
Realização: Apoio:

 

 

TÍTULO: CONDUTAS DE ENFERMAGEM NA ASSISTÊNCIA PRESTADA AO PACIENTE CRÍTICO EM
CUIDADO PALIATIVO � REVISÃO DE LITERATURA.

 

CATEGORIA: CONCLUÍDO

 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDE

 

SUBÁREA: Enfermagem

 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO - UNICID

 

AUTOR(ES): ELISABETE HELENA FERREIRA, RENATA PINTO BRUDER, ANA CAROLINE AQUINO DOS
SANTOS, MARILISE LOPES SOUSA, GABRIELA BIANCA SANTOS

 

ORIENTADOR(ES): ADRIANO APARECIDO BEZERRA CHAVES

 



 

RESUMO 

Introdução: O cuidado paliativo na terminalidade de vida ainda traz diversos desafios 

para as equipes que atuam nas Unidades de Terapia Intensiva. Esse estudo, teve 

como objetivo, identificar as condutas de enfermagem na assistência prestada ao 

paciente crítico em cuidado paliativo. Observou-se percepções, necessidades e 

barreiras que são enfrentadas frequentemente pelos profissionais. Essas dificuldades 

remetem a importância da abordagem e capacitação dos colaboradores, tendo ainda 

observado a necessidade de oferecer um cuidado que atenda as demandas do 

paciente de forma integral, bem como, oferecer suporte ao familiar. Para realização 

do estudo, foram utilizados os seguintes descritores: cuidados paliativos, enfermagem 

de cuidados paliativos na terminalidade da vida, adulto e unidades de terapia 

intensiva. Mediante esta busca foram encontrados nas bases de dados SciELO 200 

artigos, sendo selecionado 1 artigo; na base de dados MedLine foram encontrados 

8680 artigos, e selecionados 2 artigos; na base de dados BDEnf foram encontrados 

2219 artigos, selecionados 4 artigos; na base Lilacs foram encontrados 4945 artigos 

e selecionados 6 artigos. Os artigos foram selecionados baseando-se nos critérios de 

inclusão e exclusão citados a seguir na metodologia, emergindo aqueles que 

respondem o objetivo da pesquisa, estes serão o alvo de discussão posteriormente. 

Para melhor entendimento dos resultados da busca, os artigos foram divididos em 5 

categorias, sendo elas: Alívio da dor e conforto, comunicação e relacionamento 

interpessoal, falta de capacitação, bioética e importância da comunicação entre a 

equipe multidisciplinar. 

Palavras-chave: enfermagem, cuidados paliativos, adultos e unidade de terapia 

intensiva. 

INTRODUÇÃO 

A Organização Mundial da Saúde (OMS), define Cuidado Paliativo como a linha 

de tratamento que tem por objetivo a oferta de qualidade de vida do paciente e 

familiares frente à  patologias que estão fora de possibilidades terapêuticas de cura, 

por meio de alívio de sintomas e prevenção de sofrimento físico, psicossocial e 

espiritual, prestando conforto ao paciente à medida que a doença avança (1)(2). 

 Nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI), a assistência de cuidados paliativos, 

é prestada a todos doentes criticamente enfermos, com risco de morte e com sintomas 



que comprometam a qualidade de vida. A gravidade da doença, e possíveis 

complicações como, diminuição do nível de consciência, ventilação mecânica, uso de 

sedativos, procedimentos invasivos, isolamento em ambiente estranho e sem a 

presença constante da família são características desta unidade(3)(4). 

 A integração dos cuidados paliativos é de suma importância e traz inúmeros 

benefícios aos pacientes graves, mesmo para os que estão internados na UTI. Isso 

inclui respeitar as limitações da instituição para começar o Suporte Avançado de Vida, 

assim como a ordem de não reanimar e evitar tratamentos desnecessários que 

prolonguem o sofrimento do paciente (5)(6).  

 A equipe de enfermagem que atua nesse contexto, deve estar capacitada para 

prestar assistência de forma integral e individual ao paciente. Ela é  imprescindível 

para que o cuidado seja humanizado, algo que transcende uma assistência puramente 

técnica.(1)(2)(3)(4)  

 O interesse em pesquisar sobre as condutas de enfermagem ao paciente 

adulto em cuidados paliativos na UTI, partiu da necessidade de se aprofundar no 

assunto, que é abordado na graduação de forma menos verticalizada. Sendo 

necessário que o Enfermeiro, neste contexto, tenha conhecimentos específicos, como 

controle da dor, manejo do conforto, comunicação efetiva com o paciente e familiares, 

além da reflexão sobre o processo de terminalidade da vida.(3)(4)    

 O objetivo deste estudo foi identificar e compreender as condutas do 

profissional de enfermagem no cuidado do paciente na fase paliativa na UTI.  

