
 
 

v.1, n.1, 2022/p31-45 

 

Revista Contextos 

 

CONHECIMENTO DA EQUIPE DE SAÚDE SOBRE OS CUIDADOS PALIATIVOS  

NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO E GERIÁTRICA 

 

Knowledge of the Health Team about Palliatives Care in the Adult and Geriatric 

Intensive Care Unit  

Candice Rocha Seixas1 
Daiane Carvalho dos Santos2 

 
 

¹ Mestra em Medicina e Saúde Púbica e Docente do curso de Fisioterapia do Centro Universitário de 
Ciências e Empreendorismo (UNIFACEMP), e-mail: candice.seixas@Facemp.edu.br Lattes: 

http://lattes.cnpq.br/2133037960321976 Orcid:0000-0002-2698-4795. 
 
 

² Graduanda em Fisioterapia pelo Centro Universitário de Ciências e Empreendedorismo 

(UNIFACEMP), e-mail: daisantos0597@gmail.com Lattes: http://lattes.cnpq.br/8415044467500899 

Orcid:0000-0003-0669-2944. 

 

 

 

Resumo 

As práticas dos cuidados paliativos (CP), tornaram-se relevantes na promoção da qualidade de vida, 
redução do sofrimento e conforto nos momentos que antecedem a morte. Há um índice crescente no 
número óbitos por doenças crônicas (DCNT), entre adultos e idosos e consequentemente usuários do 
sistema hospitalar que necessitaram dos benefícios dos CP, o que torna fundamental o conhecimento 
da equipe de saúde, exploração dos conceitos e práticas paliativistas, sendo estes profissionais de 
grande importância nesse processo. O presente estudo objetiva identificar o conhecimento dos 
profissionais de saúde acerca dos CP nas Unidades de Terapias Intensivas (UTI´s) adulto e geriátrica. 
A metodologia desse trabalho concerne a uma revisão da literatura do tipo sistemática, na qual foi 
realizada buscas online, tendo como ferramenta a biblioteca virtual em saúde (BVS), conduzidas por 
combinações dos descritores específicos nos bancos de dados, SciELO; PEDro; PubMed; Portal capes; 
Cochrane Library; Medline e Lilacs. A pesquisa limitou-se a artigos originais disponíveis em textos e 
resumos completos para análises dos critérios de elegibilidade, com corte temporal de 2010 a 2020 
escritos nos idiomas português e inglês. Os profissionais avaliados com base nos autores selecionados 
em sua maioria exibiram ter conhecimento prévio e vivência em cuidados paliativos, apesar das 
limitações existentes nessa prática. Evidenciando nas UTI’s o maior discernimento do profissional de 
enfermagem e sobreposição do sexo feminino. A unidade de terapia intensiva foi relatada como 
ambiente não favorável, por não condizer com a filosofia e conceitos dos cuidados paliativos. 

 

Palavras-chave: Profissionais multidisciplinares; Terminalidade; Unidade de alta complexidade; 
Doenças crônicas. 
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Abstract 

Palliative care (PC) practices have become relevant in promoting quality of life, reducing suffering and 
comfort in the moments before death. There is a growing rate in the number of deaths from chronic 
diseases (NCDs), among adults and the elderly and, consequently, users of the hospital system who 
needed the benefits of PC, which makes it essential to know the health team, explore palliative concepts 
and practices, being these professionals of great importance in this process. The present study aims to 
identify the knowledge of health professionals about PC in adult and geriatric Intensive Care Units 
(ICUs). The methodology of this work concerns a systematic literature review, in which online searches 
were performed, using the virtual health library (VHL) as a tool, conducted by combinations of specific 
descriptors in the databases, SciELO; Pedro; PubMed; Capes portal; Cochrane Library; Medline and 
Lilacs. The search was limited to original articles available in full texts and abstracts for analysis of 
eligibility criteria, with a time cut from 2010 to 2020 written in Portuguese and English. Most of the 
professionals evaluated based on the selected authors showed previous knowledge and experience in 
palliative care, despite the existing limitations in this practice. Evidencing in the ICUs the greater 
discernment of the nursing professional and female overlap. The intensive care unit was reported as an 
unfavorable environment, as it does not match the philosophy and concepts of palliative care. 
 
