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Resumo 

Os cuidados paliativos configuram-se na assistência promovida por uma equipe 

multidisciplinar, objetivando a melhoria da qualidade do processo saúde-doença, através da 

prevenção do alívio do sofrimento, este relacionado a carga biopsicossocial necessitando, 

portanto de atenção adequada, vários ambientes são requeridos para a promoção das ações 

paliativas, e em situações agudas a unidade de terapia intensiva ganha ênfase. Frente ao exposto 

e buscando oferecer aporte para discussões acerca da temática, objetiva-se analisar e descrever a 

assistência prestada aos pacientes assim como os desafios encontrados na abordagem paliativa. 

Trata-se de uma revisão integrativa com levantamentos em plataformas de pesquisa, após 

análises e revisão pelos critérios de inclusão, dentre os 79 estudos encontrados, restaram cinco. 

Evidenciou-se questões pertinentes em relação ao desgaste emocional dos profissionais, dilemas 

éticos envolvendo o planejamento da assistência paliativa, limites de práticas humanizadas, 

carência de comunicação eficiente entre equipe e o binômio paciente-família, despreparo 

profissional, além de posições divergentes em relação as condutas terapêuticas. Face aos 

resultados se faz necessário o incentivo a educação permanente e continuada, capacitações, 

assistência psicológica ativa aos profissionais, elaboração de efetivação de protocolos 

específicos para a unidade, viabilizando assim um alcance no acolhimento genuíno ás demandas 

dos pacientes e familiares. 
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Abstract 

Palliative care is configured in the assistance provided by a multidisciplinary team, 

aiming to improve the quality of the health-disease process, through the prevention of 

the relief of suffering, which is related to the necessary biopsychosocial load, therefore 

adequate care, various environments are required for the promotion of palliative actions, 

and in acute situations the intensive care unit stands out. Based on the above and 

seeking to offer support to address the issue, the objective is to analyze and describe the 

care provided to patients as well as the challenges encountered in the palliative 

approach. It is an integrative review with surveys in research platforms, after analysis 

and review by the inclusion criteria, among the 79 studies found, five remained. 

Important issues were highlighted in relation to the emotional exhaustion of 

professionals, ethical dilemmas involving the planning of palliative care, limits of 

humanized practices, lack of efficient communication between the team and the patient-

family binomial, professional unpreparedness, in addition to divergent positions in 
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relation to therapeutic approaches. In view of the results, it is necessary to encourage 

permanent and continuing education, training, active psychological assistance to 

professionals, effective implementation of specifics for the unit, thus enabling a reach in 

genuine care as the demands of patients and families 

Keywords: Palliative care; Intensive Care Unit; Challenges 

 

Introdução 

A ocorrência de novos casos de câncer cresce cada vez mais no brasil. A 

mudança de perfil epidemiológico dos últimos anos, reflete o envelhecimento 

populacional, assim como o progresso das novas perspectivas em saúde e nas 

tecnologias de manutenção da vida. Porém, a morte continua sendo uma certeza e 

pacientes fora de possibilidade terapêuticas são cada vez mais frequentes (GOMES, 

2016) 

Seguindo essa premissa e englobando o envelhecimento humano, os cuidados 

paliativos apresenta-se como abordagem de grande importância no setor da saúde, 

considerando que tanto o limiar máximo da vida, quanto o surgimento da cronicidade 

precisa ser contextualizado nos processos de trabalho em saúde, possibilitando assim, 

promoção da qualidade de vida voltada as esferas que envolvem o indivíduo em 

sofrimento (ALVES, 2017). 

O cuidado de enfermagem se torna muito importante na abordagem paliativa, 

pois viabiliza o incremente do pensamento crítico, fornecendo insumos para tomada de 

decisões clínicas que serão utilizadas para desenvolver e implementar plano específico 

de assistência. Nos pacientes em paliação observa-se exacerbação de sofrimentos 

biopsicossociais, demandando do profissional preparo não somente científico, baseado 

em evidências, como também através da humanização (ACHORA, 2019). 

As unidades de terapia intensiva (UTI) foram criadas com a finalidade de 

prestar assistência a pacientes com condições agudas necessitando de suporte e 

monitorização intensiva. Se configura como um local que garante o suporte avançado de 

vida adequado. No entanto, alguns pacientes, com enfermidade crônico-degenerativas, 

são admitidos em ambiente intensivo por apresentarem condições agudas de suas 

patologias (SCHWONKE et al, 2011; MORITZ et al, 2011). 

A multidimensionalidade de fatores que envolvem a presença de um paciente 

em processo paliativo e as extensas demandas que emergem a partir da situação da 

morte iminente reforçam a necessidade do enfermeiro desenvolver habilidades clínicas, 



para obter o domínio das técnicas específicas dessa modalidade terapêutica e para 

auxiliar no manejo dos sintomas de difícil controle (MENDONÇA, 2017). 

Frente ao exposto e buscando oferecer aporte para discussões acerca da 

temática, objetiva-se analisar e descrever a assistências prestada aos pacientes assim 

como os desafios encontrados na abordagem paliativa em ambiente intensivo. 

