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PERCEPÇÃO DOS ENFERMEIROS SOBRE  
O CUIDAR DE PACIENTES EM PALIAÇÃO  
EM UNIDADES CRÍTICAS 

Maiara Cavalcante de Souza Costa1

RESUMO

Nos últimos anos, tem-se observado um aumento progressivo do envelhecimento populacional e 
do adoecimento por doenças crônicas, as quais geram comprometimento e dependência dos in-
divíduos. Tal fato proporciona mudança no perfil dos pacientes que são internados em Unidades 
Críticas, o que fez crescer o número de pacientes elegíveis para Cuidados Paliativos (CP). Trata-se 
de uma revisão integrativa, cujo objeto de estudo é a percepção dos enfermeiros sobre o cuidar de 
pacientes em paliação em Unidades Críticas. Foi traçada a seguinte questão de pesquisa: Qual é a 
percepção dos enfermeiros sobre o cuidar de pacientes em paliação em Unidades Críticas? Como 
objetivos, foram estabelecidos: Analisar a percepção dos enfermeiros sobre o cuidar de pacientes 
em paliação em Unidades Críticas; Descrever o conceito de cuidados paliativos; Diferenciar cui-
dados paliativos de eutanásia x ortotanásia x distanásia e Identificar a percepção dos enfermeiros 
que trabalham em Unidades Críticas acerca da paliação. Realizou-se o levantamento bibliográ-
fico por meio de busca eletrônica online nas bases de dados disponíveis na Biblioteca Virtual em 
Saúde: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), USA National 
Library of Medicine (Medline/PubMed), na biblioteca eletrônica Scientific Eletronic Library On-
line (SciELO) e DeCS. Tão importante quanto cuidar para salvar é cuidar para aliviar o sofrimen-
to daquele que não tem mais possibilidades terapêuticas. 

Palavras-chave: Cuidados paliativos; Emergência. Enfermeiros; Terminalidade; Unidade de Te-
rapia Intensiva.

NURSES PERCEPTION OF CARING FOR PATIENTS IN PALIATION IN CRITICAL UNITS

ABSTRACT

In recent years, there has been a progressive increase of the population aging and of illness by 
chronic diseases, which generate commitment and dependence of individuals. This fact provides 
a change in the profile of patients who are hospitalized in critical units, which increased the num-
ber of patients eligible for palliative care (CP). It is an integrative review, whose object of study 
is the perception of nurses about caring for patients in palliation in critical units. The following 
question of research was traced: How nurses perceive the care of patients in palliation in critical 
units? Objectives were established: To analyze the perception of nurses on the care of patients in 
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palliation in critical units; To describe the concept of palliative care; To differentiate palliative ca-
re from euthanasia x orthothanasia x disthanasia and to Identify the perception of nurses working 
in critical units about palliation.  A bibliographic survey was conducted through an online sear-
ch of databases available in the Virtual Health Library: Latin American and Caribbean Literature 
on Health Sciences (LILACS), USA National Library of Medicine (Medline/PubMed) Scientific 
Electronic Library Online (SciELO) and DeCS. Just as important as caring to save is caring to al-
leviate the suffering of those who no longer have therapeutic possibilities.

Keywords: Palliative Care; Emergency. Nurses; Terminality; Intensive Care Unit.

1 INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, tem-se observado um aumen-
to progressivo do envelhecimento populacional e 
do adoecimento por doenças crônicas, as quais ge-
ram comprometimento e dependência dos indiví-
duos. Tal fato proporciona uma mudança no perfil 
dos pacientes que são internados em unidades crí-
ticas, o que fez crescer o número de pacientes ele-
gíveis para Cuidados Paliativos (SILVA et al., 2018; 
GULINI et al., 2018). 

Cuidados paliativos (CP) consistem na assistên-
cia prestada por uma equipe multidisciplinar (mé-
dicos, enfermeiros, nutricionistas, farmacêuticos, 
psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacio-
nais, assistentes sociais) e têm o objetivo de melho-
rar a qualidade de vida de pacientes e seus familia-
res diante de doenças que ameacem a continuidade 
da vida, por meio de alívio da dor e de problemas 
biológico, psicossocial e espiritual (EVANGELIS-
TA et al.,2016; GULINI et al.,2018). 

