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RESUMO 

Objetivo: Identificar na literatura científica as ações de enfermagem para controle do 

sofrimento psicoemocional em pacientes terminais adultos na UTI. Método: Estudo 

de revisão narrativa, utilizado as bases de dados Medline, LILACS, BDENF e Scielo. 

Resultados: A partir dos artigos selecionados foi elaborado um quadro sintetizado 

com os principais resultados encontrados para posterior análise e discussão.  

Descritores: Estresse Psicológico, Emoções Manifestadas, Terapia Focada em 

Emoções, Doente Terminal e Unidade de Terapia Intensiva. 

INTRODUÇÃO 

 O cuidado paliativo (CP) tem como desígnio proporcionar qualidade de vida aos 

doentes terminais, através do controle do sofrimento psicoemocional, físico, e 

espiritual. Não consiste na cura da doença, mas sim promover o conforto mediante o 

alívio dos sinais e sintomas presentes na finitude de vida. 1,2 A equipe de enfermagem 

apresenta deficiência de conhecimento sobre cuidados paliativos, onde estes 

possuem diferentes percepções sobre o que é o CP, definindo-o somente como o 

alívio da dor para promover uma morte digna. 9,10 Portanto o objetivo do presente 

estudo é identificar na literatura científica as ações de enfermagem para controle do 

sofrimento psicoemocional em pacientes terminais adultos na UTI. 

MÉTODO 

 Foi adotado o método de estudo de revisão narrativa, tendo este como 

característica “análise de literatura publicada em livros, artigos de revistas impressas 

e/ou eletrônicas na interpretação e análise crítica pessoal do autor.” 11 Optamos pela 

utilização de artigos de revistas eletrônicas das bases de dados Medline, LILACS, 

BDENF e Scielo. As palavras-chaves utilizadas: enfermagem, sofrimento psíquico, 

emoção, doentes terminais e UTI. A seleção foi realizada mediante os critérios de 

inclusão e a leitura prévia dos artigos. 

RESULTADOS 

 A pesquisa foi realizada através dos descritores Estresse Psicológico, 

Emoções Manifestadas, Terapia focada em emoções, Doente terminal e unidade de 

terapia intensiva. Com a utilização desses descritores foram encontrados na base de 



dados Medline 139 resultados, tendo sido selecionados 10 e utilizados 4 artigos por 

se enquadrarem nos critérios de inclusão e exclusão apontados no método de 

pesquisa. Na base de dados LiLacs foram encontrados 70 resultados, selecionados 5 

e utilizados 3. Na base BDENF, encontrados 144, selecionados 5 e utilizados 2. Já na 

base SCIELO, foram encontrados 24, selecionados 5 e utilizado 2. A partir dos artigos 

selecionados foi elaborado um quadro sintetizado com os principais resultados 

encontrados para posterior análise e discussão. 

Quadro 1 - Descrição dos estudos incluídos na revisão narrativa por código, título, autores e considerações principais. 

Código Título Autores Considerações principais 

1 

A importância dos 

cuidados paliativos na 

enfermagem 

Monteiro F F, 

Oliveira M, Vall J. 

Traz como cuidados principais o alívio da dor, outros sinais e sintomas, o apoio psicológico, espiritual-social 

para o paciente e família (incluindo  o período pós-morte), enfatizando como a comunicação é o fator essencial 

para a compreensão das necessidades do paciente/família e para transmissão de confiança. Fala também do 

desafio para a equipe de enfermagem relacionado a deficiência de informações sobre os cuidados paliativos na 

formação do profissional. 

2 

Cuidados paliativos na 

UTI: compreensão dos 

enfermeiros 

Barros NCB, Alves 

ERP, Oliveira CDB, 

Dias MD, França 

ISX, Freire MEM 

O artigo realizou estudo através de entrevista com seis enfermeiros, com a finalidade de conceituar a 
compreensão dos profissionais sobre cuidados paliativos através das ações de enfermagem. Percebeu-se que 
na primeira fase os profissionais obtiveram ideias divergentes que fugiam do conceito de cuidados paliativos. 
Na etapa final, os enfermeiros mostraram maior compreensão sobre o assunto e evidenciou-se a necessidade 
do aprofundamento dos conhecimentos sobre os cuidados em finitude de vida. 

3 
O sofrimento no 

contexto da doença 

Borges E, Peixoto 

MJ. 

Neste artigo conclui-se que o sofrimento é subjetivo e individual, possui fatores em comum que englobam 

diversas dimensões como as relações interpessoais, o sofrimento físico, sociocultural e existencial-espiritual, e 

que estes fatores acometem não somente o paciente, mas os familiares e profissionais. 

4 
Análise da Natureza da 

Dor Espiritual (RIME). 

Elias ACL, Giglio 

JS, Pimenta CAM. 

A pesquisa traz informações sobre o método RIME-Relaxamento, Imagens Mentais e Espiritualidade. Realizou-

se a aplicação do método em crianças, adolescentes e adultos com o objetivo de ressignificar a dor simbólica 

da morte e foi aplicado pela equipe multiprofissional com a presença do enfermeiro e promoveu qualidade de 

vida no processo de morrer, assim como mais serenidade e dignidade perante a morte. 

