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RESUMO 

 

 

Os cuidados paliativos referem-se a um conjunto de estratégias que visam amenizar o 

sofrimento dos pacientes em estado terminal, sem perspectiva de cura e ainda o bem-estar 

físico e emocional. O objetivo do estudo busca identificar o conhecimento da equipe de 

enfermagem diante dos cuidados paliativos em pacientes terminais em uma Unidade de 

Terapia Intensiva. Trata-se de um estudo descritivo, qualitativo realizado com a equipe de 

enfermagem do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Patrocínio, Minas Gerais. 

Participaram do estudo os profissionais atuantes no setor, com tempo de trabalho maior que 

um ano, de ambos os sexos e que aceitaram participar do estudo. A coleta de dados foi 

realizada através de um questionário aplicado pela aluna pesquisadora. Os dados foram 

analisados por meio de medidas estatísticas e análise de conteúdo. O estudo foi aprovado pelo 

Comitê de Ética e Pesquisa do UNICERP.  Foi identificado que 31,81% dos participantes 

apresentavam faixa etária entre 26 a 31 anos; 72,73% pertenciam ao sexo feminino e 86,36% 

eram técnicos de enfermagem. Em relação ao tempo de formação, 40,91% informaram ter 

entre um a três anos e, quanto ao tempo de exercício profissional no setor, 54,54% exerciam 

suas funções profissionais entre um a três anos. Com relação à abordagem das temáticas 

relacionadas à morte, 90,91% afirmaram que a discutiram em sua formação e 27,27% 

afirmaram que foram abordadas com frequência. Quanto ao suporte psicoemocional em 

relação aos cuidados paliativos, 86,36% afirmaram não ter recebido e 54,55% afirmaram que 

não existem suporte psicoemocional e religioso para os pacientes e familiares deste setor. 

Com relação ao conceito dos cuidados paliativos, a maioria dos participantes apresentou 

opiniões divergentes. Quanto às dificuldades encontradas no cotidiano os profissionais 

indicaram a falta de apoio e união entre a equipe, bem como comunicação ineficiente. Com 

relação aos sentimentos vivenciados a maioria indicou presença de medo, tristeza e frustração 

e, quanto à prática de humanização da assistência de enfermagem, a maioria afirmou que não 

existe humanização no referido setor da instituição. Conclui-se que a equipe de enfermagem 

apresenta conhecimento insuficiente em relação aos cuidados paliativos, necessitando de 

programas de educação continuada para que haja uma melhoria na prestação dos cuidados, 

bem como maior integração dos membros da equipe para uma assistência de qualidade e 

humanizada. 
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1 INTRODUÇÃO   

   

   

Segundo Hermes e Lamarca (2013), os cuidados paliativos são um conjunto de ações 

empregadas por uma equipe multidisciplinar para os pacientes sem perspectiva de cura, 

buscando amenizar as dores e o sofrimento vivenciado por estes.  

Os cuidados são direcionados para os pacientes que possuem uma patologia que, além 

de provocar uma série de sintomas físicos, geram uma série de problemas emocionais para o 

paciente que vivencia este processo de doença (SILVA; SUDIGURSKY, 2008).    

De acordo com Meneguin e Ribeiro (2016), os cuidados paliativos começaram a ser 

empregados em pacientes oncológicos, porém nos últimos tempos estes cuidados estão sendo 

utilizados em pacientes que possuem patologias crônicas sem chance de cura, em razão do 

aumento da expectativa de vida dos indivíduos.   

O enfermeiro que atua na realização dos cuidados paliativos do paciente terminal, deve 

orientar de forma precisa os familiares sobre a patologia, os medicamentos e procedimentos 

que serão usados no decorrer do tratamento, promovendo medidas de conforto para ambos em 

todas as ocasiões (HERMES; LAMARCA, 2013).   

  Os cuidados empregados pela equipe de enfermagem devem ser executados de forma 

eficaz, para que a assistência prestada para este paciente seja efetiva, conforme o 

conhecimento técnico cientifico dos profissionais sendo pautado no cuidado íntegro, ético, 

conforme os princípios estabelecidos na sistematização da Enfermagem (SILVA et al., 2015).  

A equipe de enfermagem deve estar capacitada para trabalhar na Unidade de Terapia 

Intensiva (UTI), além de possuir uma boa formação ética, pois aparecerão inúmeras 

circunstâncias no decorrer do cotidiano, associando o seu conhecimento para executar as suas 

ações com autonomia, competência e responsabilidade (MACHADO; PESSINI; HOSSNE, 

2007).   

  Com base na temática proposta, questiona-se: Qual é o conhecimento dos 

profissionais de enfermagem diante os cuidados paliativos de pacientes em estado terminal na 

UTI do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Patrocínio-MG?   