Entende-se que, nesse estágio, a doença está ins-
talada, progressiva, irreversível e fora de possibili-
dade terapêutica e se configura como um caminho 
para que os pacientes possam lidar com o proces-
so de morte e morrer, sem angústia, por reduzir o 
sofrimento e a dor provocados pelas doenças incu-
ráveis (SILVEIRA et al., 2016; EVANGELISTA et 
al.,2016). Sendo assim, os profissionais devem pro-
piciar uma assistência adequada e integral, visando 
à qualidade e ao conforto nos momentos finais de 
vida (SILVEIRA et al., 2016). 

Muitos profissionais, porém, que atuam em uni-
dades críticas, como a Unidade de Terapia Intensi-
va (UTI) e a Emergência, não são adequadamente 
treinados ou qualificados para prestar uma assis-
tência ao paciente em paliação. A morte faz par-
te do cotidiano do profissional de saúde, mas nem 
sempre estes estão preparados para encarar a fini-
tude da vida e as limitações do tratamento.

Silveira et al. (2016, p.1078) relatam em seu estu-
do que: 

enfermeiros são os profissionais que permane-
cem mais horas com o paciente durante o pe-
ríodo de internação e, além disso, por vezes, vi-
venciam a realidade dos pacientes e familiares, 
as angústias e sofrimentos, assim como alegrias 
e conquistas que inúmeras vezes são comparti-
lhadas. Então, nesse misto de emoções e senti-
mentos que os profissionais da enfermagem são 
passíveis de vivenciar, identificam a morte co-
mo um processo inerente à vida, mas não con-
seguem ser inertes aos sentimentos que per-
meiam esse evento.

Em situações de terminalidade, principalmente 
aquelas em que o paciente tem um mau prognósti-
co, cuja doença não tem cura, o papel destes profis-
sionais é proporcionar uma morte digna e sem so-
frimento, oferecendo-lhe todo o suporte emocio-
nal e espiritual necessários, não só para o paciente 
que está em CP, mas também para seus familiares 
(GULINI et al., 2018; SILVEIRA et al., 2016). 

Gulini et al. (2018, p.6) informam em seu estudo:
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[...] que existe uma parcela de pacientes que são 
internados em UTI que necessitariam de uma 
avaliação e abordagem paliativista desde o mo-
mento da sua admissão, a fim de que se possa 
estabelecer limites terapêuticos e evitar falsas 
esperanças aos familiares e à equipe que assis-
te esse paciente.

O cuidado paliativo não se baseia em protocolos, 
mas, sim, em princípios. Indica-se o cuidado des-
de o diagnóstico e é fundamental que o enfermei-
ro intensivista ou emergencista tenha como foco a 
pessoa, e não a doença, compreendendo o pacien-
te como um ser holístico, identificando as suas ne-
cessidades e com base em uma comunicação eficaz. 
Independentemente do local onde o doente esteja, 
é imprescindível uma comunicação efetiva entre os 
profissionais, o paciente e a família, contribuindo 
para um cuidado integral e humanizado (SILVEI-
RA et al., 2016). 

Sendo assim, o objeto deste estudo é a percepção 
dos enfermeiros sobre o cuidar de pacientes em pa-
liação em Unidades Críticas. 

Foi traçada a seguinte questão de pesquisa é: Qual é 
a percepção dos enfermeiros sobre o cuidar de pa-
cientes em paliação em Unidades Críticas? 

Como objetivos, foram estabelecidos: Analisar a 
percepção dos enfermeiros sobre o cuidar de pacien-
tes em paliação em Unidades Críticas; Descrever o 
conceito de cuidados paliativos; Diferenciar cuida-
dos paliativos de eutanásia x ortotanásia x distanásia 
e Identificar a percepção dos enfermeiros que traba-
lham em Unidades Críticas acerca da paliação.