Keywords: Multidisciplinary professionals; Terminality; High complexity unit; Chronic diseases. 
 
 

1. Introdução 

 

Os brasileiros nos últimos anos mantiveram a predisposição ao 

envelhecimento, passando de 4,8 milhões de idosos desde o ano de 2012 para 30,2 

milhões até 2017 (IBGE, 2018). Em constante crescimento da longevidade, 

envelhecimento populacional e doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), 

aumentam-se o número de idosos usufrutuários do sistema hospitalar (PEDROSA et 

al., 2015).  

As DCNT são responsáveis por 71% dos óbitos mundialmente 

(ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE 2018). A população idosa, 

caracteriza-se como dominante nas manifestações dessas doenças sendo mais 

prováveis a sua evolução para o estágio crítico e ocasionando a internação na 

Unidade de Terapia Intensiva (UTI) (PEDROSA et al., 2015).  

A UTI é uma área especifica destinada a proporcionar suporte e atendimento a 

pacientes com estado de saúde grave, ou riscos que comprometam a continuidade da 

vida (CURTIS et al., 2016). Este espaço pode ser para alguns invasivo, silencioso de 

vozes e turbulento de ruídos, por motivo da troca de profissionais, diferentes rotinas a 

cada plantão, distanciamento de seus familiares em consequência das restrições e 

limitados períodos de visitas predispõe ao paciente sentimentos de solidão e 

sofrimentos (BACKES et al., 2012).  
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Em meados da década de 60, no Reino Unido, uma médica, enfermeira e 

assistente social, Cicely Saunders, tornou-se fundadora dos cuidados paliativos (CP), 

uma prática designada a promoção do cuidado íntegro, diminuição do quadro álgico, 

controle dos sintomas e redução do sofrimento de pacientes acometidos por uma 

doença ameaçadora da vida. No Brasil, o princípio dos CP aconteceu nos anos 80, 

tendo maior significância no ano de 2000 com seguimento aos serviços existentes e 

criação de novos espaços (CARVALHO; PARSONS, 2012). A prática dos CP é uma 

filosofia de cuidado que dispensa técnicas invasivas com intuito da busca pela 

impossível cura; não realiza ações que antecipa a morte, mas que atribuem medidas 

de conforto tornando esse processo com qualidade, protegendo sempre a dignidade 

e a vontade do mesmo (CLARA et al., 2019).  

A equipe de saúde, faz parte do grupo de profissionais atribuídos a promover 

bem-estar aos familiares e indivíduos em fase terminal (HERMES; LAMARCA, 2013), 

sendo os profissionais responsáveis na UTI pelo monitoramento constante destes 

pacientes (ALCANTARA; SANT'ANNA; SOUZA, 2013). A atuação e participação da 

equipe possui grande relevância nesse processo assim como auxilia nas tomadas de 

decisões juntamente com os familiares (GASPAR et al., 2020). 

Os CP vêm adquirindo um espaço de grande destaque nas rotinas, nos 

diálogos das equipes da área da saúde, no acompanhamento a pacientes portadores 

de DCNT e, ainda, recentemente, aos submetidos a UTI (ASLAKSON; CURTIS; 

NELSON, 2014). Essas equipes são constituídas por profissionais de diversificadas 

especialidades, conhecimentos e vivências sobre essa prática (DOMINGUES et al., 

2013).  

Diante do exposto avanço no índice de óbitos por DCNT na população de 

adultos/idosos, assim como a relevância acerca dos CP na promoção da qualidade 

de vida e redução do sofrimento nos momentos que antecedem a morte destes 

indivíduos, surgiu o interesse e importância em realizar uma pesquisa bibliográfica 

sistemática, na qual descrevesse sobre o conhecimento dos profissionais de saúde 

acerca dos CP nas UTI´s adulto e geriátrica, uma vez que tal temática ainda apresenta 

uma vasta escassez literária. 
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2. Metodologia 

 

Trata-se de um estudo de caráter descritivo, tendo como metodologia a revisão 

sistemática da literatura. Considerada a melhor abordagem de contribuição original 

relacionadas em nível de evidências para tomadas de decisões (MEERPOHL et al., 

2012). As explorações dos artigos para elaboração de revisões sistemáticas são 

desenvolvidas em 8 passos: 1- elaboração da pergunta de pesquisa; 2- busca nas 

bases de dados selecionadas; 3- seleção dos artigos; 4- excisão dos dados; 5- 

avaliação da qualidade metodológica dos artigos; 6- metanálise dos dados; 7- 

avaliação da qualidade das evidências; e 8- redação dos resultados (GALVÃO; 

PEREIRA, 2014). As análises e a seleção dos estudos desta revisão ocorreram entre 

o período de agosto a outubro de 2020.  