MÉTODO 

Trata-se de um estudo de pesquisa bibliográfica do tipo narrativa, exploratória 

e descritiva. São realizadas a partir do registro disponível decorrente de pesquisas 

anteriores como livros, artigos etc, e buscam levantar informações sobre um 

determinado objeto, delimitando um campo de trabalho. Além de registrar e analisar 

os fenômenos estudados, identificando suas causas.(7)  

 A busca dos artigos foi realizada nas bases de dados Scielo (Scientific Eletronic 

Library Online), Lilacs (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde), BDENF (Base de Dados Brasileira de Enfermagem) e MEDLINE (Medical 

Literature Analysis and Retrieval System Online), devido ao amplo campo e 

quantidade de informações que o assunto pesquisado proporciona, foi necessário 

uma busca ampliada, e com maior diversidade de bases de dados. Os descritores 



utilizados nas bases de dados foram obtidos através do  DeCS/MeSH sendo eles: 

Cuidados paliativos, Enfermagem de cuidados Paliativos na Terminalidade da Vida, 

Adulto, Unidades de Terapia Intensiva. As palavras chave utilizadas foram: 

Enfermagem, Cuidados Paliativos, Adultos e Unidade de terapia intensiva. 

 Os critérios de inclusão para a seleção dos artigos científicos utilizados foram: 

artigos com resumo e texto completos, escritos em português, inglês e espanhol no 

período de 2013-2018. Foram excluídas publicações que não tratem do tema, como 

cuidados paliativos em pacientes oncológicos, pediátricos e em assistência domiciliar. 

         Para realizar a análise dos dados, os artigos foram separados e numerados em 

um quadro, contendo as seguintes informações: título, autores, ano de publicação, 

objetivos e resultados. Posteriormente foi realizada uma síntese dos resultados 

encontrados, emergindo assim as principais condutas de enfermagem e divididas por 

categorias. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para realização do estudo, foram utilizados os seguintes descritores: cuidados 

paliativos, enfermagem de cuidados paliativos na terminalidade da vida, adulto e 

unidades de terapia intensiva. Mediante esta busca foram encontrados nas bases de 

dados SciELO 200 artigos, sendo selecionado 1 artigo; na base de dados MedLine 

foram encontrados 8680 artigos, e selecionados 2 artigos; na base de dados BDEnf 

foram encontrados 2219 artigos, selecionados 4 artigos; na base Lilacs foram 

encontrados 4945 artigos e selecionados 6 artigos. Os artigos foram selecionados 

baseando-se nos critérios de inclusão e exclusão citados anteriormente, emergindo 

aqueles que respondem o objetivo da pesquisa, estes serão o alvo de discussão 

posteriormente. 

No quadro abaixo está apresentado os resultados dos estudos incluídos da busca. 

Quadro 1. Descrição dos estudos incluídos na pesquisa bibliográfica do tipo narrativa, 

e descritiva, por código, título, autoria, base de indexação, ano de publicação e 

método. 



Código Título Autores
Base de 

indexação

Ano  

Publicação
Método

A
A atenção do enfermeiro ao paciente em 

cuidado paliativo.

Picollo DP, Fachini 

M.
Lilacs 2018

Revisão 

bibliográfica do 

tipo integrativa

B

Percepção dos Profissionais da Equipe 

de Enfermagem sobre o cuidar de 

Pacientes em Cuidados Paliativos

Alcântara EH, 

Almeida VL, 

Nascimento MG

Lilacs 2018

Estudo de 

natureza 

qualitativa, 

abordagem 

fenomenológica

C
Cuidados paliativos em enfermagem ao 

idoso em UTI: uma revisão integrativa

Luiz MM; Netto JJM; 

Vasconcelos AKB
BDEnf 2018

Estudo 

descritivo com 

abordagem 

qualitativa do 

tipo revisão 

integrativa

D

Percepção dos enfermeiros sobre 

cuidados paliativos e o manejo da dor 

na UTI. O mundo da saúde.