Este estudo justificou-se devido à inquietação que 
surgiu para conhecer mais profundamente a visão 
dos enfermeiros sobre o cuidar de pacientes em pa-
liação, pois a maioria dos hospitais não tem uma 
equipe de profissionais especializada em CP. Além 
disso, é um tema relevante para conhecimento de ou-
tros profissionais que atuam em Unidades Críticas.

Espera-se que este estudo possa contribuir para 
qualificar ainda mais a prática dos enfermeiros, 

no intuito de oferecer informações que permitam 
o melhor planejamento das ações a serem imple-
mentadas com o paciente em CP e o aprimoramen-
to no manejo com estes clientes. E, também, auxi-
liar no processo de formação e capacitação desses 
profissionais para atuarem com competência, por 
meio de ações que garantam uma morte digna e o 
controle adequado dos sintomas físicos, psicológi-
cos, sociais e espirituais e com respeito à dignidade 
humana até os últimos momentos de vida das pes-
soas doentes. Acredita-se que as informações des-
te estudo possam contribuir para o aprofundamen-
to e disseminação desse tema nos meios acadêmi-
co, profissionais e da sociedade, de um modo geral.

Assim, entende-se ser o estudo desta temática de 
grande relevância para o campo da Saúde, pois po-
derá contribuir para a reflexão dos profissionais 
sobre a necessidade de maior embasamento cien-
tífico na tomada de decisão quanto à elegibilidade 
do paciente para o CP. Poderá, ainda, subsidiar no-
vas investigações acerca da temática, visto que es-
ta dimensão necessita ser mais explorada no âmbi-
to acadêmico.

Trata-se de uma revisão integrativa. Segundo Men-
des, Silveira e Galvão (2008, p.592),

estudo de revisão integrativa é um método de 
pesquisa apontado como ferramenta de gran-
de relevância no campo da saúde, por propor-
cionar a busca, a avaliação crítica e a síntese 
de evidências sobre um tema investigado. Es-
ses aspectos facilitam a identificação dos re-
sultados relevantes, de lacunas que direcio-
nam para o desenvolvimento de futuras pes-
quisas, e auxiliam o profissional a escolher 
condutas e a tomar decisões, proporcionando 
um saber crítico.

Realizou-se o levantamento bibliográfico por meio 
de busca eletrônica online nas seguintes bases de 
dados disponíveis na Biblioteca Virtual em Saúde: 
Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciên-
cias da Saúde (LILACS), USA National Library of 
Medicine (Medline/PubMed), na biblioteca ele-
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trônica Scientific Eletronic Library Online (SciE-
LO) e DeCS.

Quanto aos critérios de inclusão, foram contem-
plados artigos completos e gratuitos disponíveis 
eletronicamente, nos idiomas português e inglês, 
no período de 2014 a 2019, e que apresentassem a 
temática proposta no título, no resumo ou nos des-
critores. Constituíram-se como critérios de exclu-
são: relatos de casos, artigos em duplicidade, publi-
cados em outros idiomas, com exceção do portu-
guês e do inglês, que antecedessem o ano de 2014 
e aqueles que não abordavam diretamente a temá-
tica proposta. O levantamento dos artigos foi rea-
lizado nos meses de outubro e novembro de 2019; 
como estratégias de investigação, foram utilizados 
os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): “pal-
liative care AND nurse”, “cuidados paliativos AND 
enfermeiros”, “terminalidade AND humanização”, 
“paliação AND Enfermagem”.

Foram cumpridos os seguintes passos: 

a | Leitura exploratória - visa verificar se os artigos 
selecionados são de interesse para o trabalho; 

b | Leitura seletiva – visa determinar os artigos 
que realmente interessam ao trabalho; 

c | Análise crítica dos artigos selecionados; 

d | Registros das informações extraídas das fontes 
que interessam ao estudo.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Cuidados paliativos e a enfermagem

Na década de 1960, os CP surgiram oficialmente 
como prática distinta na área da atenção em saú-
de, no Reino Unido, tendo como pioneira a Cicely 
Saunders (ALVES et al., 2019). 