A seleção dos artigos foi realizada mediante buscas criteriosas nas bibliotecas 

eletrônicas: Scientific Electronic Library Online (SciELO), Physiotherapy Evidence 

Database (PEDro), National Library of Medicine (PubMed), Cochrane Library, Portal 

de periódicos CAPES/MEC (CAPES periódicos) e utilizada como ferramenta de 

pesquisa a biblioteca virtual em saúde (BVS) para outros bancos de dados: Medical 

Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE) e Literatura 

LatinoAmericana do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS).  

Para inclusão dos artigos foram submetidos os seguintes critérios: artigos 

originais, contido de resumos e textos completos disponíveis para conferência dos 

critérios de elegibilidade, tendo como público alvo equipe de saúde, que tiveram com 

finalidade investigar conhecimentos sobre as práticas de CPs nas UTIs adulto e 

geriátrica, publicados no período temporal de 2010 a 2020 nos idiomas português ou 

inglês.  

Realizou-se uma consulta para verificação das palavras-chaves, no Descritor 

em Ciências da Saúde (DeCS), sendo elas: Equipe de Saúde, Cuidados Paliativos, 

Unidade de Terapia Intensiva e Doenças crônicas, todas localizadas e indexadas ao 

DeCs. Para condução da pesquisa, foram elaboradas combinações com as 

palavraschaves (Quadro 1), associadas pelo operador booleano AND e suas 

peculiares traduções em inglês. 
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3. Resultados e Discussão 

 

Por meio das buscas realizadas através de combinações das palavras-chaves 

nos bancos de dados, foram identificados 418 artigos originais expressos no Quadro 

1 conforme encontrado em cada banco de dados. 

 

Quadro 1 – Combinações das palavras-chaves e resultados dos bancos de dados. 

  

SciELO 

 

LILACS 

 

PubMed 

 

MEDLINE 

 

PEDro 

 

CAPES 

 

Cochrane 

 

Cuidados 

Paliativos AND 

Equipe de 

Saúde 

21 16 26 33 0 10 37 x 

Unidade de 

Terapia 

Intensiva AND 

Cuidados 

Palitivos 

47 3 31 58 1 28 14 x 

Doenças 

Crônicas AND 

Equipe de 

Saúde AND 

Cuidados 

Palitivos 

34 6 12 14 1 71 15 x 

TOTAL 102 25 69 105 1 49 66 418 

Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

 

Após a remoção por duplicatas restaram 288 artigos; destes foram excluídos 

por leitura de títulos e resumos 54 no Scielo, 11 no Lilacs, 43 na Pubmed, 1 do Pedro, 

84 Medline, 19 Capes Periódicos, 36 Cochrane Library. Restaram 40 artigos para 

realização da leitura completa na íntegra. Após a leitura completa, descartou-se 15 

artigos da Scielo, 4 do Lilacs, 2 da Pubmed, 1 do Pedro, 2 da Medline, 4 do Capes 

Periódicos e 3 do Cochrane Library, totalizando 9 artigos para uma nova leitura 

criteriosa. 

COMBINAÇÕES 

BASES 
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Subsequentemente a nova leitura na íntegra dos artigos selecionados, apenas 

5 condiziam com os critérios de inclusão deste estudo. O processo de seleção dos 

artigos está esquematizado no fluxograma na Figura 1. 