Freitas NO; Pereira 

MVG
Lilacs 2013

Abordagem 

Quanti-

qualitativa

E

Limitação de Suporte Avançado de Vida 

em pacientes admitidos em unidade de 

terapia intensiva com cuidados 

paliativos integrados

Mazutti SRG; 

Nascimento AF, and  

FUMIS, Lins RR

Medline 2016
Coorte 

retrospectivo

F

Percepção de enfermeiras intensivistas 

de hospital regional sobre distanásia, 

eutanásia e ortotanásia

Silva RS, 

Evangelista CLS
Lilacs 2016

Pesquisa 

exploratória e 

descritiva, com 

abordagem 

qualitativa

G

Cuidados paliativos: enfrentamento dos 

enfermeiros de umhospital privado na 

cidade do Rio de Janeiro – RJ

Morais EN; Conrad 

D; Mattos EM;
BDEnf 2018

Pesquisa 

Qualitativa

H

Cuidados paliativos e bioética: estudo 

com enfermeiros assistenciais Andrade 

CG; Andrade MI; Brito FM

Andrade CG; 

Andrade MI; Brito FM
BDEfnf 2016

Pesquisa 

exploratória, de 

natureza 

qualitativa

I

Conforto para uma boa morte: 

perspectiva de uma equipe de 

enfermagem intensivista

Silva RS, Pereira Á, 

Mussi FC
BDEnf 2015

Estudo com 

abordagem 

qualitativa

J
Dying Care Nursing Intervention in the 

Institutional Care of End-of-Life Patients

Kisvetrová H, 

Joanovič E, Vévoda 

J, Školoudík D

Medline 2017

Estudo 

transversal, 

descritivo

K

A equipe da Unidade de Terapia 

Intensiva frente ao cuidado paliativo: 

discurso do sujeito coletivo

Gulini JEHMB, 

Nascimento ERP, 

Moritz RD, Rosa LM, 

Silveira NR, Vargas 

MAO.

Sciello 2017
Pesquisa 

qualitativa

L

Cuidado paliativo e enfermeiros de 

terapia intensiva: sentimentos que fi 

cam

Silveira NR, 

Nascimento ERP, 

Rosa LM, Jung W, 

Martins SR, Fontes 

MS

Lilacs 2016

Pesquisa 

exploratória 

descritiva

M

Qualidade de vida de pacientes 

internados em uma unidade de 

cuidados paliativos: Um estudo 

transversal.

Matos GDR, 

Pulschen AC.
Lilacs 2014

Estudo 

observacional 

do tipo 

transversal  

Verificou-se que quatro artigos foram publicados no ano de 2018, dois artigos 

foram publicados no ano de 2017, quatro artigos foram publicados no ano de 2016, 

um artigo publicado no ano de 2015, um artigo publicado no ano de 2014 e um artigo 

publicado no ano de 2013; notando-se então, que nos últimos 5 anos a quantidade de 

publicações vem crescendo gradativamente. Isso demonstra que o interesse dos 

profissionais em saúde, tem ganho grande importância para melhorar a assistência 

prestada. Em relação a metodologia empregada nos artigos selecionados, oito artigos 

dispõem da abordagem qualitativa, um artigo usando o método de revisão 

bibliográfica, um artigo utilizando o método de coorte retrospectivo, um artigo 

utilizando o método de estudo transversal descritivo, um artigo utilizando o método de 



pesquisa exploratória descritiva e um utilizando o método de estudo observacional do 

tipo transversal.  

           Para que se possa compreender melhor os resultados que emergiram da busca 

dos artigos dividimos os achados em 5 categorias: Alívio da dor e conforto; 

comunicação e relacionamento interpessoal, falta de capacitação; bioética; 

importância da comunicação entre a equipe multidisciplinar, deixando dessa forma 

melhor evidenciado, as condutas de enfermagem para o paciente em cuidados 

paliativos na uti. 

Categoria 1. ALÍVIO DA DOR E CONFORTO 

  Os autores dos estudos A [1], G [8], I [10], M [14] e J [11], abordam a 

importância de respeitar as escolhas do paciente como uma maneira de ofertar o 

conforto e a qualidade de vida. Entende-se como conforto, ter um ambiente que 

propicie um tratamento adequado dando ênfase a prevenção e alívio do sofrimento, 

avaliação e tratamento da dor aos problemas físicos, psicossociais e espirituais. 

 Os Estudos D [4] e I [10], relatam entre as medidas de conforto e alívio da dor 

a manutenção do posicionamento corporal e medidas de higiene. Essas condutas 

evitam o surgimento de lesões por pressão, e odores, garantindo a preservação da 

integridade física do paciente. 

