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RESUMO 

 

Os cuidados paliativos visam à assistência holística aos indivíduos com profundo 
sofrimento físico e psíquico causado por doenças fora das possibilidades 
terapêuticas de cura, podendo ser prestados pelo enfermeiro, dentro da equipe 
multidisciplinar. A pesquisa teve como objetivos: conhecer a participação do 
enfermeiro nos cuidados paliativos ambulatoriais, em uma instituição de tratamento 
oncológico de Governador Valadares, Minas Gerais; investigar os sentimentos, a 
percepção e as vivências dos enfermeiros que prestam assistência paliativa; 
identificar os desafios postos aos enfermeiros na assistência dada durante os 
cuidados paliativos. Trata-se de pesquisa qualitativa com abordagem descritivo-
exploratória. Os dados foram coletados por meio de questionário semiestruturado, 
desenvolvido com 07 enfermeiros que realizam cuidados paliativos ambulatoriais, 
em uma Instituição de Governador Valadares, e verificados segundo Análise de 
Conteúdo de Bardin. Os resultados demonstraram que os enfermeiros participam da 
modalidade ambulatorial com ações assistenciais e comunicativas, que 
proporcionam conforto ao indivíduo, com atendimento das necessidades 
biopsicossociais. Exercem importante vínculo com a família e com o paciente e 
participam de ocasiões significativas de terminalidade da vida, morte e luto. 
Dificuldades estruturais na Rede de Atenção à Saúde e a falta de especialização 
profissional foram observadas. Conclui-se que os cuidados do enfermeiro são 
fundamentais na modalidade ambulatorial, de acordo com os princípios paliativos, 
uma vez que compartilham sentimentos durante o processo e contribuem para 
melhorar a qualidade de vida do paciente. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O uso das mais diversas tecnologias no âmbito da saúde traz questões 

reflexivas quanto ao prolongamento e à condição da vida. Em muitos casos, é 

possível curar uma determinada enfermidade ou prolongar a vida, desconsiderando 

a sua qualidade, transformando o processo de morrer em algo sofrido e longo. 

Nesse contexto, inserem-se os cuidados paliativos, visando diminuir o sofrimento 

causado pelas doenças e intervenções tecnológicas no momento da terminalidade 

(LIMA, 2011).  

Os cuidados paliativos foram elaborados com o intuito essencial de prestar 

assistência e melhorar a qualidade de vida do paciente, seja oncológico avançado 

ou em qualquer patologia com intensa dor, que causa profundo sofrimento físico, 

emocional e espiritual (SILVA; SUDIGURSKY, 2008). A abordagem foca no 

sofrimento e é independente do prognóstico, não sendo limitada às doenças 

incuráveis. Os cuidados paliativos são indicados para pessoas, sejam adultas ou 

crianças, com uma doença que ameace a vida (FORTE, 2018).  

Esse cuidado tem como ideal a valorização da vida e o enfrentamento do 

processo de morte com naturalidade, sendo necessário considerar o ser humano 

nos aspectos biopsicossociais. Não visa adiar ou prolongar a morte, e sim auxiliar o 

indivíduo em seus afogos e inquietudes, aliviando a dor e outros sintomas e prestar 

suporte, não apenas para o paciente, mas para sua família e seus cuidadores 

(FERNANDES et al., 2013).  

Dessa forma, almeja-se para todos os indivíduos que recebem assistência em 

sua fase terminal, um cuidado eficiente, qualificado e singular. E o enfermeiro é 

considerado apto para tal, devido ao embasamento técnico-científico adquirido 

durante a graduação (BRASIL, 2001). Além disso, a Resolução do Conselho Federal 

de Enfermagem (COFEN) nº 581/2018 considera a atuação em cuidados paliativos 

como uma especialidade do enfermeiro, dentro do âmbito da saúde coletiva 

(BRASIL, 2018a). 

Os cuidados paliativos estão presentes nos diversos níveis de atenção à 

saúde, desde a atenção básica realizada pelas equipes de Saúde da Família até a 

terciária para o controle dos sintomas não resolvidos, e devem ser ofertados em 

atendimento domiciliar, ambulatorial e de urgência e emergência. No Brasil, os 

serviços de cuidados paliativos só foram instituídos no final da década de 1990 e 
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garantidos pela Resolução nº 41, de 31 de outubro de 2018, o que demonstra que 

esse ainda é um tema recente (GOMES; OTHERO, 2016; BRASIL, 2018b).  