 

 

Figura 1 – Fluxograma de busca e seleção dos artigos utilizados no estudo. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artigos originais identificados 
por meio de pesquisas nas 

bases de dados 
(N°= 418) 

Artigos encontrados em 
outras fontes  

(N°= 0) 

Artigos após remoção de duplicatas 
(N°= 288) 

Total de artigos excluídos por 
leitura de títulos e resumos 

(N°=248) 

Artigos lidos na íntegra para 
elegibilidade 

(N°= 40) 
 

 

Artigos após exclusão 
por leitura em texto 
completo na íntegra  

(N°= 9) 
 

Artigos excluídos após uma 
nova leitura em texto completo 

na íntegra 
          (N°= 4) 

 

Artigos incluídos 
(N°=5) 
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Na Tabela 1 encontra-se a qualificação metodológica de cada estudo incluído, 

identificados pelos autores. Com base nos resultados coletados a partir da avalição 

metodológica dos artigos inclusos nesta revisão classificou-se nota 0 para 1ª pergunta 

(Estudo descrito como randomizado?) e a 2° (A randomização foi descrita e é 

adequada?), devido aos estudos escolhidos serem em sua maioria classificados como 

estudos exploratórios do tipo descritivo qualitativo, as outras classificações  atribuíram 

o total de 3 pontos para todos os incluídos.  

 

Tabela 1 – Qualificação metodológica dos estudos incluídos de acordo com a escala 

de Jadad . 

 

 
PERGUNTAS 

Silva et 
al. (2013) 

Queiroz et 
al. (2018) 

Gulini et al. 
(2017) 

Pires et 
al. (2020) 

Silveira, Ciampone e 
Gutierrez (2014) 

01 - Estudo descrito 
como randomizado? 

0 0 0 0 0 

02 - A randomização 
foi descrita e é 

adequada? 
0 0 0 0 0 

03 - Houve 
comparações e 

resultados? 
1 1 1 1 1 

04- As comparações 
e resultados foram 

descritos e são 
adequados? 

1 1 1 1 1 

05 - Houve descrição 
das perdas e 
exclusões? 

1 1 1 1 1 

TOTAL 3 3 3 3 3 

Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

 

No Quadro 2 localizam-se os elementos gerais sobre cada artigo incluído para 

análise desta revisão sistemática, relatando as peculiaridades do título, tamanho da 

amostra, objetivo e desfecho.   
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Quadro 2 – Categorização dos estudos incluídos nos anos de 2010 a 2020. 

 

 

AUTOR/ANO 

 

TÍTULO 

 

 

AMOSTRA 

 

 

OBJETIVO 

 

 

DESFECHO 

Silva et 
al. (2013) 

 
 

Concepções da 
equipe 

multiprofission
al sobre a 

implementação 
dos cuidados 
paliativos na 
unidade de 

terapia 
intensiva. 

14 
profissionais de 

saúde: 
6 enfermeiros; 4 
fisioterapeutas; 3 

médicos e 1 
nutricionista. 

Analisar as 
concepções da 

equipe 
multiprofissional 

sobre a 
implementação de 

CP em uma UTI 
adulto. 

Entrevista semiestruturada e 
observação não participante 
interpretados pela análise de 

conteúdo. Foram identificadas 
três categorias temáticas: 

Assistir o paciente terminal em 
UTI promovendo o conforto 
físico; Despreparo da equipe 

em lidar com o paciente 
terminal; e Desafios na prática 

dos CP no ambiente da UTI. 

Pires et 

al. (2020) 

 
 
 
 
 
 

Conforto no 
final de vida na 

terapia 
intensiva: 

percepção da 
equipe 

multiprofission
al. 

 

50 profissionais: 
13 médicos; 

13 enfermeiras; 9 
fisioterapeutas; 9 

técnicos de 
enfermagem; 3 
nutricionistas; 2 

assistentes sociais 
e 1 psicólogo. 

 

Analisar a percepção 
da equipe 

multiprofissional 
sobre o conforto no 
final de vida na UTI. 

 

Questionário de caracterização 
sociodemográfica e entrevista 

semiestruturada, realizadas em 
salas privativas 

da unidade. Os depoimentos 
foram 

gravados em áudio e 
transcritos na íntegra. A 

entrevista foi 
conduzida pelas seguintes 

questões: Quais as principais 
necessidades 

básicas do paciente em CP na 
UTI? O que 

você considera como conforto 
na assistência aos pacientes 

em CP? 
 

Queiroz et 
al. (2018)  

Cuidados 
paliativos ao 

idoso na 
terapia 

intensiva: olhar 
da equipe de 
enfermagem. 

58 participantes: 
23 enfermeiras e 

35 técnicos de 
enfermagem. 