5 

A Experiência Vivida da 

Pessoa em Situação 

Crítica Internada em 

uma Unidade de 

Cuidados Intensivos. 

Castro CMCSP, 

Botelho MAR. 

O artigo relata que a pessoa em situação crítica (PSC) no processo de transição saúde-doença, está em um 

estado vulnerável e frágil diante desta instabilidade gerando impacto na vida desses pacientes e de seus 

familiares. Os pacientes participantes do estudo relatam sentir-se desamparados e desprotegidos diante de uma 

situação ameaçadora como a internação em uma unidade de cuidados intensivos. É fundamental para o PSC 

ser constantemente informado sobre seu estado clínico bem como a presença/visita de familiares para minimizar 

a situação-limite.  

6 

A Prospective Study of 

Family Conferences: 

Effects of Patient 

Presence on Emotional 

Expression and End-of-

life Discussions 

Dev R, Coulson L, 

Fabbro, Palla S, 

Yennurajalingam S, 

Rhondali W,, et al 

O artigo mostra a importância da participação do paciente nas conferências familiares onde se discute o 

tratamento médico, prognóstico, sintomas e constata que o mesmo  passa por angústias. Esclarece que esse 

sentimento depende de múltiplos fatores, incluindo o nível de compreensão do tratamento e dos sintomas. 

Ressalta ainda que uma comunicação inadequada pode resultar em sofrimento evidenciando que a 

comunicação é um elemento vital para que cuidadores e pacientes bem informados tenham o sofrimento 

reduzido. 

7 

Cuidando do Paciente 

no Processo de Morte 

na Unidade de Terapia 

Intensiva. 

Silva RS, Campos 

AER, Pereira A. 

O artigo trata sobre as diversas faces do cuidado e  principalmente que o cuidar do outro expressa 

procedimentos de maior complexidade do que a busca pela cura, além de ser um fator fundamental tanto ao 

longo da vida quanto no processo de morte. Destaca a compreensão do familiar como extensão do paciente 

paliativo e que estes também necessitam dos cuidados da enfermagem para minimizar o seu sofrimento nesse 

processo. Constata que nos cursos de graduação, há pouco destaque às questões ligadas à emoção e 

espiritualidade, enfatizando somente aspectos técnicos e práticos da enfermagem.  

8 

Atuação da Equipe de 

Enfermagem sob a 

Ótica de Familiares de 

Pacientes em Cuidados 

Paliativos. 

Silva RS, Santos 

RD, Evangelista 

CLS, Marinho CLA, 

Lira GG, Andrade 

MS 

A família indiscutivelmente faz parte do processo de cuidados paliativos. O artigo relata como a notícia de uma 

doença sem cura transforma a vida de toda a família; alguns familiares dizem perder o chão, não sentir mais 

vontade de comer e desânimo total. Mostra a importância de incluir a família no processo e na tomada de 

decisões. A atuação do enfermeiro nesse processo é de extrema importância, principalmente no que diz respeito 

a orientação da família sobre toda a situação, e a comunicação, especialmente a escuta ativa. 

9 

Intervenção em 

Cuidados Paliativos: 

Conhecimento e 

Silva HA, Viana 

GKB, Lima AKG, 

Lima ALA, Mourão 

CML. 

Este artigo mostra como o cuidado paliativo resulta em sentimento de impotência, frustração e insegurança por 
parte dos profissionais, devido a abordagem sobre o assunto não ser suficiente durante a graduação e a 
exigência de uma formação especial e atualização contínua sobre o assunto. Antes da intervenção proposta 
pelos autores, os enfermeiros relataram que entendiam como cuidados paliativos proporcionar “morte digna” ao 
paciente, porém, a maioria deles não sentiam-se totalmente preparada para lidar com estes cuidados. Após a 



Percepção dos 

Enfermeiros. 

intervenção cerca de 74,06% dos profissionais sentiram-se mais preparados. O artigo relatou também a 
comunicação como uma das  barreiras para um cuidado de qualidade, trazendo a importância de desenvolver 
essa habilidade nos enfermeiros para efetividade no processo. 

10 

Cuidados Paliativos: 

Enfrentamento dos 

Enfermeiros de um 

Hospital Privado na 

Cidade do Rio de 

Janeiro - RJ. 

Morais EN, Conrad 

D, Mattos EM, Cruz 

SAC, Machado GC, 

Abreu MO 

O presente estudo ressalta os principais objetivos do cuidado paliativo que consiste em promover total conforto 
ao ser humano, contemplando os aspectos: físico, espiritual e social, onde cada paciente e seus familiares são 
atendidos de forma completa e individual. O mesmo destaca a compreensão dos enfermeiros aos cuidados 
paliativos e mostra os desafios encontrados pela equipe de enfermagem na assistência prestada ao paciente 
fora da possibilidade terapêutica, evidenciando a importância da preparação do profissional de enfermagem que 
requer humanização e auto-controle frente aos desafios encontrados e sendo imprescindível o compromisso 
para que a assistência prestada alcance o objetivo dos cuidados paliativos que é promover qualidade de vida 
em sua finitude. 

