletrônicos teve como principal base de dados o SCIELO 

(ScientifcElectronic Library Online) e LILLACS (Literatura Latino-Americano e do 

Caribe em Ciências da Saúde), disponíveis na Biblioteca Virtual em Saúde.  

Os descritores utilizados foram: cuidados paliativos, assistência de 

enfermagem, humanização, família. Como critério de inclusão foram utilizados 

trabalhos publicados entre 2000 e 2016 na língua portuguesa, na íntegra. Foram 

levantados 55 trabalhos, tendo sido o material bibliográfico submetido à leitura 

criteriosa, fichamento e avaliação quanto à sua contribuição para o objetivo do 

estudo, sendo selecionados 30 trabalhos que atendiam aos critérios de inclusão. 

 

Desenvolvimento 

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

são cuidados ativos, totais e integrais para pacientes cuja doença não é responsiva 

a tratamento de cura. É o controle da dor, de sintomas e de problemas psicossociais 

e espirituais cujo objetivo é proporcionar a melhor qualidade de vida possível para 

pacientes e familiares (5,9).  

  

A Associação Brasileira de Cuidados Paliativos (ABCP) foi fundada na década 

de 90 pela psicóloga Ana Geórgia de Melo, sem fins lucrativos, visando a divulgação 

dos cuidados paliativos em todo território nacional(10).  

Há muito que fazer para um paciente em fase final da vida, mesmo sem 

possibilidades terapêuticas e em fase avançada de alguma doença. Muitos destes 

pacientes podem receber considerável conforto, bem como a melhora do seu estado 

geral com o tratamento paliativo integral, pois ter uma morte digna e sem sofrimento 

requer de toda equipe de saúde uma assistência integral com conforto físico, 

psíquico, social e espiritual no intuito de resgatar a dignidade (11).  

No decorrer da doença o diagnóstico preciso é muito importante, pois este 

paciente apresenta sintomas múltiplos como dificuldade respiratória, dor moderada a 

severa, incontinência urinaria e fecal e fadiga com dificuldade para deambular e se 

cuidar. Ele vai perdendo a força muscular devido à perda ou diminuição da 

capacidade de se alimentar e ingerir líquidos, com evolução para a perda da 

consciência, inquietação, confusão mental e anorexia. A fase chamada de agonia é 

apresentada geralmente nos últimos dias de vida, ou seja, nas últimas 48 horas (12).  

Nesta fase o apoio de uma equipe multiprofissional tanto ao paciente quanto 
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aos familiares é de suma importância, delineando e materializando intervenções 

terapêuticas adequadas para minimizar o sofrimento e maximizar os níveis de 

conforto físico, psicológico e social. Ações de enfermagem embasada na 

humanização devem ser proposta para as 24 horas do dia ao doente e aos 

familiares (13).  

O paciente em final da vida deve ser respeitado como ser humano em suas 

crenças e desejos de forma natural e humanizada, não se reduzindo os cuidados à 

mera execução de técnicas, chegando assim, a um fim digno e sereno. Os cuidados 

paliativos assumem um papel relevante enquadrando um suporte aos familiares 

(14).  

Alguns princípios básicos devem ser seguidos avaliando a situação inicial do 

paciente e da família, reconhecer qual o cuidador e o meio ambiente, determinando 

as necessidades e problemas gerais ou específicos a serem amenizados. (15) 

Necessidades Físicas: são necessidades similares às de qualquer paciente 

seriamente enfermo. Estão relacionadas ao controle dos sintomas que levam ao 

sofrimento físico, principalmente a dor e agitação e suspensão de tratamentos que 

em nada contribuem para o seu alívio. (15). 

Necessidades Psicossociais:a vulnerabilidade psicológica e espirituais fazem 

parte do processo de morrer com alterações graduais e oscilações dos sentimentos 

mais comuns como descrença, negação, choque, desespero, ansiedade, insônia, 

culpa, tristeza e depressão, tanto do paciente consciente quanto dos familiares (16).  

O cuidado paliativo em domicílio ou hospitalar deve proporcionar suporte e 

assistência de que necessita o paciente em fase terminal. Os cuidadores dividem-se 

em informais e formais. Os cuidadores informais são os familiares ou amigos que o 

fazem em casa ou no hospital sem remuneração. Os cuidadores formais são os 

profissionais de saúde e que são remunerados pelos seus cuidados prestados (17).  

 

O cuidador necessita de apoio e de compreensão quanto aos cuidados de 

saúde, educação e informação adequada para ser feita uma boa assistência ao 

doente e, também, sobre o diagnóstico, ao prognóstico, as causas, a importância do 

controle de sinais e sintomas e a ciência de mudanças súbitas no estado geral com 

sinais de aproximação da morte (18).  

Quanto aos familiares as necessidades variam de acordo com o quadro 

clínico do paciente, desde o início até um tempo após a morte, sendo necessário 
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auxílio para manter o equilíbrio entre ser útil e respeitar suas próprias necessidades. 

Aos familiares também deve ser oferecido uma adequada comunicação quanto ao 

diagnóstico, o prognóstico e tratamentos possíveis e necessários esta comunicação 

deve ser fornecida gradualmente (19).  