Espera-se que a equipe de enfermagem tenha conhecimento quanto a importância de 

executar os cuidados paliativos de pacientes em estado terminal na UTI, executando ações e 

medidas que proporcionem uma melhor qualidade de vida para os pacientes, amenizando o 
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sofrimento vivenciado. A temática está associada à linha de pesquisa referente à Assistência 

de Enfermagem à Saúde do Adulto e do Idoso do curso de Enfermagem do Centro 

Universitário do Cerrado Patrocínio-Unicerp.  

Segundo Silva, Pachemshy e Rodrigues (2009), apesar de uma série de aparelhos 

modernos existentes nos setores da UTI, estes se mostram de forma incapaz para solucionar a 

gravidade da patologia dos pacientes em estado terminal.   

Acredita-se que os resultados deste estudo possam ser de extrema importância para o 

meio acadêmico e profissional, por abranger o conhecimento da equipe de enfermagem, 

contribuindo para a elaboração de estratégias que possibilitem melhoria na execução dos 

cuidados diários de pacientes terminais.   
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  2 OBJETIVOS   

   

   

2.1 Objetivo geral    

   

   

Identificar o conhecimento da equipe de enfermagem diante dos cuidados paliativos de 

pacientes terminais na Unidade de Terapia Intensiva, no Hospital Santa Casa de Misericórdia 

do município de Patrocínio-Minas Gerais.   

   

   

2.2 Objetivos específicos  

   

   

Reconhecer o perfil sociodemográfico da equipe de enfermagem por meio das 

variáveis como idade, sexo, escolaridade;  

   

Analisar o tempo de formação dos profissionais, o tempo de exercício da equipe de 

enfermagem na UTI e a realização de cursos de aperfeiçoamento;  

   

Identificar as ações e cuidados de enfermagem prestada aos pacientes terminais.   

  

Descrever os sentimentos e as dificuldades vivenciadas pelos profissionais de 

enfermagem diante dos cuidados paliativos. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA   

   

   

3.1 Cuidados paliativos  

 

   

De acordo Duarte (2015), a expressão “paliativa” é originada do latim palliun que tem 

como significado manto, proteção, o termo “hospice” se origina do latim e hospes, que tem 

como significado hospitalidade.   

O termo hospice teve seu surgimento no ano de 1967, com a inglesa Cicely Saunders, 

que trouxe a instituição do Saint Christopher Hospice, no Reino Unido, que tinha como 

missão prestar uma assistência de qualidade para os seus pacientes, não apenas visando a 

melhora dos sintomas, mas analisando o paciente como um todo, originando-se uma nova 

maneira do processo de cuidado dos pacientes em estágio crítico (HERMES; LAMARCA, 

2013).   

O objetivo dos cuidados paliativos não é causar uma polêmica com os conhecimentos 

médicos que estão sendo atualizados constantemente, pois o emprego daqueles seria para 

complementar a terapêutica do paciente em estado terminal, valorizando a pratica humanista 

que é de extrema importância para a equipe e instituições (REIS JUNIOR; REIS, 2007).  

Os cuidados paliativos foram instituídos pela Organização Mundial de Saúde em torno 

de aproximadamente 10 anos, para estes serem executados dentre as inúmeras especializações 

da medicina, porém há profissionais que não estão capacitados para a execução destes 

cuidados, não sendo informados de forma correta sobre a importância que estes cuidados 

promovem na vida do paciente terminal (PIVA; GARCIA; LAGO, 2010).   

Mesmo com os avanços promovidos pelas tecnologias, a equipe de saúde ainda passa 

por situações complexas onde para efetuar o controle das doenças, principalmente quando 

estas estão em estágios avançados, sendo necessário buscar medidas que visam à qualidade de 

vida dos pacientes (OLIVEIRA; SÁ; SILVA, 2007). 

Os cuidados paliativos estão centrados quanto às necessidades básicas dos pacientes e 

não somente com o diagnóstico clínico. Utilizam-se cuidados que são aplicados tanto para os 

pacientes como para os seus familiares, através dos integrantes da equipe multiprofissional, 
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que visa à diminuição do sofrimento dos pacientes (BRASIL, 2008; COSTA FILHO et al., 

2008).  

Devem ser abordados não apenas pela equipe de enfermagem, as outras profissões e 

especialidades devem reconhecer tal importância, que visa à diminuição das queixas oriundas 

da hospitalização, que abrangem os problemas físicos, psíquicos, espirituais, com o intuito de 

buscar o bem estar dos pacientes (PIVA, GARCIA; LAGO, 2011). 

Os cuidados paliativos são importantes para o processo de reabilitação dos doentes, 

criando condições necessárias para enfrentar as suas dificuldades, independente se não há uma 

chance de cura, mas respeitando-se o potencial biológico destes na esfera social (CHAVES; 

MASSAROLLO, 2009). 