Fonte: Elaborado pelas autoras do artigo. 

REFERÊNCIAS 

1. Monteiro F F, Oliveira M, Vall J. A importância dos cuidados paliativos na enfermagem. 2010. Acesso em 
Abril de 2019; 242-247. Disponível em http://files.bvs.br/upload/S/1806-0013/2010/v11n3/a1470.pdf. 

2. Barros NCB, Alves ERP, Oliveira CDB, Dias MD, França ISX, Freire MEM. Cuidados Paliativos na UTI: 
Compreensão dos Enfermeiros. R. Pesq.: cuid. fundam. online 2013. jan./mar. Acesso em abril de 2019; 
5(1):3293-01. Disponível em: https://www.redalyc.org/pdf/5057/505750897014.pdf 

3. Borges E, Peixoto MJ. O Sofrimento no contexto da doença. 2011. Acesso em Abril de 2019; 1-5. 
Disponível em:http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1647-21602011000200006 

4. Elias ACL, Giglio JS, Pimenta CAM. Análise da Natureza da Dor Espiritual apresentada por Pacientes 
Terminais e o Processo de sua Re-significação através da Intervenção Relaxamento, Imagens mentais e 
Espiritualidade (RIME). 2008. Acesso em Abril de 2019; 1-8. Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/rlae/v16n6/pt_04.pdf 

5. Castro CMCSP, Botelho MAR. A Experiência Vivida da Pessoa em Situação Crítica Internada em uma 
Unidade de Cuidados Intensivos. 2017. Acesso em abril de 2019; 3386-3394. Disponível 
em:https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/view/110238/22171 

6. Dev R, Coulson L, Fabbro, Palla S, Yennurajalingam S, Rhondali W,, et al. A Prospective Study of Family 
Conferences: Effects of Patient Presence on Emotional Expression and End-of-life Discussions. 2012. 
Acesso em Abril de 2019; 536-545. Disponível em: https://www.jpsmjournal.com/article/S0885-
3924(13)00103-6/fulltext  

7. Silva RS, Campos AER, Pereira A. Cuidando do Paciente no Processo de Morte na Unidade de Terapia 
Intensiva. 2010. Acesso em Abril de 2019; 738-744. Disponível 
em:http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v45n3/v45n3a27.pdf 

8. Silva RS, Santos RD, Evangelista CLS, Marinho CLA, Lira GG, Andrade MS. Atuação da Equipe de 
Enfermagem sob a Ótica de Familiares de Pacientes em Cuidados Paliativos. 2016. Acesso em Abril de 
2019; 1-9. Disponível em: http://www.reme.org.br/artigo/detalhes/1119 

9. Silva HA, Viana GKB, Lima AKG, Lima ALA, Mourão CML. Intervenção em Cuidados Paliativos: 
Conhecimento e Percepção dos Enfermeiros. 2018. Acesso em Abril de 2019; 1325-1330. Disponível em: 
https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/download/22653/288800 

10. Morais EN, Conrad D, Mattos EM, Cruz SAC, Machado GC, Abreu MO. Cuidados Paliativos: 
Enfrentamento dos Enfermeiros de um Hospital Privado na Cidade do Rio de Janeiro - RJ. 2018. Acesso 
em Abril de 2019; 318-325. Disponível em: 
http://www.seer.unirio.br/index.php/cuidadofundamental/article/view/6000/pdf 

11. Rother ET. Revisão Sistemática X Revisão Narrativa. 2007. Acesso em Abril de 2019; 1-2. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-21002007000200001 

http://files.bvs.br/upload/S/1806-0013/2010/v11n3/a1470.pdf
http://files.bvs.br/upload/S/1806-0013/2010/v11n3/a1470.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/5057/505750897014.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/5057/505750897014.pdf
http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1647-21602011000200006
http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1647-21602011000200006
http://www.scielo.br/pdf/rlae/v16n6/pt_04.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rlae/v16n6/pt_04.pdf
https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/view/110238/22171
https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/view/110238/22171
https://www.jpsmjournal.com/article/S0885-3924(13)00103-6/fulltext
https://www.jpsmjournal.com/article/S0885-3924(13)00103-6/fulltext
https://www.jpsmjournal.com/article/S0885-3924(13)00103-6/fulltext
https://www.jpsmjournal.com/article/S0885-3924(13)00103-6/fulltext
http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v45n3/v45n3a27.pdf
http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v45n3/v45n3a27.pdf
http://www.reme.org.br/artigo/detalhes/1119
http://www.reme.org.br/artigo/detalhes/1119
https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/download/22653/28880
https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/download/22653/28880
http://www.seer.unirio.br/index.php/cuidadofundamental/article/view/6000/pdf
http://www.seer.unirio.br/index.php/cuidadofundamental/article/view/6000/pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-21002007000200001
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-21002007000200001