Azevedo et al. (2016) ressaltam a tripla carga de doenças, composta pelas 

Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), doenças infecciosas e os agravos, 

justificando a necessidade da existência dos cuidados paliativos em toda a Rede de 

Atenção à Saúde (RAS). As DCNT impactam diretamente a morbimortalidade da 

população atual do Brasil, que tem um perfil marcado pela transição demográfica e 

epidemiológica com a inversão na pirâmide etária e aumento da perspectiva de vida 

chegando a 76 anos. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) também considera necessária a 

inclusão dos cuidados paliativos como parte da integralidade do cuidado à saúde, 

para todas as DCNT e, especialmente, nos programas de atenção aos idosos (LIMA, 

2011). Há uma estimativa mundial de que mais de 20 milhões de pessoas 

necessitam dos cuidados paliativos por ano, e apenas uma em cada dez pessoas 

está recebendo esse tratamento. A estimativa anual do número de indivíduos que 

precisam de cuidados paliativos ao fim da vida é de 20.4 milhões (CONNOR; 

BERMEDO, 2014).  

Assim, partindo do pressuposto de que o cuidado paliativo é um tema recente 

no Brasil e ainda é ignorado por grande parte de profissionais que lidam com 

indivíduos que necessitam desses cuidados, justifica-se este estudo, levando-se em 

conta os dados de que ainda há um grande número de pessoas que não são 

assistidas adequadamente no seu processo de morte, indagando sobre a 

essencialidade da ampliação da cobertura dos serviços paliativos. Esse não é 

considerado um desafio único para os sistemas de saúde, visto que para prestar 

esse cuidado é preciso ter a competência humana e científica como fundamentação. 

Logo, desenvolver e divulgar o conhecimento científico sobre essa pauta é um passo 

fundamental para fazer evoluir as práticas de cuidados paliativos (LIMA, 2011).  

Portanto, este estudo possui como objetivo geral conhecer a participação do 

enfermeiro nos cuidados paliativos ambulatoriais, em uma instituição de tratamento 

oncológico de Governador Valadares - Minas Gerais. Como objetivos específicos 

investigar os sentimentos, a percepção e as vivências dos enfermeiros que prestam 

a assistência paliativa e identificar os desafios postos aos enfermeiros na assistência 

dada durante os cuidados paliativos. 
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2 METODOLOGIA 
 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa básica que consiste em um 

levantamento e análise de dados em um mesmo tempo, com a finalidade de explicar 

o porquê dos fatos, exprimindo o que convém ser feito e não quantificando os 

valores (SILVEIRA; CÓRDOVA, 2009). A abordagem é descritiva exploratória, 

trazendo diversas informações sobre a temática e descrevendo os fatos de uma 

determinada realidade com o uso de um questionário semiestruturado, permitindo 

uma abrangência maior na temática (MASCARENHAS, 2012). 

Para realização desta pesquisa, foram selecionados enfermeiros de uma 

Instituição que oferece cuidados paliativos ambulatoriais, localizada em Governador 

Valadares, Minas Gerais. O serviço é referência do Sistema Único de Saúde (SUS) e 

está credenciado ao Instituto Nacional do Câncer (INCA), oferecendo tratamento 

integral e multidisciplinar em oncologia. Foram aplicadas sete entrevistas com 

questionário semiestruturado aos profissionais selecionados. A amostra analisada 

equivale a 88% da equipe de enfermeiros atuantes em cuidados paliativos 

ambulatoriais da Instituição; apenas um não foi entrevistado por estar em férias.  

As entrevistas ocorreram nos dias 14 e 15 de outubro de 2019, nas 

dependências da Instituição, sendo os seguintes critérios de participação: ser 

profissional graduado em Enfermagem e estar atuando por, no mínimo, seis meses, 

na modalidade de cuidados paliativos ambulatoriais da Instituição. Com duração 

média de oito minutos, as entrevistas foram gravadas com o auxílio de um gravador 

de voz digital, após consentimento dos entrevistados.  

O questionário semiestruturado foi constituído com as seguintes perguntas: 

Onde e quando formou? Em sua opinião, sua formação acadêmica te preparou para 

lidar com pacientes em cuidados paliativos? Você buscou outro tipo de formação 

para se especializar no tema? O que você considera que é um cuidado paliativo? 

Quais as ações paliativas que você realiza a nível ambulatorial enquanto 

enfermeiro? Quais são os seus sentimentos quanto ao cuidado paliativo? Como é 

vivenciar o processo de terminalidade da vida de um paciente, enfrentar a realidade 

da morte, luto e aceitação? Quais os seus sentimentos quanto a relação com a 

família e paciente?; Quanto as suas vivências, qual a experiência que mais te 

marcou? Você percebe alguma dificuldade/desafio na prestação do cuidado 

paliativo? Se sim, o que é mais difícil pra você? 
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As entrevistas gravadas foram ouvidas e transcritas integralmente e os textos 

não sofreram correções gramaticais, preservando o caráter espontâneo dos 

discursos. Os dados foram analisados segundo o método de Análise de Conteúdo 

proposto por Laurence Bardin. Essa técnica é um processo sistemático de avaliação 

de mensagens que objetiva a descrição do conteúdo e inferências de conhecimentos 

em relação à produção e recepção dessas mensagens (BARDIN, 2011).  

