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Introdução: O câncer é um conjunto de doenças que têm em comum a proliferação de 

células anormais, que invadem tecidos e órgãos, podendo espalhar-se por todo o corpo, 

causando metástase. Os Cuidados Paliativos consistem em uma abordagem que visa 

melhorar a qualidade de vida dos pacientes e seus familiares, desde o diagnóstico. Ao 

enfrentarem uma doença que ameaça a continuidade da vida. O profissional enfermeiro 

em oncologia está exposto diariamente a situações de conflitos tais como: pressões 

impostas pelo modelo biomédico tradicional que prioriza a cura e a longevidade; as 

frequentes perdas por morte; o constante convívio que ocasiona laços com os doentes 

graves, suas famílias e o luto destes. Objetivos: Descrever através de levantamento 

bibliográfico a atuação do enfermeiro ao paciente oncológico em cuidados paliativos. 

Métodos: Trata-se de um estudo de revisão literária, realizada a partir de artigos 

disponíveis nas bases de dados LILACS, MEDLINE e BDENF, realizada com 

publicações do período de 2014 a 2019. Resultados e Discussão: O diagnóstico de 

câncer, como toda doença grave, desencadeia uma série de experiências estressantes e 

dolorosas culminando em sofrimento para o paciente e familiares, por se tratar de 

tratamento prolongado. Os quais necessitam de cuidados diferenciados que trazem 

mudanças de rotina para todos os envolvidos.  O profissional enfermeiro deve atentar 

para as necessidades do paciente, mais também as de seus familiares, visto que adoecem 

junto, enfrentando as intercorrências da doença. A família é peça fundamental para a 

equipe da enfermagem oncológica, por contribuir sobremaneira no tratamento do 

paciente. Os profissionais da enfermagem oncológica na assistência em cuidados 

paliativos deparam-se frequentemente com os aspectos: emocionais, psicológicos, e 

espirituais dentre os demais membros da equipe. Multiprofissional. Conclusão: 

Ressalta-se, portanto, que ainda que profissional enfermeiro tenha uma lista extensa, 

referente às suas qualificações em oncologia paliativa, ainda assim ocorrem falhas no 

desempenho emocional para com o paciente e família. Pois, existem fatores que 

fomentam o estresse ocupacional interferindo na atuação do enfermeiro ao paciente 

oncológico em cuidados paliativos, visto que lidar com a terminalidade da vida é muito 

complexo, tanto quanto, com o preparo para o luto quando for a ocasião, havendo ainda 

a fé como fator de grande importância para uma melhor qualidade de vida de cada 

paciente e familiares. Cada atuação da enfermagem paliativa, resulta em experiências 

positivas e negativas para seguir na luta pelo bem-estar e qualidade de vida de cada 

paciente.  
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