A inglesa Cicely Saunders era médica, assistente 
social e enfermeira, e iniciou o movimento dos CP, 
que incluiu a assistência, o ensino e a pesquisa. A 
criação do St. Christopher’s Hospice, em Londres, 
em 1967, é um marco nesta trajetória, cuja estrutu-

ra não só permitiu a assistência aos doentes, mas o 
desenvolvimento de ensino e pesquisa, recebendo 
bolsistas de vários países. Prestava assistência inte-
gral não só aos doentes, mas também aos familia-
res, e proporcionou um novo olhar sobre as doen-
ças e a morte (ALVES et al., 2019). 

Em 1982, o Comitê de Câncer da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) criou um grupo de tra-
balho responsável por definir políticas para o alívio 
da dor e cuidados do tipo hospice que fossem reco-
mendados em todos os países para pacientes com 
câncer. O termo CP, já utilizado no Canadá, pas-
sou a ser adotado pela OMS devido à dificuldade 
de tradução adequada do termo hospice em alguns 
idiomas (ALVES et al., 2019). 

A palavra “paliativo” deriva do termo latino pal-
lium, que quer dizer manta ou coberta. A OMS 
publicou sua primeira definição de CP em 1990, 
como “cuidado ativo e total para pacientes cuja 
doença não é responsiva a tratamento de cura. O 
controle da dor, de outros sintomas e de proble-
mas psicossociais e espirituais é primordial. O ob-
jetivo do CP é proporcionar a melhor qualidade 
de vida possível para pacientes e familiares” (AL-
VES et al., 2019). 

Alves et al. (2019, p.2) trazem que essa definição da 
OMS foi revista em 2002, definindo CP:

como uma abordagem que visa melhorar a 
qualidade de vida dos doentes e das suas famí-
lias que enfrentam problemas decorrentes de 
uma doença incurável e com prognóstico limi-
tado, por meio da prevenção e alívio do sofri-
mento, com recurso à identificação precoce e 
tratamento rigoroso dos problemas, não só fí-
sicos, como a dor, mas também dos psicosso-
ciais e espirituais.

Sendo assim, pela definição da OMS para CP, todos 
os pacientes portadores de doenças graves, pro-
gressivas e incuráveis, que ameacem a continuida-
de da vida, deveriam receber a abordagem dos CP 
desde o seu diagnóstico. Entretanto, sabe-se que, 
se essa referência tivesse de ser cumprida, a maio-
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ria dos pacientes permaneceria sem nenhuma as-
sistência paliativa, pois não temos ainda disponibi-
lidade de profissionais e serviços que possam dar 
conta do atendimento dessa população.

A OMS publicou uma lista dos princípios que regem 
a atuação da equipe multiprofissional de CP, como: 

promover o alívio da dor e outros sintomas de-
sagradáveis; Afirmar a vida e considerar a mor-
te como um processo normal da vida; Não ace-
lerar nem adiar a morte; Integrar os aspectos 
psicológicos e espirituais no cuidado ao pacien-
te; Oferecer um sistema de suporte que possibi-
lite o paciente viver tão ativamente quanto pos-
sível, até o momento da sua morte; Oferecer sis-
tema de suporte para auxiliar os familiares du-
rante a doença do paciente e a enfrentar o luto; 
Fazer uma abordagem multiprofissional para 
focar as necessidades dos pacientes e seus fa-
miliares, incluindo acompanhamento no luto; 
Melhorar a qualidade de vida e influenciar po-
sitivamente o curso da doença; Deve ser inicia-
do o mais precocemente possível, juntamente 
com outras medidas de prolongamento da vida, 
como a quimioterapia e a radioterapia e incluir 
todas as investigações necessárias para melhor 
compreender e controlar situações clínicas es-
tressantes (ALVES et al, 2019, p.4).

Os CP podem ser realizados em qualquer espaço 
de cuidado que seja adequado às necessidades do 
paciente, como o domicílio, as casas de apoio, aten-
ção básica e os hospitais. 