Para análise dos dados qualitativos, utilizou-se o programa Microsoft Office 

World - versão 2013, e para análise dos dados quantitativos, o programa Microsoft 

Office Excel - versão 2013.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Os resultados alcançados foram classificados nas seguintes categorias: o 

enfermeiro no contexto paliativo ambulatorial; o vínculo entre paciente, família e 

enfermeiro; ocasiões significativas dos cuidados paliativos para o enfermeiro.  

 
3.1 O ENFERMEIRO NO CONTEXTO PALIATIVO AMBULATORIAL 

 

Os enfermeiros compreendem os cuidados paliativos como uma prática que 

ultrapassa os limites prognósticos e não se resumem apenas à oncologia, 

considerando como foco o alívio do sofrimento biopsicossocial frente a uma doença 

ameaçadora da qualidade de vida. A ideia de proporcionar um conforto para o 

paciente nesse momento foi a mais transmitida pelos entrevistados - a palavra 

“conforto” e seus sinônimos estiveram presentes em 71% das falas dos enfermeiros 

participantes. Portanto, nota-se que, ao abordarem o conceito paliativista, os 

profissionais reconhecem os seus cuidados como parte do processo e os relacionam 

diretamente à redução do desconforto de seus pacientes. 

 

“[...] A gente vai trazer uma medida de conforto. Às vezes as pessoas 
associam muito cuidado paliativo só com câncer, né? Na verdade o 
cuidado paliativo, ele não é só no câncer.” (Enf. 02) 
 
“É isso, é uma espécie de um conforto [...] é um cuidado... para o... para 
uma doença que você já não tem uma cura, você então vai dar um 
cuidado para aqueles sintomas que o paciente pode ter, visto que você já 
não tem uma... cura para aquela doença, né?” (Enf. 03) 
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Sobre os cuidados paliativos no ambulatório, que iniciam com o diagnóstico e 

o manejo do tratamento, os enfermeiros destacam algumas de suas contribuições: 

assistência nas intercorrências, orientação, tratamento e cuidados domiciliares de 

forma holística, controle álgico e alimentar, cuidados com o sono, com curativos e 

acolhimento familiar. 

 

“[...] nós como enfermeiros, além de estar, ser o profissional que lida 
diretamente com o paciente e a família no dia a dia, desde o diagnóstico 
até a consulta de enfermagem, infusão de quimioterapia, né, troca de 
medicamentos, a gente realiza orientações em relação aos cuidados a 
própria quimioterapia em si, a radioterapia [...] orientação, um apoio, uma 
palavra amiga e sempre que precisar tá aberto para poder receber tanto o 
paciente esclarecendo duvidas, realizando orientações, tanto pra ele 
como pra família.” (Enf. 04) 

 

Nesse contexto, destaca-se que a avaliação sistemática dos sinais e 

sintomas, presente nos cuidados citados, é uma das principais ações do enfermeiro 

propostas pela literatura no cenário estudado.  

 

“[...] é uma oferta de uma dieta, é um paciente que apresenta qualquer 
alteração clínica, uma febre, uma tosse, você vai dar um cuidado para 
aquele paciente.” (Enf. 03) 
 

“[...] são os cuidados álgicos, os cuidados de orientação com alimentação, 
curativos, é o sono que é muito importante, né...” (Enf. 06) 

 

Segundo Santos e Filho (2019), o cuidado paliativo ambulatorial é de grande 

importância e, em todo o contato com o paciente deve ser observada a 

sintomatologia, a medicação em uso e deve ser realizado o controle dos efeitos 

colaterais, evitando medidas desnecessárias, conforme é observado na prática dos 

entrevistados. Já Matsumoto (2012) relata que uma boa avaliação, identificação e a 

gestão da dor e das necessidades fisiológicas, sociais, psicológicas, espirituais e 

culturais têm impacto na diminuição do sofrimento e melhora da qualidade de vida 

dos pacientes em fase terminal.  

Como parte de suas ações, o enfermeiro percebe a importância da 

comunicação com o paciente e sua família para a prática dos cuidados paliativos, 

sendo uma relação de cooperação, atitude, sensibilidade e sentimento.  
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“Enquanto enfermeiro, eu posso acolher esse paciente e seus familiares... 
a gente esclarece muitas dúvidas, orienta cuidados quando esse paciente 
ele é assistido aqui e precisa de algum cuidado no domicílio, então a 
gente não dá, não dá a assistência direta ao domicilio, mas aqui, é... fica 
mais restrita a questão de ensinar cuidados, de orientar cuidados em 
domicílio.” (Enf. 05) 

 

Para Andrade et al. (2013), é de suma importância entender que a 

comunicação é uma ferramenta fundamental no cuidado integral e humanizado, pois 

é através dela que é possível acolher e reconhecer as necessidades, não somente 

do paciente mas também de seus familiares.  