Estes cuidados possibilitam que o paciente tenha capacidade de se decidir mesmo que 

esteja na fase terminal. A enfermagem tem condições de promover um elo maior com este 

através dos laços de afetividade, como também com a sua equipe de trabalho e com a família 

(BRAGA et al.; 2010). 

Diversas pesquisas têm sido feitas com o objetivo de abranger a relevância dos 

cuidados paliativos, para que sejam executados de forma que possibilitem o alívio das dores, 

proporcionando bem-estar, para que as necessidades do paciente sejam respeitadas e 

atendidas. Os cuidados paliativos devem ser feitos o quanto antes, esclarecendo a importância 

para os familiares diante o emprego de medidas que possibilitam uma assistência voltada para 

os aspectos biopsicossociais do paciente (MELO, 2008; MENEGÓCIO; LARISSA; SILVA, 

2010).    

Estes cuidados vão além do seu próprio conceito, fazendo com que na prática sejam 

importantes, principalmente para a compreensão dos familiares que vivenciam todos os 

estágios das patologias dos pacientes, fazendo com que entendam a importância que os 

cuidados refletem para o paciente, mesmo que este não apresente chance de cura (ARAUJO et 

al.; 2010). 

Atualmente, o conceito dos cuidados paliativos passou por mudanças, podendo ser 

utilizado desde a confirmação do diagnóstico das patologias até o tratamento a ser realizado. 

É preciso reafirmar que estes cuidados estão direcionados com a medicina, devendo ser 

empregados também por toda a equipe multiprofissional para que todos os integrantes 

compreendam a importância destes para os pacientes (FRANCO; IANKOSKI, 2015). 
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  3.2 Assistência de enfermagem   

   

   

O cuidar está inserido durante todo o ciclo de vida do paciente, tornando-se uma 

necessidade primordial no processo saúde doença, porém este cuidado deve ser executado de 

forma humanizada, considerando o paciente em todas as suas dimensões, para que as ações 

empregadas sejam realizadas de forma benéfica em prol do tratamento (SOUSA et al.; 2010).   

A assistência de enfermagem é caracterizada pelo contato existente entre o profissional 

e o paciente diante a prestação dos cuidados que são feitos com base nas características 

clínicas do estado de saúde, pautadas nos fatores científicos que demandam uma assistência 

diferenciada voltada para o bem estar do paciente. Além disso, o enfermeiro gerencia toda a 

sua equipe, controlando os materiais gastos nos procedimentos, verificando se as técnicas 

foram usadas de forma correta (CAMELO, 2012).   

  As inovações tecnológicas existentes nas Unidades de Terapia Intensiva promoveram 

que a assistência fosse direcionada apenas quanto às queixas e sintomas das patologias físicas, 

ficando sem uma atenção direcionada para os aspectos emocionais, sem considerar todo o 

sofrimento físico e mental vivenciado pelos pacientes, faltando o desenvolvimento de ações 

voltadas para a prática humanista (SILVA, 2014). 

Segundo Martins et al. (2009), o trabalho sempre fará parte do contexto do cotidiano 

dos profissionais, sendo que para determinados profissionais, como por exemplo os 

enfermeiros, o trabalho gera uma sobrecarga profissional e emocional, em razão da 

responsabilidade assumida por estes quanto à liderança da sua equipe e da complexidade das 

funções que são executadas no decorrer do dia a dia.   

  O enfermeiro dentro da UTI deve proporcionar para os pacientes um atendimento de 

qualidade visando à recuperação clínica, porém durante o decorrer da jornada de trabalho, há 

uma série de questões que devem ser solucionadas pelo mesmo, o qual é responsável por 

supervisionar as atividades realizadas pela sua equipe, além de repassar as informações 

necessárias para a família do paciente (GARANHANI et al.; 2008).  Deve realizar de forma 

correta e padronizada o processo de sistematização da assistência da enfermagem dos 

pacientes, através do histórico clínico, posteriormente é realizado o exame físico, de forma 

que se tenha toda a informação clínica necessária para o êxito do tratamento dos pacientes 

(HUDAK; GALO, 2007).    
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Os enfermeiros cada vez mais estão prestando atendimento nas instituições de saúde 

para os pacientes em estado grave os quais demandam de uma série de cuidados complexos de 

forma imediata, fazendo com que os profissionais da equipe de saúde estejam atentos diante 

as inovações do campo da saúde para estas serem eficientes no trabalho da unidade de terapia 

intensiva (CAMELO, 2012).   

Camelo (2012) afirma ainda que as atividades desenvolvidas pelos enfermeiros que 

atuam na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) são executadas com base nas suas funções 

voltadas para o cuidar, desde as mais simples até as complexas abrangendo além de 

habilidades científicas para o processo de escolhas das condutas necessárias que irão 

contribuir para as decisões corretas na sistematização da assistência de enfermagem.   