As unidades de emergência e de terapia intensiva 
se constituem também em espaços destinados aos 
CP. O termo “Emergência” identifica os proble-
mas que necessitam de cuidados especiais imedia-
tos para evitar a morte ou complicações graves no 
indivíduo. Já a UTI é um setor de alta complexida-
de, destinada ao atendimento de pacientes graves 
ou de risco que exijam vigilância contínua e acom-
panhamento nas 24 horas (SILVEIRA; CONTIM, 
2015; MELO et al., 2016). 

Este meio requer profissionais atuantes e capaci-
tados, o que implica uma formação ampliada ca-
paz de incluir não apenas habilidades técnicas, mas 

também a capacidade de aprender continuamente, 
como estratégia para produção de novos conheci-
mentos, buscando uma assistência qualificada, in-
tegral e resolutiva (PAIM; ILHA; BACKES, 2015). 

A inserção dos pacientes em CP dentro destes ser-
viços é um desafio, ao promover a discussão da 
possibilidade da terminalidade de vida nesse con-
texto, que se constitui em uma tarefa complexa que 
requer habilidades técnicas específicas, incluindo 
estratégias de comunicação, discussão e pactuação 
de objetivos de cuidados.

O propósito da assistência de enfermagem é en-
contrar no trabalho diário, junto aos que recebem 
CP, um equilíbrio entre a razão e a emoção. A equi-
pe de enfermagem é aquela que está diretamente li-
gada ao paciente, tendo o compromisso e respon-
sabilidade de ouvir e compreender melhor as ne-
cessidades de cada usuário, proporcionando apoio, 
compreensão e afetividade no momento de enfren-
tamento da doença ou da morte.

Alves et al. (2019, p.7) afirmam que, “por mais que 
tenhamos a tecnologia científica atuando ao nos-
so favor, existe algo que não deve ser negligenciado, 
que são as relações humanas, as práticas de humani-
zação e a filosofia do cuidado, que coloca a qualida-
de de vida e a dignidade humana à frente da ciência”.

2.2 Cuidados paliativos versus eutanásia, 
ortotanásia e distanásia 

Os CP têm como filosofia não apressar e nem re-
tardar a morte, sempre a considerando como um 
processo natural, através do alívio da dor e do so-
frimento, proporcionando melhor qualidade de vi-
da, integrando os aspectos psicológicos e espiri-
tuais nos cuidados aos pacientes e oferecendo su-
porte para o binômio paciente-familiar (BOTTE-
GA; CAMPOS, 2015).

No que diz respeito à eutanásia, o termo signifi-
ca morte sem dor, sem sofrimento desnecessário. 
Atualmente, é entendida como uma prática para 
abreviar a vida, a fim de aliviar ou evitar sofrimen-
to para os pacientes. O termo supracitado é ilegal 
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no Brasil, porém é aceito em alguns países, como 
a Holanda e a Bélgica (SILVA et al., 2014; BOTTE-
GA; CAMPOS, 2015). 

Enquanto que a distanásia é a prorrogação exage-
rada da morte de um paciente terminal ou trata-
mento inútil. Não visa prolongar a vida, mas sim 
o processo da morte. Também conhecida como 
“obstinação terapêutica” ou “futilidade médica”, é 
um termo pouco conhecido, porém, muitas vezes, 
praticada no campo da saúde (SILVA et al., 2014; 
BOTTEGA; CAMPOS, 2015). 

Vale ressaltar que a boa morte ou morte digna tem 
sido associada ao conceito de ortotanásia, que sig-
nifica morte correta (orto: certo; thanatos: morte). 
Traduz a morte desejável, na qual dispensa a utili-
zação de métodos desproporcionais de prolonga-
mento da vida, tais como ventilação artificial ou 
outros procedimentos invasivos, através dos quais 
o paciente recebe apenas tratamento para eliminar 
ou diminuir suas dores e sofrimento (BOTTEGA; 
CAMPOS, 2015).

Além da assistência, o enfoque em educação per-
manente permite a difusão do conhecimento às 
equipes multiprofissionais sobre controle da dor e 
outros sintomas, comunicação e, principalmente, 
sobre a não adoção de medidas fúteis para o pro-
longamento da vida, modificando a cultura hospi-
talar sobre a morte. Dessa maneira, a equipe de CP 
tem papel importante na humanização do aten-
dimento hospitalar, fortalecendo o atendimento 
prestado aos pacientes e seus familiares.