Conhecer o 
significado de CP ao 
idoso para a equipe 
de enfermagem e 
identificar como 

ocorrem as 
interações da família 
com o idoso na UTI. 

 
 
 
 
 
 

Entrevista semiestruturada e 
gravados em dispositivo digital 

de áudio com a anuência do 
pesquisado. Distribuição de 

três categorias: CP; 
Interação familiar e idoso; 
Ambiente impróprio para 
cuidados paliativos e treze 

subcategorias elaboradas com 
base na análise das entrevistas 

dos participantes. 
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Silveira, 
Ciampone e 
Gutierrez 
(2014) 

Percepção da 
equipe 

multiprofission
al sobre 
cuidados 

paliativos. 

18 indivíduos da 
equipe 

multiprofissional: 
1 terapeuta 

ocupacional; 1 
psicóloga; 1 

fonoaudióloga; 1 
orientadora 
espiritual; 5 
técnicos de 

enfermagem e 2 
cuidadoras formais 

3 médicos; 2 
enfermeiras e 2 
fisioterapeutas. 

Investigar os 
significados 

apresentados pela 
equipe 

multiprofissional, o 
prazer e o 

sofrimento no 
trabalho em CP. 

Entrevistas individuais 
direcionadas por questões 

abertas e semiestruturadas. As 
informações coletadas foram 

classificadas em três 
categorias:  Significados 

apresentados pelos 
profissionais em relação ao 
trabalho; fontes de prazer 

relacionadas à qualidade da 
assistência 

prestada aos pacientes em CP 
e aos seus familiares e 
sofrimento da equipe 

multiprofissional sendo essas 
categorias subdivididas em 

subcategorias. 

Gulini et al. 

(2017) 

A equipe da 
Unidade de 

Terapia 
Intensiva 
frente ao 
cuidado 

paliativo: 
discurso do 

sujeito 
coletivo. 

37 profissionais: 
12 enfermeiras; 11 

técnicas de 
enfermagem; 5 

Fisioterapeutas e 9   
médicos. 

Conhecer a 
percepção dos 
profissionais de 

saúde em uma UTI 
para os CP. 

 

Entrevista semiestruturada, 
individuais, gravadas com o 

consentimento prévio 
dos participantes e 

posteriormente transcritas. O 
roteiro conteve dados 

relacionados às características 
dos participantes, 

como: idade, sexo, nível de 
formação e duas questões 
norteadoras: O que você 

entende sobre CP? Como você 
percebe o CP na UTI? 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

 

A produção deste artigo ocorreu pela necessidade de realizar buscas por 

estudos referentes ao tema, identificando com base nos autores selecionados se a 

equipe de saúde tem conhecimento sobre os CP   e exploração sobre essa temática, 

embora não seja uma prática recente, encontra-se uma vasta escassez literária. 

O estudo exploratório e descritivo, realizado em uma UTI de um hospital 

público de ensino localizado em Salvador (BA), obteve a amostra de 14 profissionais 

da saúde, representados pela letra inicial da sua profissão. Os autores analisaram 

seus conhecimentos através de respostas extraídas por meio de entrevistas gravadas 

semiestruturadas e observação não participante sobre três categorias temáticas, 

(citadas no quadro 2, na 1° linha e 5° coluna). Sobre a primeira categoria, as equipes 

entrevistadas estabeleceram um consenso que para tudo na vida torna-se necessário 

um limite, certificando que chegará uma etapa em que a cura não seja a melhor opção 

terapêutica e sim a priorização do conforto e redução dos desconfortos dolorosos, os 
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mesmos ligaram a ideia de promoção de conforto com auxílio de medicamentos para 

alívio somente da dor física, o que torna menos importante a integralidade do paciente. 

Para a segunda abordagem com base nas respostas dos participantes os autores 

certificaram, que existe uma adversidade em estabelecer uma concordância na 

unidade em distinguir qual indivíduo necessita de CP, e ainda em controvérsia alguns 

profissionais reconhecem que mesmo o paciente em estágio terminal precisa de 

cuidado e atenção, onde outros só almejam cuidar dos que tenham possibilidade de 

cura. O terceiro e último tema ressalta sobre a importância da implementação de 

protocolos de CP nas UTI´s, como forma de nortear decisões sobre qual terapêutica 

deve ser seguida e a carência de entendimento dos profissionais sobre algumas 

questões referentes aos CP (SILVA et al., 2013).  