Em alguns trechos é perceptível que os enfermeiros se reconhecem dentro de 

uma equipe multidisciplinar. Dos entrevistados, 43% visualizam a sua atuação junto 

aos outros profissionais, em momentos significativos do cuidado ao paciente, como 

nas intercorrências e no suporte ao tratamento no geral, fortalecendo a integralidade 

da assistência. 

 

“Nós temos a consulta de enfermagem que a gente faz no atendimento 
que a gente chama de intercorrência, que é aquele paciente que chega 
até a gente com algum efeito colateral pós QT [quimioterapia], ou algum 
efeito colateral da própria doença devido à gravidade e complexidade, 
então a gente consegue, é... atender como enfermeiro, juntamente com o 
médico no controle da dor, no controle dos sintomas persistentes, na 
questão da alimentação, da anorexia, que é uma complicação também 
que a enfermagem atua juntamente na equipe multidisciplinar.” (Enf. 01) 
 
“aqui a gente tem também além da equipe de enfermagem os 
profissionais né, que ajudam a gente em relação à equipe multidisciplinar, 
a gente tem psicóloga, fonoaudióloga, nutricionista, assistente social... 
[...].” (Enf. 04) 

 

“[...] é mais é o conforto [...] nosso foco principal é o controle da dor e o 
nutricional, em conjunto com o nutricionista e com o médico, claro.” (Enf. 
07) 

 

No contexto dos cuidados paliativos, o enfermeiro gerencia práticas com a 

equipe multidisciplinar. Dentre as suas ações, destaca-se o suporte da equipe para o 

estabelecimento de prioridades para cada paciente, adequando seu discurso para a 

estrutura do cuidado perante a estrutura da cura (MATSUMOTO, 2012).  
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Os integrantes da equipe multidisciplinar necessitam ter uma harmonização 

no preparo da assistência ao paciente, visando aos aspectos relevantes do cuidado 

paliativo (CARDOSO et al., 2013). 

Percebe-se que algumas decisões do enfermeiro e da equipe multidisciplinar 

em relação aos cuidados com o paciente perpassam a humanização, onde os 

desejos, anseios e medos do paciente são valorizados, não restringindo os cuidados 

apenas ao diagnóstico.  

 

“[...] às vezes um paciente paliativo eles tem muito medo, ah, assim: „eu 
não posso comer tal coisa‟, „tenho vontade de comer alguma coisa‟, a 
gente fala, pode comer o que você quiser, podendo come o que quiser. 
„ah eu quero passear‟, vai passear. Pacientes mais novas da gente 
paliativas, „ah eu tenho vontade de tomar uma cervejinha‟ (sorriso) tem 
médico que até libera, um ou outro, porque já sabe que o tempo de vida 
às vezes é muito curto, meses... dias...” (Enf. 06) 

 

Com isso, cabe à equipe oferecer esse cuidado de forma ativa e efetiva, 

tirando dúvidas e encorajando o indivíduo a desenvolver atitudes positivas 

(FERNANDES et al., 2013). 

Quanto a oferta do cuidado paliativo nos pontos de atenção em saúde do 

município, os enfermeiros da pesquisa relatam lacunas na RAS de Governador 

Valadares, caracterizando a descontinuidade dos cuidados paliativos nos pontos da 

atenção, desde a implantação do serviço, o conhecimento dos profissionais sobre 

tais cuidados e o investimento de recursos para estruturar a rede. Dos entrevistados, 

43% relataram acontecimentos, como notados nas entrevistas a seguir: 

 

“[...] Se ele chega aqui hoje com uma febre, „cê encaminha ele pra UPA, 
se ele tá com uma neutropenia febril, ele no relatório vem: cuidados 
paliativos. Então, isso ali pra você receber o que, „cê não vai investigar 
aquele paciente? Não é isso... entendeu? então, eu acho que a rede toda, 
a rede que eu falo, a gente, SUS, todo mundo deveria entender melhor do 
cuidado paliativo, eu acho.” (Enf. 03) 
 

“[...] hoje em dia o que é difícil às vezes é você contar com alguns colegas 
e até instituições, é... pra dar seguimento ao cuidado paliativo, até os 
cuidados mesmo que seja avançado em relação a paciente oncológico 
[...] na cabeça deles se é paliativa tinha que deixar morrer, então acho 
que falta muito esclarecimento, nessa área em relação aos cuidados 
paliativos, que ai o paciente não tenha mais uma terapia curativa, ele 
merece ser tratado, que chegue no fim da vida sem dor, sem sofrimento 
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[...] as vezes o paciente tem câncer de mama mas tá ali por uma infecção 
de urina, então realmente falta um esclarecimento, em tratar melhor um 
paciente oncológico, lembrando que ele não é só, ne, não trata só do 
câncer, ele pode ter outras patologias [...].” (Enf. 04) 
 