Os profissionais de enfermagem na maioria das vezes possuem dificuldades para 

estabelecerem os cuidados paliativos no cotidiano das suas atividades, para os pacientes em 

estado terminal, sendo que esta equipe é responsável por cuidar destes em todos os âmbitos, 

para minimizar as dores físicas, além de oferecer apoio, orientações para a família 

(SANTANA et al.; 2009). 

Para Barros et al. (2012) os profissionais de enfermagem são responsáveis pela 

qualidade das atividades assistenciais prestadas no decorrer do exercício profissional, fazendo 

com que estes tenham um vínculo fundamental com os pacientes e familiares. É necessário a 

participação da equipe multidisciplinar, para esta compreender a importância de prestar os 

cuidados paliativos ao paciente e para promover conforto. 

A assistência de enfermagem deve estar centrada nos problemas clínicos dos pacientes 

que se encontram em estado terminal, com o objetivo de verificar constantemente os dados 

vitais que devem estar registrados no prontuário dos mesmos, para melhor fonte de 

informações do estado de saúde destes (AMANTE; ROSSETO; SCHNEIDER, 2009).   

Os enfermeiros devem estar preparados para compreender que o término da vida é 

uma fase inevitável do ciclo vital, mesmo que os cuidados sejam empregados de forma 

benéfica para os pacientes, porém é preciso que estes compreendam os fatores que envolvem 

a religião e cultura de cada paciente, para saberem orientarem de forma adequada os 

familiares neste processo (SILVEIRA et al.; 2016).   

Selli et al. (2008) afirma que os enfermeiros sabem que os pacientes em estado 

terminal estão susceptíveis a morte, porém devem compreender que diante disso não devem 

se sentirem frustrados, devem repensarem o quanto são importantes suas ações no exercício 

profissional, para oferecerem um cuidado íntegro aos pacientes. 
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Segundo Santos; Bueno (2011), os cuidados paliativos devem ser empregados pela 

enfermagem de uma forma humanizadora, respeitando- se as particularidades dos pacientes, 

conforme os princípios éticos estabelecidos no código profissional.   

De acordo com Morais et al. (2013), é importante que a equipe de enfermagem 

atualize os seus conhecimentos profissionais em prol de oferecer uma assistência de 

qualidade. Porém nos últimos tempos, os enfermeiros estão centrados apenas quanto a 

execução dos cuidados técnicos, não valorizando o paciente como um todo.  

Quando o enfermeiro não possui autonomia quanto ao gerenciamento e execução das 

suas funções no seu setor de trabalho, ocasiona-se o aparecimento de uma intensa sobrecarga 

profissional que prejudica o seu desempenho, principalmente quanto a qualidade da prestação 

da assistência de enfermagem para os pacientes que mais necessitam dos cuidados 

(PANUNTO; GUIRARDELLO, 2013). 

Além da falta de autonomia, os enfermeiros enfrentam uma série de sofrimentos 

principalmente quanto as formas de término do ciclo vital dos pacientes, os quais na maioria 

das vezes sofrem bastante, acarretando um clima de intenso sofrimento para os sofrimentos, 

sendo assim é importante que a equipe de enfermagem tenha apoio psicológico para conseguir 

lidar com estas questões (ARAUJO et al.; 2010).  

Estas dificuldades juntamente com o despreparo emocional e científico que na maioria 

das vezes não é abordado durante a sua formação profissional, possibilita que o profissional 

não consiga executar com facilidade e domínio os cuidados paliativos, necessitando-se de 

uma capacitação profissional que abrange esta temática tão importante no campo da saúde 

(CARDOSO et al.; 2013). 

A sistematização da assistência de enfermagem, diante a realização dos cuidados 

paliativos, deve ser realizada além dos conceitos e normas científicos estabelecidos, 

englobando-se também os fatores que norteiam a integralidade do paciente como a sua 

cultura, religião, fatores políticos, sociais, éticos e até aqueles da sua própria essência humana 

(REMEDI et al.; 2009).  
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4 METODOLOGIA   

   

   

4.1 Tipo de pesquisa   

   

   

O estudo foi realizado por meio de pesquisa qualitativa, descritiva, tendo como 

objetivo geral identificar o conhecimento da equipe de enfermagem diante dos cuidados 

paliativos de pacientes terminais na Unidade de Terapia Intensiva, no Hospital Santa Casa de 

Misericórdia do município de Patrocínio-Minas Gerais.   

A pesquisa qualitativa trabalha com o universo dos significados, motivos e valores, 

fazendo parte da realidade social, se aprofundando no mundo dos significados (MINAYO, 

2008).   