O cuidador ao oferecer um atendimento de qualidade ao doente busca uma 

melhor qualidade de vida ao mesmo e fazendo o acolhimento segue algumas 

etapas. Acesso: o cuidador deve receber o paciente e prestar os cuidados 

necessários, incluir a família, aproximando-a e confortando-a com esclarecimentos 

de todas as dúvidas e rotinas da instituição. Escuta: iniciar a educação em saúde 

desde a internação e rotineiramente, criando um ambiente seguro e de confiança 

dando oportunidade para o doente e familiar expressar suas dúvidas, medos e 

angústias. Diálogo: utilizar de palavras de fácil compreensão na orientação ao 

doente e à família sobre os sinais e sintomas, enfatizando a qualidade dos cuidados 

paliativos. Apoio: identificar as necessidades do paciente e familiar oferecendo apoio 

de conforto nas informações buscando satisfazer tais necessidades. Vínculo: 

flexibilizar o horário de visita e orientar quanto aos benefícios do cuidado paliativo e 

todas as complicações que podem ocorrer (20).   

O acolhimento na assistência da equipe de saúde facilita a identificação de 

problemas e proporciona soluções, ou seja, modifica radicalmente o processo de 

trabalho e as ações a serem tomadas (21).  

Através do Ministério da Saúde a humanização da assistência hospitalar 

ocorreu com a regulamentação do Programa Nacional de Humanização da 

Assistência Hospitalar (PNHAH), através da Portaria nº 881 de 19/06/2001, no 

âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Neste mesmo ano a humanização foi 

inclusa na pauta da 11ª Conferência Nacional de Saúde (22).  

Segundo alguns autores, o significado da palavra humanização é tornar-se 

humano, humanar-se, tornar benévolo, afável, tratável o ser humano. É a 

capacidade de oferecer atendimento de qualidade, utilizando todos os avanços 

tecnológicos disponíveis (23).  

Por muitos anos o foco da equipe de enfermagem e médica era para a 

doença e não para o paciente e seus familiares, porém através de inovações há 

cerca de uma década a saúde engloba a humanização inserindo o acolhimento ao 

paciente e seus familiares respeitando a subjetividade destes (24).  

Além de proporcionar cuidados paliativos integrais e humanizados, o respeito 
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é a forma de considerar a individualidade e a subjetividade do paciente, tratando-o 

com atenção, na escuta e na interpretação de sua fala, seja ela verbal ou não verbal 

levando em consideração as preocupações do paciente e de seus familiares, desde 

a sua internação e ao longo de seu acompanhamento clínico (25). 

Através dos cuidados paliativos é percebido que não existe paciente fora de 

possibilidade terapêutica, pois sempre há uma terapêutica a ser utilizada no sentido 

de garantir conforto e bem-estar ao paciente e sua família, mesmo não tendo como 

evitar o avanço da doença e a chegada da morte (26).  

Uma das maneiras de assegurar cuidados paliativos adequados para os 

pacientes e para a família é estabelecer ações que devem ser planejadas de acordo 

com os diferentes níveis de atenção, considerando as necessidades e 

especificidades de cada um, diferentes idades e doenças. A Academia Nacional de 

Cuidados Paliativos (ANCP) sugere três níveis de atuação para os cuidados 

paliativos (27): 

Cuidados Paliativos Nível I: são cuidados prestados por equipes moveis com 

formação que não dispõem de estrutura de internação própria, porem dispõem de 

espaço físico com capacidade de comportar suas atividades. Esses cuidados 

poderiam ser oferecidos tanto em regime domiciliar quanto de internação e devem 

estar limitados à função de aconselhamento e suporte nas dimensões sociais, 

emocionais e espirituais (27). 

Cuidados Paliativos Nível II: são cuidados prestados em unidades 

assistenciais em domicilio ou com internação própria por equipes multiprofissionais 

capacitadas incluindo médicos, enfermeiros e técnicos. Garantem apoio e 

disponibilidade em período integral dentro da atuação de média complexidade (27). 

Cuidados Paliativos Nível III: são cuidados do nível II somando o 

desenvolvimento de programas regulares e estruturados de formação e capacitação 

especializada em cuidados paliativos, desenvolvendo pesquisas, protocolos e 

condutas na área e a capacidade de equipe multidisciplinar completa respondendo e 

orientando situações complexas e de alta exigência em cuidados paliativos (27).  

Pelo Ministério da Saúde para cuidados paliativos e controle da dor crônica, 

as diretrizes preveem uma linha de cuidados que inclua os três níveis de atenção à 

saúde, a básica, a especializada de média complexidade e a especializada de alta 

complexidade, todas considerando a humanização no atendimento com a inclusão 

da família no cuidado mostrando a ela que existem esforços da equipe no sentido de 
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evitar que seu ente querido sofra, promovendo uma morte digna, sem dor, assim 

como reconhecendo o familiar como entidade que também sofre (27).  

 

Considerações finais 

Através deste estudo considera-se em primeiro lugar que na assistência a 

pacientes com cuidados paliativos, faz-se necessário e relevante que o enfermeiro e 

sua equipe saibam reconhecer a morte como um processo natural. Através deste 

reconhecimento ofereçam apoio à família, para que possa enfrentar a doença do 

ente querido com confiança e segurança na equipe. 

O enfermeiro e sua equipe são considerados linhas de frente no cuidado 

paliativo, visto que, sua formação tem como atributo principal a arte de cuidar, o que 

deve ser desenvolvido com habilidade e humanização.  

No acolhimento deve haver comprometimento de toda equipe e focar ao 

paciente o tratamento humanizado e procurar atender suas necessidades..  

Uma equipe multiprofissional é indispensável nos cuidados paliativos, pois o 

paciente em fase terminal necessita de inúmeros cuidados, orientações e 

considerações sendo necessário que toda equipe tenha conhecimento sobreeste 

cuidados, com atitude e comunicação  adequadas refletindo positivamente nos 

pacientes, nos familiares e na própria equipe.  
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