“[...] falta recurso às vezes né, a nível hospitalar, a gente tem uma 
quantidade de leitos, por exemplo, paciente precisa internar às vezes não 
tem, tem que mandar paciente pra UPA [Unidade de Pronto Atendimento], 
lá paciente às vezes fica em corredor que é a realidade, isso eu acho 
muito desumano, assim né, a falta de recurso eu acho mais complicado.” 
(Enf. 05) 

 

Como a publicação da resolução nº 41/2018 (BRASIL, 2018b), que dispõe 

sobre a organização dos cuidados paliativos no Brasil é recente, ainda há uma 

carência de políticas públicas voltadas para a inserção do tema no campo de 

atenção à saúde (HEY et al., 2017). Portanto, não basta apenas ofertar um serviço 

ambulatorial, é necessário investir na formação dos profissionais de saúde, ampliar 

serviços especializados em cuidados paliativos para garantir o atendimento em 

todos os pontos da RAS, visto que o mesmo ainda não está estruturado para 

atender à demanda por esses cuidados, como acontece em Governador Valadares 

(SILVA; SUDIGURSKY, 2008). 

No que se refere à formação dos profissionais, percebe-se que a 

especialização paliativa não é realidade para a amostra do estudo. 57% dos 

entrevistados citaram a busca por conhecimentos adicionais, através de atualização 

por cursos e leituras e pós-graduação em oncologia.  

 

“[...] com essa crescente demanda que a gente vê a gente, né, vai se 
capacitando através de leitura, cursos online [...].” (Enf. 1) 
 

“[...] através né, de cursos, igual eu falei em Belo Horizonte [...] e agora a 
pós em oncologia. [...] a faculdade em si fala de saúde do adulto, de 
patologias também relacionada a essa área, mas não especificamente em 
relação a pacientes com câncer e menos ainda em cuidados paliativos.” 
(Enf. 04) 
  

“[...] eu não me especializei na ocasião por que a gente não acha muito 
essa parte de especialização em cuidado paliativo, agora [...] que você 
pesquisa, você acha alguma coisa, mas antes você não achava nada [...] 
o mercado tá abrindo mais esse leque em questão ao paliativo, mas antes 
não tinha. Então o paciente paliativo ele era dado como um paciente que 



 10 

 

tava... é... condenado a morte. Ele não tinha aquela ajuda, um conforto 
pra ele no final da vida. Ele era condenado a morte e ponto. [...].” (Enf. 07) 

 

Já outros 43% não citaram nenhuma busca por conhecimentos adicionais e 

relataram que as suas vivências e experiências na prática paliativista subsidiaram a 

maior parte dos seus conhecimentos atuais, conforme os relatos abaixo: 

 

“Anh... especialização eu não cheguei a fazer. Mas eu tive uma vivência 
com pacientes paliativos no exercício da profissão e isso me tendenciou a 
trabalhar no que eu trabalho hoje.” (Enf. 5) 

 

“De cuidados paliativos não [...] é na pratica mesmo, foi trabalhando em 
hospitais aqui que a gente tem contato com os paliativos.” (Enf. 6) 

 

Dentre os entrevistados, 43% reconhecem a habilidade do cuidado holístico 

no ciclo final da vida ofertado pela graduação, como também a dificuldade 

provocada pela ausência da especialização, em detrimento do fortalecimento das 

práticas técnico-cientificas.  

 
“Você dá um conforto, né? [...] eu acho que na graduação a gente 
aprende isso. Você não tem uma aula né, nem uma, uma... matéria 
específica. Mas eu acho que a gente sai preparado.”  (Enf. 3) 

 

Segundo a Academia Nacional de Cuidados Paliativos (ANCP), o ensino 

sobre cuidados paliativos nas graduações da área da saúde não está 

especificamente contemplado na grade do Ministério da Educação (MEC). No Brasil, 

há um avanço recente na oferta de residências, pós-graduação e especialização. 

Todavia, ainda não existe uma regulamentação apontando sobre uma matriz de 

competências que direcione esses cursos e residências (FORTE, 2018). 

 

3.2 OS VÍNCULOS ENTRE PACIENTE, FAMÍLIA E ENFERMEIRO. 

 

Nota-se que os enfermeiros consideram o vínculo criado com o paciente e 

sua família como uma base para a execução de seu trabalho. O estabelecimento de 

uma boa relação com a família do paciente é apontado por 71% dos entrevistados 

como um pré-requisito para estabelecer uma comunicação eficaz, pois quando 
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adquirem confiança no profissional, recebem as notícias do cuidado de forma 

tranquila e conseguem compreender os processos da terminalidade. 