           Complementando esse tema o estudo H[9] , nos traz um olhar humanizado, 

lembrando que todas essas condutas devem ser executadas respeitando o paciente, 

sua autonomia, privacidade e horários desejados. 

 O autor do estudo D[4] refere ainda, que um dos instrumentos utilizados para 

avaliação da dor em Unidades de Terapia Intensiva  é o Behavioural Pain Scale (BPS), 

que consiste na avaliação da dor em pacientes incapazes de se comunicar, mediante 

a observação da expressão facial, movimentos corporais e tolerância à ventilação 

mecânica, com escores de três (sem dor) a 12 (máximo de dor), porém, essa escala 

não é protocolada e utilizada em todas as instituições. Sendo assim, avaliar a dor 

ainda é um grande desafio para os enfermeiros, devido ao estado físico que se 

encontra o paciente, tendo em vista que grande parte encontra-se em ventilação 

mecânica e uso de sedativos. Por isso, deve-se ressaltar a necessidade de 

implementar um instrumento específico para avaliação da dor ao paciente em cuidado 

paliativo na UTI, a fim de melhorar a assistência prestada.  



Categoria 2. COMUNICAÇÃO E RELACIONAMENTO INTERPESSOAL. 

Entre os resultados encontrados, os artigos B [2] e C [3] colocam em destaque 

entre as capacitações principais necessárias ao enfermeiro a habilidade de conduzir 

o relacionamento interpessoal. No cuidado paliativo é fundamental que o profissional 

saiba utilizar os meios de comunicação verbal e não-verbal.  

           Essa comunicação integralizada irá refletir no tratamento, favorecendo o 

desenvolvimento do vínculo entre paciente, família e equipe, proporcionando a 

confiança necessária para que este consiga transmitir suas dificuldades e medos. 

Essa conversa empática é valorizada pelos pacientes que vivenciam o processo de 

finitude da vida. Isto também favorece um ambiente seguro, harmonioso, que permite 

aliviar a tensão que esse processo traz.   

  O artigo A [1] relata a importância do laço criado entre o profissional do cuidado 

e a família do paciente, sendo que este, muitas vezes, já não se expressa 

verbalmente, dificultando a comunicação paciente/família. Estar à disposição de ouvir 

e interpretar os anseios daqueles que estão se despedindo do seu familiar, fará desse 

momento difícil, menos traumático. O estudo D [4] nos mostra a dificuldade de 

implementar esse tratamento na UTI por diversos motivos, tais como: a sobrecarga 

do trabalho e o número reduzido de funcionários. Apesar da rotina exaustiva 

vivenciada nesse ambiente, ainda no estudo C [3] destaca-se a preocupação dos 

enfermeiros de preservar essa comunicação, seja através de palavras, postura, 

atitudes ou uma simples transmissão de informação.  

 Categoria 3. FALTA DE CAPACITAÇÃO 

Os artigos D [4], G [8], B [2] e L [13] mostram que as equipes de enfermagem 

encontram-se despreparadas para prestar assistência ao paciente em cuidado 

paliativo, já que é um assunto pouco abordado durante a graduação. Esse cuidado 

requer habilidades específicas, como conhecimento sobre alívio e controle da dor, 

administração de analgésicos e comunicação com o paciente e a família, além da 

reflexão sobre o processo de terminalidade da vida, já que as medidas de intervenção 

estão além de um cuidado técnico científico, uma vez que as dimensões emocionais 

e espirituais na maioria das vezes são as mais afetadas. 

    No artigo L[13] o autor relata que durante a formação acadêmica o profissional 

é incentivado a acreditar que somente a cura e a recuperação do paciente são 



características de um bom cuidado, tendo então a dificuldade em aceitar que não 

podem atuar evitando a morte, causando sentimentos de angústia, tristeza e 

incapacidade. Os profissionais, portanto, necessitam de um acompanhamento 

psicológico e emocional, pois se sentem culpados quando o objetivo de cura não é 

alcançado.  Dessa maneira é essencial que toda a equipe envolvida no cuidado, tenha 

treinamento e capacitação adequada, para que haja uma assistência qualificada e 

humanizada. 