Em um estudo qualitativo descritivo realizado recentemente, em uma UTI 

imunológica de um hospital privado da cidade de Salvador (BA). Onde obteve o N 

amostral superior ao artigo anterior, foram entrevistados 50 profissionais da saúde 

com predominância no sexo feminino 72%, ao todo 56% são especialista em UTI e 

0% em CP, dentre as profissões que tiveram abordagens sobre essas práticas na sua 

formação acadêmica o enfermeiro, destacou-se com 53,8%. Pires e colaboradores 

utilizaram como norteio desse estudo duas questões (citadas no quadro 2, na 2° linha 

e 5° coluna), as respostas foram discutidas com base na Teoria do Fim de Vida 

Pacífico (TFVP) ainda pouco falada no Brasil, a qual se assemelha aos princípios dos 

CP, com base nessa teoria solicitaram três novas subcategorias 1. Aliviando a dor 

para promover conforto; 2. O conforto para alcançar paz, dignidade e respeito e 3. A 

aproximação com entes queridos e fé como estratégia de conforto. A primeira 

subcategoria traz como respostas de alguns participantes o uso de medidas não 

farmacológicas no auxílio da redução da dor levando também em considerações 

questões espirituais e psicossociais do paciente olhando-o de forma integral o que 

distingue das opiniões dos profissionais do estudo anterior, contudo os autores 

destacaram ainda a necessidade de qualificações por partes dos profissionais para 

tratar o indivíduo de forma multidimensional. Na última subcategoria os entrevistados 

enfatizam a significância em estender os períodos de visitas para aproximar o contato 

paciente/família e assistência espiritual com intuito de promoção de bem-estar e 

diminuição de sofrimento na UTI, as ações promovedoras de conforto e final de vida 

em paz foram as mais relatados nas subcategorias principalmente pelos enfermeiros, 
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em considerações a equipe de saúde demostraram cognição sobre a atuação e 

práticas de CP corroborando com os conceitos da TFVP (PIRES et al., 2020). 

Entrevistas desenvolvidas em um estudo, com 58 participantes do sexo 

feminino, sendo somente profissionais enfermeiras e técnicas de enfermagens na UTI 

de um hospital público da cidade de Fortaleza (CE), confirmam o estudo supracitado 

com base nas respostas de duas categorias propostas por eles (interação 

familiar/idoso e ambiente impróprio para os CP). Os participantes trouxeram como 

indispensável, o acompanhamento dos familiares nesse processo, onde o idoso 

sente-se confortável e seguro para expressar seus sentimentos o que dificulta na UTI 

colocar isso em prática, partes das vezes pela falta de disponibilidade do familiar (não 

pontuda pelos participantes do estudo anterior), ou devido às restrições e curtos 

períodos de visitas. Ressaltando ainda a falta de comunicação entre os profissionais 

e responsáveis em consequência do não favorecimento da unidade intensiva, 

ambiente visto como não adequado para a realização das práticas de CP com 

qualidade. A entrevista, ainda foi conduzida por outra categoria (cuidados paliativos), 

que se distribuiu em subcategorias como as outras, os profissionais ressaltam como 

fundamental para proporcionar qualidade de vida a manutenção de conforto, controle 

da dor, fragilidade entre outras.  Os autores concluíram que existem diferentes 

opiniões e concordâncias com base na vivência do cotidiano em que expressaram 

imagens negativas e positivas sobre o tema e pontuaram a falta de experiência dos 

profissionais na UTI, por ser um local indicado a realizar ações que não condizem com 

a filosofia dos CP (QUEIROZ et al., 2018). 