 

“[...] então eu acho que esse vínculo justamente da família, você criar uma 
certa intimidade, não na palavra intimidade, vínculo... Ela ter uma 
segurança em você, isso é o essencial mesmo, entendeu? [...].” (Enf. 3) 
 

“[...] assim, o enfermeiro ele lida muito próximo com o paciente e com a 
família, então acho que assim acaba criando um vínculo, e a gente assim, 
cria um vínculo, cria uma confiança [...] Então assim eu acho que a gente 
acaba criando esse certo sentimento de empatia, sabe, de carinho, de 
atenção, eu acho que é isso, que a gente cria esse laço, acaba passando 
de paciente pra família e fica até mais fácil lidar com essas notícias né, 
pelo fato de já ter esse elo já ter esse vínculo „cê confia também no 
enfermeiro [...].” (Enf.4) 
 

“[...] eu penso que a gente precisa manter um sentimento, ou uma relação 
de amizade, de confiança [...] a gente tem que trabalhar essa questão, 
anh, de... de uma relação de confiança, por que se não quando gera 
alguma desconfiança ou quebra essa intimidade entre um dos três, isso 
começa a gerar um transtorno para o paciente, pra equipe, e aí dificulta.” 
(Enf. 5) 
 

“[...] a gente tá mais tempo aqui com o paciente do que o médico. Então 
tem paciente que faz quimioterapia cinco dias por semana e a gente tá 
aqui com o familiar, com eles, então é um, tem pacientes que chama a 
gente pra ir na casa, quer almoçar, quer não sei o que, então é um 
vínculo mesmo, é quase uma família aqui, tem gente que a gente fica 
mais aqui que na casa da gente [...].” (Enf. 6) 

 

O vínculo constituído entre o enfermeiro, o paciente e sua família é essencial 

para proporcionar conforto, confiança e tranquilidade. Para tanto, esse vínculo 

depende de uma boa comunicação, a fim de se estabelecer uma relação que 

incentive esse indivíduo a esclarecer suas dúvidas, medos e anseios (ANDRADE et 

al., 2019). 

Os enfermeiros evidenciam a importância da comunicação entre o 

profissional, a família e o paciente, na terminalidade. Dos entrevistados, 57% 

relatam que comunicar-se é essencial para que a família e o paciente compreendam 

o cuidado paliativo e enfrente os processos referentes ao mesmo com naturalidade, 

como visto nas falas a seguir: 
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“[...] uma família que ela é muito bem orientada pra esse cuidado, ela 
recebe um óbito de uma forma bem mais suave [...].” (Enf. 3) 
 

“[...] família às vezes tem uma, né, „vai sedar e não vai voltar mais‟, tem 
uma negação. Então a gente pensa, sempre orientar falar explicar, que às 
vezes esse momento, né, esse conforto, essa palavra amiga ela ajuda, e 
você falar que às vezes „será que eu não tô sendo egoísta em querer 
manter meu pai, minha mãe viva, a custo de aparelho sabendo que não 
vai ter uma volta‟, não vai ter, né, e ai a pessoa acaba por entender [...].” 
(Enf. 4) 
 

“[...] nesse processo de terminalidade isso é trabalhado com a família 
principalmente, é, acaba sendo mais natural e... e um momento mais 
tranquilo. Mas quando isso não é trabalhado com a família e com o 
paciente em si, e aí entra a questão do cuidado paliativo [...] a família 
sofre, sofre muito além do que deveria, no caso.” (Enf. 5) 
 
“[...] a gente orienta a família, conversa, tem uns que tão mais 
preparados, outros não.” (Enf. 6) 

 

A situação em que o paciente se encontra o coloca em circunstâncias que, na 

maioria das vezes, são complicadas de entender, por serem identificadas pela dor e 

sofrimento, gerando angústia e depressão. Portanto, o enfermeiro deve 

compreender que a comunicação é uma das habilidades essenciais em sua 

assistência, a fim de se expandir a capacidade de capturar as mensagens 

acessíveis ou não, que permeiam sua relação com o paciente e os familiares 

(ANDRADE et al., 2013)  

Os profissionais enfermeiros entrevistados ainda identificaram algumas falhas 

e imperfeições em sua atuação prática. Contudo, em 28% deles, foi perceptível o 

desejo de otimizar sua prática profissional, estreitar vínculos e melhorar a 

comunicação. 