O estudo descritivo realiza a identificação, o registro e análise das características, 

fatores ou variáveis relacionadas com o fenômeno, propriedades ou relações existentes em 

determinada população, grupo ou realidade. A pesquisa exploratória descreve precisamente as 

situações e visa a descoberta de fenômenos ou a explicação deles (CERVO; BERVIAN; 

SILVA, 2007).   

   

  4.2 Local do estudo   

   

   

O estudo foi realizado no município de Patrocínio, Minas Gerais, situado na região do 

Alto Paranaíba, que apresenta uma área de 2.874 km², com uma população aproximadamente 

de 88.648 mil habitantes conforme os dados obtidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2015).    

O cenário do estudo foi o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Patrocínio-Minas 

Gerais, especificamente o setor da UTI, composta por cinco enfermeiros e 32 técnicos em 

enfermagem. O plantão segue a escala de trabalho de 12/36 horas, assim a cada 12 horas é 

realizada a troca de plantão. Cada equipe de enfermagem é composta por um enfermeiro e 

oito técnicos em enfermagem.   

Trata-se de um estabelecimento filantrópico, fundado em 1934, é considerado um 

hospital de médio porte, vinculado ao Sistema Único de Saúde (SUS), onde são atendidas 

urgências e emergências, internações, consultas de especialidades e exames diversos. A Santa 
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Casa de Misericórdia de Patrocínio, ocupa um terreno com área de 9.712 m², possuindo 

12.270 m² de área construída, divididos em quatro pavimentos, onde são realizados todos os 

serviços prestados.    

A UTI/Adulto conta com 18 leitos, todos credenciados pelo SUS e está instalada no 3º 

pavimento do hospital. É composta por uma equipe multiprofissional, de médicos, 

enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, psicólogo, fonoaudiólogo e 

nutricionistas.   

   

   

4.3 População e amostra   

   

   

A população do estudo foi formada pela equipe de enfermagem que atua na UTI do 

Hospital Santa Casa de Misericórdia de Patrocínio-Minas Gerais.   

A amostra foi formada pelos profissionais da equipe da enfermagem atuantes no setor 

com tempo maior que um ano de trabalho, de ambos os sexos que aceitaram participar do 

estudo no referente período e assinarem o TCLE.    

 

   

 4.4 Instrumento da coleta de dados   

   

   

Foi aplicado um questionário aos participantes, onde o mesmo foi entregue e aplicado 

pela a aluna pesquisadora (APENDICE A), nos meses de Julho e Agosto de 2017, após a 

aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa do Unicerp (COEP). O questionário foi composto 

por 12 perguntas, descritiva e objetiva, para um melhor entendimento sobre o conhecimento 

da equipe de enfermagem diante dos cuidados paliativos de pacientes terminais na UTI no 

Hospital Santa Casa de Misericórdia, do município de Patrocínio-Minas Gerais. 

Aos profissionais que concordaram participar da pesquisa, foram realizados todos os 

esclarecimentos quanto ao estudo, em condições de privacidade e respeito, sendo entregue o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE B), que foi assinado pelos 

participantes do estudo, onde uma cópia do termo foi entregue ao participante e a outra foi 

guardada pela pesquisadora após a conclusão do estudo.   
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4.5 Procedimentos de análise dos dados      

   

   

Após a aplicação do questionário e a coleta dos dados foi realizada a análise dos dados 

por meio da técnica de Análise de Conteúdo de MINAYO (2013), o qual a temática proposta 

foi analisada pelas seguintes categorias: ordenação dos dados (leitura e releitura do material); 

classificação dos dados (classificação por temas mais relevantes); análise propriamente dita 

(considerando os objetivos do trabalho), conforme os resultados obtidos no estudo.    

Esta técnica está direcionada na descrição objetiva e sistemática do conteúdo oriundo 

do processo de comunicação. O procedimento metodológico é feito com base na descrição 

dos resultados sobre categorização os quais se expõem os achados encontrados na análise, 

sendo estes semânticos (MINAYO, 2007).   

 

 

 4.6 Aspectos éticos   

 

   

  Foi encaminhada correspondência à Superintendente do Hospital Santa Casa de 

Misericórdia, solicitando autorização para realizar a pesquisa (APÊNDICE C), o estudo foi 

desenvolvido apenas após a autorização do Comitê de Ética em Pesquisa (COEP) (ANEXO 

A) do Centro Universitário do Cerrado de Patrocínio-MG e da Superintendente do Hospital 

Santa Casa de Misericórdia de Patrocínio (ANEXO B).   

O TCLE foi obtido de todos os participantes em conformidade com a Resolução 

466/12 do Conselho Nacional de Saúde, que regulamenta todas as questões éticas em pesquisa 

envolvendo seres humanos.   
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

5.1 Perfil sociodemográfico 

 

 

A TAB.1 refere-se aos resultados obtidos quanto ao perfil sociodemográfico, por meio 

das variáveis relativas a idade, sexo e escolaridade da equipe de enfermagem de uma Unidade 

de Terapia Intensiva. 