Em um estudo que propuseram investigar os significados apresentados pela 

equipe multiprofissional, o prazer e o sofrimento no trabalho em CP por meio de 

entrevistas gravadas individualmente com interação do pesquisador e participante em 

uma unidade hospitalar de São Paulo. A análise foi desempenhada com 18 indivíduos 

da equipe multiprofissional com predominância de 94,44% do sexo feminino. As três 

categorias que conduziram o estudo descritas no (quadro 2, na 4° linha e 5° coluna), 

foram subdivididas em nove subcategorias dentre elas: a impotência na equipe 

multiprofissional de CP; o desgaste da equipe multiprofissional decorrente do 

sofrimento do paciente; a presença de conflitos na equipe multiprofissional de CP e o 

processo de morrer e da morte. Essas categorias permitem dizer que além da 

significância em obter conhecimentos das práticas de CP, a equipe multiprofissional 

deve estar apta fisicamente e psicologicamente para atuar nesse ambiente e lidar com 
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esses pacientes. Reconhecer seus limites e procurar ajuda para suprir o esgotamento 

físico ou desequilíbrio emocional, causados muitas das vezes pelo sentimento de 

impotência, processo até a morte e os conflitos entre os membros da equipe. A 

recognição e excelente desempenho profissional oferecidos aos pacientes pela 

equipe de saúde, foram pontuados pelos autores como amenizadores desse 

sofrimento. Tendo em vista que apesar dos diversos desgastes apresentados nesse 

processo, os profissionais ainda desenvolvem habilidades para cuidar com 

humanidade (SILVEIRA, CIAMPONE E GUTIERREZ 2014). 

Com base em entrevistas, realizadas com 37 profissionais destes, 86,5% do 

sexo feminino e 13,5% masculino, numa UTI do Hospital Universitário da 

Universidade Federal de Santa Catarina. Os autores conduziram este estudo com 

base em duas questões: O que você entende sobre CP? E Como você percebe o CP 

na UTI? Em resposta para a primeira pergunta a maioria dos entrevistados  69,23% 

entendem que é o cuidado de conforto, mesmo sendo uma pequena quantidade 

30,77% que responderam ser o cuidado no final da vida, possibilita entender que 

ainda existe desacordo e visão limitada desses profissionais sobre os CP. 

Confirmando o estudo já transcrito de Silva et al. (2013) a maioria, ou seja, 81,08% 

dos participantes responderam a segunda pergunta como que, falta uniformizar a 

assistência sendo assim a equipe precisa estabelecer um consenso sobre qual 

paciente necessita dos cuidados de CPs e quais terapêuticas devem ser 

estabelecidas. Outro ponto forte abordado foi a falta de preparação da equipe para 

lidar com a morte e atendimento ao Paciente em estágio terminal na UTI ratificando 

o estudo citado de Silveira, Ciampone e Gutierrez (2014). Ainda em resposta da 

última pergunta 18,92% dos indivíduos, salientaram que falta capacitação para a 

equipe como já mencionado, existe a pouquidade de profissionais capacitados e a 

omissão de comunicação da equipe multiprofissional para em conjunto informalizar 

a melhor assistência a ser prestada, demostrando a indispensabilidade de 

elaboração de protocolos assistenciais para os pacientes em CPs (GULINI et 

al.,2017). 

 

 

 

4. Considerações finais 
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Conforme análises realizadas sobre os estudos abordados no Brasil, a prática 

de cuidados paliativos sofre defasagem desde o seu início no país na década de 80 

até os dias atuais. O número reduzido de estudos feitos sobre os conhecimentos dos 

profissionais nesta área condiz com as barreiras existentes que precisam ser 

ultrapassadas. Foram relatados nos artigos, a falta de capacitação por partes de 

alguns profissionais, a má comunicação e concordância entre a equipe de saúde e 

dificuldade em lidar com a morte.  

Os profissionais avaliados em sua maioria exibiram ter conhecimento prévio e 

vivência em cuidados paliativos, apesar das limitações existentes nessa prática. 

Destacando nas UTI’s o maior discernimento do profissional de enfermagem e 

sobreposição do sexo feminino, ressaltando apenas a falta de informação sobre o 

sexo dos participantes do estudo de Silva e colaboradores (2013). A unidade de 

terapia intensiva foi relatada como ambiente não favorável, por não condizer com a 

filosofia e conceitos dos cuidados paliativos. 

Nesta perspectiva percebe-se a importância de implementação de protocolos 

assistências de CP para o ambiente de terapia intensiva mencionados pela maioria 

dos autores, como forma de aprimorar os conhecimentos dos mesmos e ajudar no 

direcionamento dos profissionais atuantes dessa área, que possuem uma grande 

significância nesse processo, como mediador dessa boa prática. 
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