 

“Eu acho que a gente peca muito, tanto com paciente quanto a família. 
Principalmente com a família a meu ver. Não explica direito, a família na 
hora da partida fica sem entender o que está acontecendo [...].” (Enf. 2) 
 

“[...] e a família às vezes leiga, muito próxima do paciente, querendo que 
tudo dê certo, às vezes isso dificulta um pouco, até ele também, a família, 
né, passar por esse ponto de aceitação do limite da doença, é complicado 
a gente, nós andarmos juntos paciente família e equipe, se todos não 
pensarem de uma mesma forma...” (Enf. 1) 
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3.3 OCASIÕES SIGNIFICATIVAS DOS CUIDADOS PALIATIVOS PARA O 

ENFERMEIRO 

 

No decorrer das entrevistas, os enfermeiros demonstraram que os cuidados 

paliativos estão inseridos em um contexto de ocasiões significativas como o término 

da vida, quando precisam lidar com perdas e mortes. Na maioria das vezes, sentem 

muito a morte dos pacientes, sendo esse sofrimento similar ao da perda de um 

familiar ou de alguém que amam. Na pesquisa, 86% dos entrevistados relataram 

esse sentimento: 

 

“É bem complicado [...] a gente acha que a gente consegue, mas a gente 
às vezes se depara com a tristeza interna, né, às vezes um paciente que 
você lutou junto com ele no tratamento e todo um processo, o ver partir, 
não é fácil [...] às vezes você desacredita na própria profissão, porque 
hoje mudou, mas há 10 anos atrás a gente escolhia a enfermagem pra 
salvar vidas, e a gente vê que hoje isso nem sempre é possível, mas a 
gente consegue dar qualidade de vida pra esses pacientes, então é nisso 
que a gente se apega nesse teor de paliativo.” (Enf. 1) 
 
“Não é fácil, na verdade assim pra mim no começo quando eu entrei aqui 
eu chorava todos os dias, mas a gente acaba com o passar do tempo 
sabendo acho que administrar isso, né, porque sempre as pessoas falam 
não leva problema de trabalho pra casa de casa pro trabalho, mas a 
gente é humano então é muito complicado [...] tanto que a gente 
comemora quando nasce um bebe, mas quando morre alguém a gente 
não sabe lidar com isso. Acho que é uma mistura de sentimentos, então 
assim acho que não é fácil, embora todo dia aqui a gente tanto conhece 
paciente novo, como também perde paciente, ne, infelizmente, mas lidar 
com a morte é algo difícil [...].” (Enf. 4) 

 

Para Avanci et al. (2009) no cuidado com o próximo, em qualquer fase da 

vida, é inevitável se apegar e criar vínculos, pois o profissional que presta o cuidado 

é humano. O fato de não existir possibilidade de cura de uma doença gera um 

sofrimento e um sentimento de fracasso, angústia e impotência nos profissionais que 

prestam o cuidado. Além disso, o convívio constante com pacientes em sofrimento 

relacionado à dor, doença e morte fragiliza o profissional enfermeiro, tornando-o 

vulnerável a problemas emocionais.  

Percebe-se, nos relatos acima, que apesar de considerarem a morte como 

algo cada vez mais natural com o tempo de experiência na profissão, lidar com a 

perda de um paciente ainda é uma árdua tarefa.  
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“[...] Eu encaro como algo natural até, porque a gente sabe que isso é o 
curso da vida, a gente nasce, cresce, desenvolve, e vai chegar um dia 
que tudo isso tem um fim. A gente, é... morre, vai morrer [...].” (Enf. 5) 
 

“[...] é impossível às vezes até a gente dizer, né, mas a gente tem que 
separar, mas a gente é ser humano, a gente acaba envolvendo 
sentimentos sim [...].” (Enf. 3) 

 

Os enfermeiros reconhecem que são capacitados para promover saúde, 

prevenir agravos e reabilitar os pacientes e, ao se depararem com a morte, sentem-

se impotentes. 

 

“Então, no inicio é muito difícil, vocês vão ver que, principalmente alguns 
pacientes que a gente tem um apego, é muito complicado, depois a gente 
vai se acostumando com esse sentimento [...] eu pego um paciente que 
começa bem, e a gente vê ele indo pro fim da vida dele com a doença 
aqui no caso do câncer, a gente vê ele sendo terminal, a família, ele 
querendo lutar, a gente tem uma paciente que tem 10 anos que tá 
tratando, e ela tá chegando agora no fim dela, e ela super lúcida, causa 
um sentimento de tristeza lógico, ne, a gente quer fazer mais, quer tentar, 
mas a gente vai dando um conforto, toda uma assistência. A gente fica 
tranquila porque a gente faz o que pode, mas é triste, ne.” (Enf. 6) 

 

Vivenciar a morte dos seus pacientes é um acontecimento difícil e delicado de 

ser conduzido. Sentimentos de perda, dor e tristeza são marcantes nesses 

momentos. Sousa et al. (2009) afirmam que o enfermeiro compartilha vários 

sentimentos com os pacientes durante a assistência aos cuidados paliativos, 

intensificando a relação enfermeiro-paciente.  

Quanto ao enfrentamento da realidade do fim da vida, também há o 

sentimento de preocupação em 28% dos entrevistados, verificado nos relatos dos 

profissionais enfermeiros com a família do paciente. 