 

Tabela 1. Perfil sociodemográfico da equipe de enfermagem de uma Unidade de Terapia Intensiva 

                 Patrocínio-MG 

  

FA FR 

Idade(anos) 20-25 5 22,73 

 

26-31 7 31,81 

 

32-37 5 22,73 

 

38-43 5 22,73 

 

Acima de 50 0 0,00 

 

TOTAL 22 100,00 

Sexo Masculino 6 27,27 

 

Feminino 16 72,73 

 

TOTAL 22 100,00 

Escolaridade Ensino Médio Completo 19 86,36 

 

Ensino Superior Completo 2 9,09 

 

Pós Graduação Completo 1 4,54 

  TOTAL 22 100,00 
 Fonte: Dados da pesquisa. 

  

 Em relação à idade dos participantes da equipe de enfermagem, pode-se afirmar que a 

maioria dos participantes (31,81%) possui idade entre 26 a 31 anos de idade.  Os resultados 

assemelham-se com os encontrados por Guimarães; Gaspar (2013), em estudo realizado em 

uma unidade de Retaguarda Hospitalar em Ribeirão Preto, tendo identificado que 66,7% dos 

participantes possuíam idade entre 20 a 30 anos de idade. 

 Quanto ao sexo, a maioria dos participantes (72,73%) pertence ao sexo feminino. Os 

resultados se assemelham com os obtidos nos estudos de Carvalho, Santos; Filipim (2011) 

realizado em um hospital geriátrico do Vale do Paraíba, onde 76% dos profissionais de saúde 

também eram do sexo feminino. 
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Quanto à escolaridade, 86,36% dos participantes é técnico de enfermagem, o que 

representa o maior percentual de profissionais que compõem o perfil da enfermagem no país.  

 Os resultados assemelham com os obtidos nos estudos realizados por Guimarães; 

Gaspar (2013), onde 66,8% dos participantes eram técnicos de enfermagem. Porém, ao se 

analisar a presença de especialização entre os profissionais enfermeiros, os resultados diferem 

dos encontrados nos estudos realizados por Freitas; Pereira (2013) em uma Unidade de 

Terapia Intensiva de Campinas, onde 75% dos enfermeiros possuíam cursos de especialização 

em UTI. 

  

 

5.2 Tempo de formação e atuação dos profissionais 

 

A TAB. 2 mostra o tempo de formação e atuação dos profissionais no cenário do estudo. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 Em relação ao tempo de formação, 40,91% dos participantes tinham entre um a três 

anos, e 22,73% entre quatro a seis anos. Os resultados se assemelham com os obtidos nos 

estudos de Massaroli et al. (2015) em uma Unidade de Terapia Intensiva de um hospital 

localizado no sul do Brasil, onde 44% dos participantes estavam formados entre um e dois 

anos. 

Quanto ao tempo de exercício profissional, 54,54 % dos participantes exerciam suas 

funções profissionais entre um a três anos e 22,73 % entre quatro a seis anos. Os resultados se 

Tabela 2. Tempo de formação e atuação dos profissionais na Unidade de Terapia Intensiva. 

                 Patrocínio-MG.           

                  

 

FA    FR   

Tempo de formação 

 (anos) 01 a 03 9 40,91 

 

 

04 a 06 5 22,73 

 

 

07 a 10 4 18,18 

 

 

Mais de 10 4 18,18 

 

 

TOTAL 22 100,00 

 Tempo de exercício profissional 

 (anos) 01 a 03 12 54,54 

 

 

04 a 06 5 22,73 

 

 

07 a 10 3 13,64 

 

 

Mais de 10 1 4,54 

  Não respondeu       1 4,54  

  TOTAL 22 100,00   
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assemelham com os obtidos por Silveira et al. (2016) em estudo feito com enfermeiros que 

atuam na UTI em Santa Catarina, onde 53,3% dos profissionais exerciam suas atividades 

profissionais entre um ano e quatro meses a dois anos. 

Os resultados diferem dos encontrados por Souza et al. (2010) em estudo feito em uma 

UTI adulta de um hospital localizado no estado de São Paulo, onde 67% dos enfermeiros 

exerciam suas atividades entre três e seis anos. 

A TAB 3, faz uma abordagem das temáticas relacionadas com a morte na formação 

dos profissionais. 

 

5.3 Abordagem das temáticas relativas à morte na formação profissional 

 

 Tabela 3. Abordagem das temáticas relativas à morte na formação profissional.  

                 Patrocínio MG 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Quanto à abordagem das temáticas relacionadas com a morte durante a formação 

profissional, 90,91 % dos participantes afirmaram que em algum momento tiveram esta 

temática, sendo que 50% disseram que estas abordagens às vezes eram realizadas. 

