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Introdução: A Unidade de Terapia Intensiva é um setor hospitalar dotado de diversos 

aparatos tecnológicos e de profissionais de diferentes áreas de atuação preparados para 

monitorizar o paciente em tempo integral. Neste ambiente, se oferece o Suporte Avançado de 

Vida ao paciente crítico que ainda tenha chances de sobreviver. No caso de pacientes que 

apresentem condições desfavoráveis, a ponto de que nenhum esforço ou tecnologia disponível 

possa reverter seu quadro terminal, é necessário que a equipe apresente habilidades e 

competências diferenciadas nos cuidados em saúde (1), caso contrário , todo o suporte 

disponibilizado pela UTI ocasionará apenas em um prolongamento do estado de terminalidade 

desses indivíduos. Estas ações são denominadas pela Organização Mundial de Saúde como 

Cuidados Paliativos, e definidas como: ações ativas e integrais oferecidas a pacientes e seus 

familiares, que enfrentam doenças que ameacem a continuidade da vida. Nesses cuidados, são 

fundamentais a prevenção e o alívio do sofrimento físico, psicológico, social e espiritual (2). 

Seus princípios incluem: reafirmar a importância da vida, considerando a morte como um 

processo natural; estabelecer um cuidado que não acelere a chegada da morte, nem a 

prolongue com medidas desproporcionais (obstinação terapêutica); propiciar alívio da dor e 

de outros sintomas penosos; integrar os aspectos psicológicos e espirituais na estratégia do 

cuidado; oferecer um sistema de apoio à família para que ela possa enfrentar a doença do 

paciente e sobreviver ao período de luto (3). Objetivos: Relatar a experiencia de atuação do 

psicologo na assistência a pacientes em cuidados paliativos e seus familiares em Unidade de 

Terapia Intensiva. Descrição da Experiência: Trata-se de um relato de experiência 

desenvolvido durante um período de prática em uma Unidade de Terapia Intensiva por meio 

da Residência Multiprofissional em Saúde. Foram destacadas ações que tornam possível o 

diálogo entre a atuação do psicólogo intensivista e as práticas de cuidados paliativos. São elas; 

1) Acolhimento ao paciente e familiares- A primeira abordagem ao paciente tem como 

objetivo principal promover o alívio da angústia causada pela situação de doença e internação. 

Com esta finalidade, é realizado um mini exame do estado mental e emocional do paciente, 

buscando compreender os sentimentos prevalentes, as fantasias e as crenças presentes em 

relação ao adoecimento e a internação na UTI, bem como o nível de compreensão do paciente 

sobre seu adoecimento e estado de saúde. No primeiro encontro com os familiares, o 

psicólogo tenta através da escuta qualificada obter informações a respeito do paciente e de seu 

sistema familiar. Neste momento, busca-se identificar o familiar âncora, que será o principal 

responsável pelo acompanhamento do paciente e por realizar mediações entre a equipe de 

saúde e o restante da família. Neste momento, ocorrem também orientações sobre rotinas e 

sobre o funcionamento da unidade. 2) Realização de escuta empática para identificação de 

demandas- Durante a primeira abordagem familiar, muitas vezes, é necessário desmistificar 

aos familiares a realidade da UTI, vista na maioria dos casos, como um ambiente frio e 

impessoal. Através da escuta empática é possível perceber a mobilização emocional 

apresentada pelo familiar, oferecer suporte psicológico e favorecer a comunicação entre a 

família e a equipe de saúde, visando reduzir os estados de angústia e ansiedade causados por 

uma comunicação ineficaz. 3) Acompanhamento de Discussão de Prognóstico- Quando o 
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adoecimento adentra o nível de irreversibilidade, a continuidade do tratamento deve ser 

discutida de forma consensual entre a equipe, pois a tomada de decisão de limitação de 

suporte é o que possibilita a interrupção de procedimentos que prolonguem o sofrimento do 