 

“[...] lidar com a morte eu acho que é pra mim, a questão familiar é o mais 
difícil. Porque o paciente com câncer quando falece, ele está sofrendo 
muito.” (Enf. 2) 
 

“Bem triste... (sorriso sem graça) tanto por parte do paciente quanto da 
família, que o paciente vai, mas a família continua com o luto por muito 
tempo, então... [...] é um sentimento de pesar.” (Enf. 7) 
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Os relatos acima mostram que o profissional deve estar preparado para 

trabalhar em um cenário de luto e compreender os processos e reações 

comportamentais comuns desse meio, visto que esse processo se inicia a partir do 

conhecimento de que há um diagnóstico potencialmente fatal e pode arruinar as 

questões concretas ou simbólicas do indivíduo e da família (GENEZINI, 2012). 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

As ações do enfermeiro, dentro do contexto estudado, vão ao encontro dos 

princípios paliativos, a partir da promoção do alívio da dor e de outros sintomas 

desagradáveis, realizando uma abordagem multiprofissional e oferecendo suporte à 

família. Assim, suas práticas assistenciais e comunicativas contribuem para a 

melhora da qualidade de vida e influenciam positivamente o curso de vida dos 

indivíduos.  

Com os resultados e discussões desta pesquisa, torna-se evidente o 

reconhecimento pelos enfermeiros do cuidado paliativo como indispensável no fim 

da vida, bem como a inserção da família no eixo do cuidado. Percebe-se que, para 

um cuidado qualificado, o olhar holístico sobre o paciente e sua família e o vínculo 

entre eles e o profissional apresentaram-se como um conceito indissociável da ideia 

paliativa.  

Através da análise das experiências dos enfermeiros, revelaram-se diversos 

sentimentos. O reconhecimento da importância dos seus cuidados dentro da equipe 

e as relações de vínculo resultam em satisfação e prazer, mas ocasiões de 

terminalidade da vida, morte e luto, acarretam sentimentos de pesar, tristeza e 

preocupação. Portanto, neste estudo, foram consideradas ocasiões significativas e 

classificadas como um desafio para os profissionais.  

Diante dos resultados, constatou-se a falta de uma especialização e de uma 

disciplina própria na graduação dos enfermeiros para esse serviço. Os 

conhecimentos acerca dos cuidados paliativos são específicos e, portanto, 

necessários para um aprimoramento dos saberes. Portanto, esses são desafios para 

a prática dos enfermeiros. Para tanto, propõe-se a oferta da disciplina optativa de 

cuidados paliativos nos cursos de graduação em saúde como um todo e não 

somente na graduação em enfermagem, onde exista a abordagem de noções 
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básicas para um atendimento multiprofissional qualificado e humanizado, voltado 

aos pacientes fora das possibilidades terapêuticas de cura.  

Frente a uma demanda crescente no país, a desestruturação da RAS é um 

desafio emergente. Os resultados indicam falhas entre a conexão dos pontos de 

atenção do município, gerados pela falta de recursos e conhecimento dos outros 

profissionais sobre a temática. Esses fatores são prejudiciais para a qualidade do 

cuidado paliativo, pois não permitem a continuidade do processo. Dessa forma, faz-

se necessário o investimento especializado em cuidados paliativos, com recursos 

materiais e humanos para o cumprimento da resolução nº 41/2018.  

 

NURSING PARTICIPATION IN OUTPATIENT PALLIATIVE CARE IN A 

GOVERNADOR VALADARES ONCOLOGY SERVICE 

 

ABSTRACT 

 
Palliative care aims at holistic assistance for individuals with deep physical and 
mental suffering caused by diseases outside the therapeutic possibilities of cure, and 
can be provided by nurses within the multidisciplinary team. The research aimed to: 
know the participation of nurses in outpatient palliative care in a cancer treatment 
institution in Governador Valadares, Minas Gerais; investigate the feelings, 
perception and experiences of nurses providing palliative care; identify the 
challenges posed to nurses in the assistance given during palliative care. It is a 
qualitative research with a descriptive-exploratory approach. Data were collected 
through a semi-structured questionnaire developed with seven nurses who perform 
outpatient palliative care in a Governador Valadares institution and verified according 
to Bardin's content analysis. The results showed that nurses participate in the 
outpatient modality with assistance and communicative actions, which provide 
comfort to the individual, meeting the biopsychosocial needs. They exercise an 
important bond with the patient, as well as with their family, and participate in 
significant occasions of terminal life, death and grief. Structural difficulties in the 
health care network and lack of professional specialization have been observed. It is 
concluded that nurses' care is fundamental in ambulatory modality, according to 
palliative principles, since they share feelings during the process and contribute to 
improve the patient's quality of life. 
 

Keywords: Nurse. Palliative care. Feelings. Challenge. 
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