De acordo com Silva; Guimarães (2012), a morte não é muito abordada durante a 

formação dos profissionais, sendo que na maioria das vezes estes é apenas preparados quanto 

aos cuidados que devem ser feitos com as pessoas no decorrer da vida, principalmente nas 

situações mais críticas. 

 

 

          

FA  FR 

Durante sua graduação e/ ou curso técnico, em algum momento 

foram abordadas as temáticas relativas à morte? Sim 20 90,91 

         

   Não   2 9, 09 

         

TOTAL  22 100 

            

            
Se sim com que frequência? 

        

Sempre  6 27,27 

         

Raramente  3 13,64 

         

As vezes 11 50 

         

Não 

respondeu 
 2 9,09 

         
TOTAL 22 100 
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5.4 Suporte emocional para os profissionais, pacientes e familiares 

 

A TAB 4 relaciona o suporte emocional para os profissionais, pacientes e familiares. 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Quanto ao suporte psicoemocional em relação aos cuidados paliativos na instituição, 

86,36 % dos profissionais afirmaram não ter recebido. 

E 54,55% dos profissionais afirmaram também que não tem suporte psicoemocional e 

religioso para os pacientes e familiares. 

A assistência pautada nos princípios da humanização favorece tanto para os 

profissionais, familiares e os pacientes apoios emocional nas diversas situações presentes no 

processo dos cuidados, favorecendo a preservação e o respeito das características individuais 

no processo do adoecimento (SALES et al.; 2008). 

 

 

 

Tabela 4. Suporte emocional para os profissionais, pacientes e familiares  

                Patrocínio-MG.   

        

  FA    FR 

Há algum suporte psicoemocional para os profissionais que 

trabalham em cuidados paliativos na sua Instituição? Sim 3 13,64 

    

Não 19 86,36 

       

TOTAL 22   100 

 

Há algum tipo de suporte psicoemocional e religioso aos 

pacientes e familiares na unidade de Cuidados Paliativos? Sim 10 45,45 

   

Não 12 54,55 

              TOTAL 22   100 
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5.5. Identificação das categorias do estudo 

 

 

5.5.1 Conceito sobre cuidados paliativos 

 

 

Em relação ao conceito e opinião dos participantes sobre os cuidados paliativos, todos 

os participantes do estudo possuíam uma opinião distinta em relação a este tipo de cuidado. 

 
É um cuidado mais adequado para melhorar a vida dos pacientes, pois é 

complicado o paciente ficar sentindo dor e desconforto mesmo perante a 

doença que ameace a vida. (P1) 

 

Cuidado paliativo é o último prestado ao paciente, onde a morte é a certeza e 

só temos que dá melhor forma possível ajudar esse paciente a sofrer o 

mínimo possível durante esse período. (P3) 

 

 É um serviço em equipe, é uma equipe que busca a melhoria da qualidade 

de vida do paciente e de seus familiares diante de uma doença. (P6) 

 

De acordo com Silva; Guimarães (2012), os cuidados paliativos estão inseridos dentro 

de um contexto que abrange as medidas que devem ser executadas no período terminal do 

paciente, enfatizando de forma benéfica todo o processo de saúde-doença com base nos 

fatores relacionados à patologia clínica apresentada por estes.   

 

 

5.5.2 Dificuldades encontradas no cotidiano dos profissionais 

 

 

Quanto às dificuldades encontradas no cotidiano, os participantes afirmaram que 

existem bastantes sendo as mais frequentes, a falta de apoio e união entre a equipe, falta de 

orientações sobre os cuidados paliativos, comunicação ineficiente entre os integrantes da 

equipe de trabalho. 
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No que diz respeito as partes da UTI, não vejo apoio ou orientações aos 

cuidados paliativos assim como nas enfermarias. (P2) 

 

Ver o sofrimento do paciente. (P10) 

 

Dificuldade de encontrar ajuda de todos os profissionais e não apenas da 

enfermagem. (P4) 

 

O trabalho em equipe têm sido umas das principais dificuldades encontrados no 

cotidiano dos profissionais, sendo assim devem ser desenvolvidas medidas estratégicas que 

tenham como objetivo favorecer o trabalho em equipe com base na troca de informações, 

dúvidas, para dinamizar a assistência dos cuidados prestados aos pacientes (MARTINS; 

ROBAZZI, 2009). 

 

 

5. 5.3 Sentimentos vivenciados em relação à assistência de enfermagem 

 

 

Com relação aos sentimentos vivenciados na realização de assistência de enfermagem 

para os pacientes em cuidados paliativos, a maioria dos participantes relataram sentimentos de 

tristeza, de pena e frustração por não conseguirem promover uma melhora no estado de saúde 

dos pacientes. 