 

Metodologia 

Trata-se de uma revisão integrativa com coleta de dados realizada a partir de 

fontes secundárias, por meio de levantamento bibliográfico de forma online. Para o 

levantamento dos artigos na literatura, realizou-se uma busca nas seguintes bases de 

dados: Biblioteca Virtual em Saúde – BVS, Cochrane Library e Medical Literature Analysis 

and Retrieval Sistem on-line (Medline).  

Foram utilizados, para busca dos artigos, os seguintes descritores e suas combinações 

nas línguas portuguesa e inglesa: cuidados paliativos, assistência, desafios, unidade de terapia 

intensiva.  

Os critérios de inclusão definidos para a seleção dos artigos foram: artigos publicados 

em português, inglês e espanhol; artigos na íntegra que retratassem a temática referente ao 

objetivo do artigo e artigos publicados e indexados nos referidos bancos de dados nos últimos 

05 (cinco) anos. 

 Tanto a análise quanto a síntese dos dados extraídos dos artigos foram realizadas de 

forma descritiva, possibilitando observar, contar, descrever e classificar os dados, com o intuito 

de reunir o conhecimento produzido sobre o tema explorado na revisão. 

 

Resultados e Discussão 

Foram encontrados 79 artigos nas plataformas de pesquisa, sendo 65 na BVS e 

14 na Medline. Não foram encontrados registros na Cochrane Library. Após remover os 

artigos duplicados e aplicar os critérios de inclusão, restaram 5 estudos descritos no 

Quadro 1. 

Quadro 1: Síntese dos artigos selecionados. 

Base de dados Título Autor (es) Ano Periódico Assunto Principal 

BVS Cuidados 

paliativos e 

limitação de 

Pegoraro 

MMO. 

2019 Rev. 

Bioét. 27 

(4) 

Os profissionais de 

saúde reconheceram 

a necessidade de 



suporte de vida 

em terapia 

intensiva 

estabelecer critérios 

para assistência 

paliativa frente as 

limitações 

encontradas. 

BVS 

 

 

 

 

 

 

 

Sistematização 

da assistência 

de 

enfermagem: 

análise da 

produção 

científica em 

oncologia 

Oliveira 

TR 

2020 Braz. J. of 

Develop 

Desafios da 

implantação da 

sistematização da 

assistência de 

enfermagem devido 

as lacunas no 

conhecimento. 

MEDLINE Novos 

conceitos em 

cuidados 

paliativos na 

unidade de 

terapia 

intensiva 

Coelho 

CBT 

2017 Rev. Bras 

Ter 

Intensiva 

Os profissionais de 

saúde lidam 

constantemente com 

a complexidade do 

atendimento 

paliativo, sendo 

necessário 

discussões para 

melhoria da 

assistência/cuidado. 

MEDLINE Cuidado 

paliativo na 

unidade de 

terapia 

intensiva: 

Estudo da arte 

Santos JFG 2019 Revista 

Científica 

Faculdade 

Unimed 

A equipe 

multiprofissional se 

depara com 

situações complexas 

de falência 

terapêutica, onde 

muitas vezes não se 

consegue evitar a 

morte e atender as 



decisões da 

família/paciente 

BVS Atenção 

paliativa 

oncológica em 

Unidade de 

Terapia 

Intensiva: 

estratégias para 

gerenciar o 

cuidado de 

enfermagem 

Mendonça, 

ACA 

2017 Esc. Anna 

Nery Rev. 

Enferm 

Falta de autonomia 

profissional, déficit 

de conhecimento e a 

carga de trabalho são 

alguns fatores que 

interferem no 

gerenciamento de 

enfermagem. 

 

O dimensionamento de enfermagem revelou-se temática bastante discutida, 

devido a sua importante função na oferta de cuidados efetivos aos clientes e familiares 

que precisam do sistema de saúde nos mais diversos âmbitos. Nas UTIs onde os 

pacientes são totalmente dependentes o quantitativo reduzido de profissionais, contribui 

para a geração de conflitos e sobrecarga profissional, podendo afetar a assistência 

prestada (MENDONÇA, 2017). 

A equipe multiprofissional se depara frequentemente com situações de falência 

terapêutica, onde muitas vezes a assistência se torna limitada e não se consegue 

respeitar a vontade dos pacientes e familiares. Fatores como falhas na comunicação, 

manejo inadequado da dor, associados ao prognóstico incerto tornam a terminalidade na 

terapia intensiva traumatizante (SANTOS, 2019). 

O incentivo a discussões se faz necessário devido à complexidade da 

assistência paliativa e o despreparo das equipes frente a complexidade de situações 

encontradas, sendo importante também a implementação de protocolos específicos 

contribuindo assim no atendimento mais efetivo ao paciente e seu núcleo familiar 

(COELHO, 2017) 

 

Conclusões 

http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Esc.%20Anna%20Nery%20Rev.%20Enferm
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Esc.%20Anna%20Nery%20Rev.%20Enferm
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Esc.%20Anna%20Nery%20Rev.%20Enferm


Face aos resultados se faz necessário o incentivo a educação permanente e 

continuada, capacitações, assistência psicológica ativa aos profissionais, elaboração de 

efetivação de protocolos específicos para a unidade, viabilizando assim um alcance no 

acolhimento genuíno ás demandas dos pacientes e familiares. 
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