
 

 

 

Anais do VIII Congresso de Educação em Saúde da Amazônia (COESA), Universidade Federal do Pará – 

09 a 12 de dezembro de 2019. ISSN 2359-084X. 

 

SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO INDIVÍDUO EM 

CUIDADOS PALIATIVOS 

 

Deborah Favacho dos Santos
1
; Marcus Matheus Quadros Santos

2
; Aline Barros Barbosa

3
; 

David de Jesus da Silva Paiva
4
; Irene de Jesus Silva

5
 

1,2,3,4Enfermeiro, Graduando, Universidade Federal do Pará (UFPA); 
5Enfermeiro, Doutorado, UFPA 

favachodeborah@gmail.com 

 

Introdução: Os Cuidados Paliativos (CP) caracterizam-se por fornecer uma assistência que 

não possui a pretensão de conquistar a cura, mas que visa oportunizar a qualidade de vida, 

sobretudo através do alívio da dor e a diminuição de demais sinais e sintomas, intervindo, 

também, nas intercorrências, sejam elas de caráter biológico, psicológico, social ou espiritual, 

podendo ser praticada de forma simultânea com terapêuticas e procedimentos de 

prolongamento da vida [1]. Tais cuidados fundamentam-se em princípios que objetivam tratar 

a dor, afirmar a vida, considerando a morte como uma etapa normal, não acelerando e nem 

adiando a morte, mas integrando as dimensões psicológica e espiritual à assistência prestada 

[1,2]. No Brasil, as práticas de CP sempre estiveram atreladas à oncologia, haja vista que 

ainda não há uma Política Nacional de Cuidados Paliativos solidificada e o único instrumento 

legal que se tinha até então era a Portaria GM/MS Nº 2.439/2005, a qual se restringe à 

oncologia, excluindo os demais usuários com outras patologias que também necessitavam do 

serviço de CP [1]. Todavia, em 31 de outubro de 2018, através da Comissão Intergestores 

Tripartite (CIT), o Ministério da Saúde (MS) emitiu a Resolução Nº 41 que dispõe sobre as 

diretrizes para a organização dos CP à luz dos cuidados continuados integrados, ofertados no 

âmbito das Redes de Atenção do Sistema Único de Saúde (SUS) [2]. Tal acontecimento é de 

extrema relevância para os novos rumos da CP no país, agora não mais exclusivo para 

pacientes oncológicos, mas a toda pessoa afetada por uma doença que ameace a vida, aguda 

ou crônica, a partir do diagnóstico dessa condição [2]. Nesse sentido, considerando a 

complexidade do cuidado exigido e as dimensões do ser humano atingidas pela doença, se faz 

necessária à atuação de uma equipe multiprofissional, que possibilite uma assistência integral 

e adequada ao usuário que demanda o CP [1,2]. O enfermeiro, componente essencial na 

equipe multidisciplinar, possui papel fundamental para que o CP alcance seus objetivos, por 

estar rotineiramente mais próximo do usuário, realizando o acompanhamento junto à equipe 

de enfermagem de todos os cuidados prestados, podendo auxiliar na aceitação da condição 

pelos usuários e familiares, através da orientação e da escuta ativa, bem como realizando o 

manejo da dor, controle dos sintomas e alívio do sofrimento [2]. Tal contexto torna necessária 

a utilização da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), a qual compreende a 

organização do trabalho de enfermagem a partir do método científico, de um referencial 

teórico e da aplicação do Processo de Enfermagem (PE), composto por cinco etapas: Coleta 

de dados; Diagnóstico de Enfermagem; Planejamento; Implementação; e Avaliação. A SAE 

está pautada na humanização do cuidado e possibilita o alcance de uma assistência contínua, 

organizada e integral ao usuário, sendo um instrumento de suma importância para o 

desenvolvimento de uma assistência integral, efetiva e centrada no sujeito, o que a torna, 

portanto, de extrema relevância no contexto da enfermagem durante a prática do CP. 