paciente e a elaboração de uma nova estratégia que vise traçar metas para o cuidar quando o 

curar já não for possível. Após a discussão de prognóstico cabe ao psicólogo contactar com o 

familiar âncora e com toda a rede de suporte familiar do paciente para agendamento de 

conferência familiar. 4) Acompanhamento de Conferência Familiar- A conferência visa 

promover um esclarecimento sobre o quadro clínico do paciente, sobre as possibilidades e os 

objetivos do tratamento quando o paciente se encontra fora de possibilidades terapêuticas de 

cura. Neste contexto, cabe ao psicólogo, junto a equipe, oferecer escuta, buscando mediar e 

facilitar a compreensão a respeito da pouca efetividade dos tratamentos em andamento, assim 

como a indicação de proporcionar medidas de conforto. 5) Facilitação de visitas em UTI- 

Quando o paciente entra em cuidados paliativos é possível organizar os horários de visita de 

forma diferenciada para que um número maior de familiares possa entrar na Unidade para 

visitar o paciente. É o que chamamos de visita ampliada. É possível também que ocorram 

vistas supervisionadas ou visitas especiais, caso os visitantes sejam crianças, idosos ou 

pessoas com alguma necessidade especial. Estas vistas são realizadas com suporte de algum 

familiar e acompanhamento do psicólogo. 6) Suporte emocional em elaboração de luto 

antecipatório- Em um contexto de morte anunciada, o psicólogo pode oferecer suporte 

emocional aos familiares, buscando auxiliar na elaboração da perda do ente querido. Durante 

o processo de terminalidade, os familiares acompanham o declínio clinico do paciente e 

podem ter diversas reações emocionais no enfrentamento da morte. Percebe-se, no entanto, 

que quando é oferecida uma postura profissional facilitadora, os familiares conseguem falar e 

elaborar a perda com mais tranquilidade, aumentando as possibilidades de lidar com a 

situação de perda de forma funcional, ou seja, o ambiente torna-se mais favorável para a 

elaboração de um luto saudável. 7) Suporte após o óbito- A intervenção psicológica após o 

óbito, perpassa por oferecer um espaço que escute, que acolha e que auxilie os familiares em 

um momento tao difícil. Nesta ocasião, o psicólogo pode também identificar a pessoa que 

apresente condições de encaminhar os trâmites legais do pós-óbito, orientar quanto aos 

trâmites para o funeral ou encaminhar o familiar ao serviço social ou a outro serviço de 

referência para a realização de ações burocráticas. Resultados: Observou-se que a atuação do 

psicólogo no favorecimento da relação entre paciente-equipe-família é fundamental para o 

processo de humanização. O fortalecimento deste elo, facilita uma comunicação eficaz para o 

estabelecimento de estratégias que possam contribuir para o alívio do sofrimento do paciente 

de forma consensual, para que os familiares elaborem seu luto de forma saudável e para 

avanços na qualidade do serviço prestado e no oferecimento de assistência humanizada pela 

equipe de saúde. Conclusão: Conclui-se que a criação de espaços para a elaboração e 

implementação de condutas acolhedoras e humanizadas aos pacientes e familiares em 

cuidados de fim de vida no contexto de terapia intensiva é fundamental, visto que, as condutas 

invasivas de alta complexidade pouco conversam com as propostas da assistência humanizada 

e acolhedora oferecidas ao paciente e familiares em Cuidados Paliativos. Pensar em condutas 

assistenciais humanizadas em UTI, implica em incluir neste setor, atualização constante da 

equipe que oferece assistência, para que a morte possa ser compreendida e respeitada, em 

oposição a manutenção da vida orgânica a qualquer preço. Desta forma, pode-se proporcionar 

maior conforto aos pacientes e familiares em seus momentos de despedida. 

 

Descritores: Assistência psicológica, Cuidados paliativos, Unidade de terapia intensiva. 
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