Portanto, a finalidade primordial do CP é não pro-
mover o adiamento da morte, nem provocá-la, 
mas, sim, evitar a utilização de procedimentos des-
necessários e/ ou inúteis.

2.3 Percepção dos enfermeiros  
que trabalham em unidades críticas  
acerca da paliação

Um estudo desenvolvido em um hospital de aten-
ção secundária, em Fortaleza-CE, de agosto de 

2015 a julho de 2016, do qual participaram 59 en-
fermeiros que trabalhavam nas unidades que pres-
tavam assistência a pacientes em CP, mostrou que, 
quando se solicitou “Marque, na escala abaixo, o 
quanto você se sente preparado (a) para atender a 
um paciente que requer CP”, a maioria respondeu 
“razoavelmente”, correspondendo a 69,5% (n=41) 
e 8,5% (n=5) responderam “muito” (SILVA et al., 
2018). Isso reflete a necessidade de inserir nos cur-
sos de graduação e pós-graduação disciplinas que 
abordem a temática de cuidados paliativos e morte, 
e que as instituições hospitalares busquem a edu-
cação permanente como estratégia para promover 
mudanças de posturas dos profissionais junto ao 
paciente em estágio terminal. 

Outro quesito que foi abordado no estudo de Sil-
va et al. (2018) foi com relação à sentença “Marque 
quais das palavras abaixo expressa CP para você”, a 
maioria respondeu, a sentença “Morte Digna”, cor-
respondendo a 72,9% (n=43) e “Qualidade de vida” 
com 25,4% (n=15). O cuidado do paciente em pro-
cesso terminal precisa ser valorizado, consideran-
do-se a morte como parte da vida. A prestação de 
cuidados dignos, atendendo a todas as necessida-
des de saúde apresentadas pelo paciente e sua famí-
lia, é uma forma de os profissionais que atuam em 
CP desenvolverem um processo de trabalho volta-
do à boa morte, isto é, com o mínimo de sofrimen-
to e sem dor ao paciente e à família. Entende-se por 
qualidade de vida como melhorar o bem-estar e 
trazer um melhor padrão de vida ao paciente, con-
soante as condições permitidas.

A OMS  destaca que, para doentes terminais, o tra-
tamento pode ser limitado, mas não deve ser inter-
rompido, uma vez que cuidados curativos e palia-
tivos devem andar lado a lado e existem os mais di-
versos recursos e ações para garantir a morte digna 
(SOUSA; LUSTOSA; CARVALHO, 2019).

Outro estudo foi realizado na UTI de um hospital 
público estadual de médio porte, em Teresina-PI, 
com um total de 12 intensivistas, sendo eles médi-
cos, enfermeiros e fisioterapeutas. Os participantes 
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relatam que, na situação em que a morte do pacien-
te é iminente, o tratamento paliativo deve ser ado-
tado, buscando conforto e aliviando a dor e o sofri-
mento, de modo a oferecer qualidade de vida e fa-
vorecer a morte digna. 

Os intensivistas falam na possibilidade de reabilitar 
o doente para que ele, pelo menos, viva mais tempo 
em sua casa; no entanto, não foi mencionada a im-
portância de permitir a presença de familiares na 
UTI nos momentos finais da vida. Houve consen-
so entre as categorias sobre a idade dos pacientes: 
quanto mais jovens, mais difícil de decidir, aceitar e 
lidar com a impossibilidade de cura (SOUSA; LUS-
TOSA; CARVALHO, 2019). 

Verificou-se que os intensivistas compreendem a 
terminalidade ao associar o termo a doentes fora 
de possibilidades de cura, relatando condutas di-
versas que remetem à assistência paliativa.

Diante de questões relacionadas a postergar a mor-
te inevitável e à manutenção da vida a todo custo, 
fica claro que é essencial buscar não somente a ex-
tensão da vida, mas também a dignidade inerente 
à condição humana.