Objetivos: Descrever a experiência de acadêmicos de enfermagem acerca da utilização da 

SAE à pessoa em cuidados paliativos. Descrição da Experiência: Trata-se de um estudo 

descritivo do tipo relato de experiência. A vivência aconteceu no mês de novembro de 2018, o 

local foi um hospital público referência em oncologia de Belém do Pará. Para desenvolver o 
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relato de experiência aplicou-se o PE. Os dados coletados foram analisados e posteriormente 

elencados os Diagnósticos de Enfermagem (DE) de acordo com os problemas apresentados, 

bem como foram estimados os resultados esperados e elaboradas as intervenções de 

enfermagem necessárias, utilizando a taxonomia da North American Nursing Diagnosis 

Association (NANDA) [3], Nursing Outcomes Classification (NOC) e Nursing Interventions 

Classification (NIC) [4], respectivamente. Dessa forma, com o auxílio da enfermeira 

responsável pelo plantão, realizou-se a visita aos leitos dos usuários em cuidados paliativos, 

verificando o estado geral e conhecendo parte da sua história clínica, bem como possíveis 

intercorrências. Posteriormente, após a discussão dos acadêmicos acerca dos casos 

observados, escolheu-se um usuário para o estudo com base no prontuário. Durante a 

realização da visita, apresentou-se: consciente, orientado em tempo e espaço, acamado, 

verbalizando, respiração espontânea em ar ambiente, eupneico (16 rpm), normocárdico (83 

bpm), normotérmico (36,5 ºC), normotenso (120x80 mmHg), aceitando dieta via oral, acesso 

venoso central em veia subclávia direita, apresentando lesão por pressão (LPP) estágio 4 em 

região sacral, uso fralda e sonda vesical de demora (SVD), diurese presente concentrada e 

evacuação presente. Queixa de lombalgia, paraplegia e demonstra tristeza e desesperança. 

Resultados: Após análise dos problemas identificados, foram elencados os seguintes DE [3]: 

(I) Integridade tissular prejudicada relacionada à motilidade prejudicada, evidenciada por 

tecido destruído, (II) Dor crônica relacionada à infiltração de tumor, evidenciada por 

expressão facial de dor, (III) Conforto prejudicado relacionado à sintomatologia da doença, 

evidenciado por descontentamento com a situação, (IV) Risco de infecção relacionado à 

alteração na integridade na pele, (V) Desesperança relacionada à deterioração de condição 

fisiológica, evidenciada por indicadores verbais de desânimo, (VI) Sentimento de impotência 

relacionado à doença progressiva, evidenciado por frustração quanto à incapacidade de 

realizar atividades anteriores. O planejamento foi pensado esperando atingir os seguintes 

resultados [4]: integridade estrutural e funcional da pele melhorada; regeneração de células e 

tecidos em LPP com sinais de cicatrização entre 2 a 4 semanas; prevenção de outras possíveis 

LPP’s; satisfação e bem estar do paciente por meio do controle da dor; proteção contra 

infecção; melhora do enfrentamento da doença; humor equilibrado; capacidade de resiliência 

e esperança melhorada; diminuição do sofrimento biopsicoespiritual. Para isso, foram 

elaboradas as respectivas intervenções de enfermagem [4]: realizar curativo semi-oclusivo em 

LPP com soro fisiológico 0,9%, hidrogel e hidrocolóide; reavaliar estado do curativo 

diariamente e a necessidade de troca; manter proeminências ósseas protegidas; realizar 

mudança de decúbito a cada 2 horas; mantê-lo em colchão piramidal; apresentar e discutir as 

opções de tratamento de LPP com paciente e família; aplicar escala de Braden diariamente 

durante a visita; administrar analgésicos conforme prescrição para o tipo e grau de dor; 

promover o conforto através do controle do ambiente conforme solicitado pelo paciente; 

realizar massagem de conforto; propor ludicoterapia; monitorar queixas álgicas; monitorar 

sinais vitais a cada 4 horas; permitir a escuta ativa e apoio emocional; solicitar 

acompanhamento psicológico, assistência social e terapia ocupacional; promover 

envolvimento familiar; promover apoio espiritual; facilitar o processo de pesar e; discutir o 

caso com a equipe multiprofissional para atualização do plano de cuidados. Conclusão: 

Destarte, a realização da prática possibilitou aos alunos uma vivência singular e aprofundada, 

no âmbito hospitalar, na oportunidade de utilizar a SAE, contribuindo para o aperfeiçoamento 

dos discentes. Somado a isso, a oportunidade, única, certamente permitiu impacto positivo na 

vida dos discentes, além de instigar o interesse pelos aspectos paliativistas, pois a abordagem 

do CP é muito rica, porém ainda pouco trabalhada na formação curricular acadêmica dos 
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cursos de saúde em geral, sendo assim, torna-se evidente que foi de grande valia a 

experiência. 

 

Descritores: Processo de enfermagem, Cuidados paliativos, Enfermagem de cuidados 

paliativos na terminalidade da vida. 
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