 

Triste, pois em uma UTI, cuidamos de um cliente com a esperança dele 

melhorar, sair e voltar para sua família. Ao fazer cuidados paliativos vamos 

cuidar sabendo que ele não irá fazer isso.  (P4) 

 

Muito triste e doloroso, pois a maioria deixa a desejar seus cuidados 

paliativos. (P8) 

 

Sentimento de tristeza, por saber que a pessoa não tem perspectiva de vida. 

(P10) 

 

Em razão da complexidade dos casos clínicos dos pacientes na UTI, da ausência de 

perspectiva de cura para estes, os enfermeiros apresentam dificuldades em lidar com os 

momentos difíceis, onde na maioria das vezes estes se sentem frustrados, tristes diante destas 

fragilidades (FONTANA, 2010). 
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5.5.4 Humanização da assistência de enfermagem em relação aos cuidados paliativos  

 

 

Quanto a humanização da assistência de enfermagem de acordo com os cuidados 

paliativos, a maioria dos participantes afirmaram que não existe esta prática no cotidiano da 

instituição.  

 

Sim. Todos fazem o possível para oferecer o melhor ao paciente afinal 

somos todos humanos, e tudo que fazemos é por amor à profissão. (P12) 

 

Não.  (P13) 

 

Não. Ultimamente eles agem como se fosse só mais um paciente, não dando 

muita importância ao sofrimento alheio. (P14) 

 

A humanização deve fazer parte do cotidiano da enfermagem, principalmente quanto 

aos cuidados destinados para os pacientes, familiares e com os integrantes da equipe 

profissional durante o exercício profissional, conforme os princípios éticos norteadores da 

profissão (MOURA et al.; 2011). 

Em relação à prática da humanização, têm-se uma série de discussões principalmente 

na UTI, onde os cuidados prestados aos pacientes são voltados apenas para as suas queixas 

físicas e não atentam-se para as características biopsicossociais do paciente, prejudicando-se a 

qualidade da assistência prestada (SANTANA et al., 2008). 

Ainda de acordo com os autores citado acima, os estudos feitos com a equipe de 

enfermagem que atua na UTI, afirmaram que na maioria das vezes, é visto apenas a execução 

de um cuidado técnico científico, principalmente no que se refere aos índices dos aparelhos, 

atividades prescritas diariamente, dificultando-se o cuidado de forma humanizada ( 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O estudo possibilitou identificar um conhecimento insuficiente da equipe de 

enfermagem sobre os cuidados paliativos a pacientes terminais na Unidade de Terapia 

Intensiva, reafirmando-se, dessa forma, a importância e a necessidade da realização dos 

cursos de educação continuada de forma a promover a atualização dos profissionais diante a 

temática discutida. 

Como fator limitador do estudo destaca-se a não adesão dos enfermeiros em 

participarem da pesquisa, os quais justificaram a falta de tempo e até mesmo de interesse por 

parte do estudo, sendo assim a predominância dos técnicos de enfermagem em relação aos 

enfermeiros pode ter influenciado no nível do conhecimento sobre a temática. 

Percebe-se também que o tempo de formação profissional se assemelha com o tempo 

de atuação, visto que a maioria iniciou as suas funções profissionais tão logo concluíram a 

formação. A temática sobre a morte foi pouca abordada durante o período de formação, sendo 

assim conclui-se que existem dificuldades em lidar com a morte no cotidiano, percebidas 

pelos sentimentos de tristeza e pena relatados no estudo. 

Em relação aos cuidados paliativos, percebe-se que os profissionais possuem um 

conceito distinto, sendo a falta de apoio e união entre os membros da equipe umas das 

dificuldades enfrentadas durante o tempo de execução das tarefas desempenhadas na 

instituição. 

O suporte psicoemocional e religioso para a equipe, pacientes e familiares ainda é 

ineficiente, dificultando-se a resolução dos problemas e dúvidas que os familiares possuem 

com base na vivência dos pacientes, pois no processo saúde-doença é fundamental o apoio 

psicológico para a superação e a minimização do sofrimento vivenciado. 

A falta de humanização ainda é frequente, com isso a assistência de enfermagem fica 

prejudicada por não contemplar as necessidades básicas do indivíduo como um ser dotado de 

particularidades intrínsecas e não apenas com relação as suas queixas e sintomas das 

patologias.  

Espera-se que os resultados desse estudo possam ser relevantes para os futuros 

profissionais da enfermagem quando estes forem responsáveis pelo gerenciamento de sua 
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equipe, abordando-se a temática proposta como forma de oferecer uma melhor assistência ao 

paciente e familiares nessa fase da vida, além de reforçar sobre a importância da atualização 

dos conhecimentos técnico científicos dos profissionais no exercício profissional. 
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