2 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Observou-se que os estudos mostram que poucos 
profissionais se sentem totalmente preparados pa-
ra atender a pacientes em CP e trazem uma limita-
ção em relação à compreensão dos CP pelos enfer-
meiros e outros profissionais. Esses fatos estão vin-
culados ao déficit da abordagem sobre a prestação 
de cuidados a pacientes fora da possibilidade tera-
pêutica durante a formação acadêmica, tornando-
-se evidente o despreparo de alguns profissionais 
quando enfrentam situações da atenção paliativa. 

Enfatizando o pressuposto, há cursos de graduação 
em Enfermagem que ainda apresentam um mode-
lo focado nos aspectos fisiopatológicos e voltados 
para a cura e reabilitação da doença. Observa-se 
que o modelo de ensino implementado pelas Insti-
tuições de Ensino Superior (IES) voltado para saú-

de ainda está centrado na doença, desconsideran-
do a individualidade do ser humano.

Nesse cenário de CP, o profissional vivencia um 
ambiente permeado por dores, angústias e questio-
namentos. Entende-se que a essa equipe, formada 
por profissionais de diversas especialidades, com-
petem habilidades além da técnica, pois se faz ne-
cessária a ajuda mútua, um potencializando o ou-
tro, e todos em prol dos pacientes e seus familiares. 

Com isso, passam a compreender a morte como 
um evento natural da vida, e a relevância da multi-
profissionalidade para proporcionar uma vida com 
mais qualidade e conforto ao paciente e familiares.

É importante entender a morte como fenômeno na-
tural, normal, parte da vida e conhecer os princípios 
bioéticos que orientam ações mais assertivas e mini-
mizam o sofrimento. Isto aproxima a equipe dos fa-
miliares e pacientes, contribuindo para o que tanto 
almejamos: a humanização da assistência em saúde.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente estudo buscou analisar a percepção dos 
enfermeiros sobre o cuidar de pacientes em palia-
ção em Unidade Críticas. A percepção dos enfer-
meiros acerca dos CP foi deficiente. Esse fato esteve 
associado à deficiência na formação técnico-cientí-
fica ainda na graduação. 

Ao oferecer CP, os enfermeiros levam em conside-
ração, de forma prioritária, o alívio da dor e a or-
ganização de um ambiente confortável para esses 
pacientes. 

Os profissionais sofrem grande pressão emocional 
e angústia, quando os clientes não têm um prog-
nóstico bom e perspectivas de melhora. No cuida-
do à família do paciente em fase terminal, os pro-
fissionais os auxiliam por meio do acolhimento, da 
escuta e do diálogo, apoiando-os com palavras de 
conforto. 

Os enfermeiros que estão ligados diretamente ao 
paciente em processo terminal têm a responsabi-
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lidade de ouvir e compreender suas necessidades, 
proporcionando-lhe apoio, afeto e compreensão 
para enfrentar a doença e sua trajetória de cuidado. 
Tão importante quanto cuidar para salvar é cuidar 
para aliviar o sofrimento daquele que não tem mais 
possibilidades terapêuticas. 

O tema da morte e o morrer em suas relações com 
as práticas paliativistas precisam ser mais discuti-
dos de forma crítica e reflexiva, almejando contri-
buir para a sua desmistificação e seu caráter tabu.

Vale ressaltar que, para a prestação de cuidados 
profissionais numa perspectiva humanizada, con-
siderando o ser em sua totalidade, é necessário 
olhar para a formação acadêmica em saúde. No 
Brasil, a formação na área da Saúde é precária em 
termos curriculares para lidar com a morte. Os es-
tudantes não são preparados para lidar com es-
ses aspectos, levando à desumanização no aten-
dimento a pacientes em processo de terminalida-
de da vida. 

É necessário o desenvolvimento de novas pesqui-
sas, principalmente no âmbito nacional, referente 
a essa temática. Este estudo indica a necessidade 
de educação continuada para profissionais de UTI, 
a fim de que haja maior compreensão sobre a bioé-
tica e a terminalidade.
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