Categoria 4. BIOÉTICA 

Esta categoria tem por finalidade, discutir questões ligadas à bioética em 

relação às práticas do cuidar. É de suma importância que haja conhecimento por parte 

dos colaboradores bem como alinhamento das condutas aos quatro pilares da 

bioética, que são, beneficência, não maleficência, autonomia e justiça F [6]. Para tais 

conceitos, discute-se o fato de que o profissional de enfermagem, está “condicionado” 

a ofertar o cuidado, mediante adoção dos cuidados paliativos.    A 

beneficência, tem como objetivo o aumento dos benefícios e diminuição dos 

malefícios durante a assistência, sendo assim, o enfermeiro como atuante principal 

neste cuidado tem obrigação agir promovendo uma morte digna, para que esta ocorra 

o mais natural possível, abrangendo assim os princípios da Ortotanásia. H [9], F [6].           

A não maleficência baseia-se no ato de evitar danos ao paciente, fazendo com que o 

enfermeiro, impeça qualquer situação de risco, analisando se a maneira de agir está 

prejudicando o paciente que está no cuidado sem a possibilidade de cura e evitando 

assim práticas como a Distanásia, caracterizada pela adoção de tratamentos fúteis, 

prolongando o processo de morte, dando ênfase à não instituição de tratamento de 

SAV, como a ordem para não ressuscitar. E [5], H [9], F [6].  

   Autonomia está relacionada a liberdade do indivíduo, porém quando o 

paciente encontra-se inconsciente fica com a família o total direito de tomada de 

decisões sobre o seu tratamento. H [9]. 

    “A justiça diz respeito a uma assistência justa de benefícios sociais sem 

qualquer discriminação”. A condição fundamental da justiça é a equidade, pois tem 

como obrigação ética tratar cada paciente de acordo com as suas necessidades, 

tendo então um cuidado adequado. Os aspectos éticos garantem total privacidade e 

sigilo durante toda a assistência prestada. Estes devem ser respeitados em qualquer 

comunicação sendo ela oral ou escrita, não somente entre os profissionais de saúde 



envolvidos, como também com os familiares, quando solicitado pelo paciente. O 

profissional da enfermagem tem como dever proteger o paciente diante de toda a 

circunstância que possa ocorrer durante o tratamento, H [9]. Observa-se então a 

importância de todos os princípios de bioética para nortear toda prática dos cuidados 

na terminalidade da vida.  

Categoria 5. IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO ENTRE A EQUIPE 

MULTIDISCIPLINAR. 

Os estudos A [1], C [3] E K [12] abordam a importância da comunicação efetiva 

entre a equipe multidisciplinar durante a assistência do cuidado paliativo ao paciente 

crítico na UTI. 

Uma equipe multidisciplinar inclui médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, 

psicólogos, nutricionistas, assistentes sociais e farmacêuticos, cada profissional deve 

estar capacitado para atender as necessidades do paciente em sua especialidade, 

porém é importante que haja comunicação por toda a equipe antes das tomadas de 

decisões, para que todos sigam a mesma linha de cuidado, já que o cuidado paliativo 

consiste em atender o paciente em todas as dimensões. 

 

CONCLUSÃO 

 

Verificou-se neste estudo que o papel do enfermeiro é de grande importância 

no cuidado paliativo.  Foram identificadas 5 categorias de condutas no cuidado do 

paciente em fase paliativa na UTI. Elas mostram que para que haja excelência na 

prestação de serviços, é necessário diminuição do sofrimento físico, emocional e 

psicossocial do paciente; São necessárias ações de conforto que vão desde a higiene 

até uma comunicação adequada com o doente e familiares e uma analgesia adequada 

acompanhada de adoção de medidas de controle como escalas de dor específicas 

neste ambiente; É de grande valia que haja comunicação entre os profissionais 

envolvidos e os pacientes, prestando então, um cuidado empático e humanizado. 

Também foi identificado que uma capacitação desde a graduação e depois de forma 

contínua da equipe além de sensibilizar o profissional, faz com que ele tenha maior 

preparo e capacitação de lidar com os desafios das ações paliativas na UTI. 

A integração da equipe multiprofissional baseadas nos valores principialistas 

da bioética podem ajudar no alinhamento de condutas e questões associadas a 



privacidade e sigilo no que diz respeito a sua condição. Ter um visão holística e 

comunicação eficaz com toda a equipe gera excelência no cuidado, além de identificar 

as dificuldades e assim melhorar a assistência como um todo. 

Conclui-se então que as condutas de enfermagem adotadas são importantes, 

mas que requerem uma participação mais integrada da equipe multiprofissional, maior 

especialização e preparo das equipes desde a sua formação de base, além do avanço 

em técnicas e ampliação de estudos com pacientes nestas condições específicas em 

ambientes como as UTIs. 
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