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RESUMO 

 

FELIX, Zirleide Carlos. Vivência de enfermeiros no cuidar de pacientes na 

terminalidade: um enfoque bioético. 2014. 83f. Dissertação (Mestrado) – Centro de Ciências 

da Saúde, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2014. 

 

INTRODUÇÃO: Com os avanços tecnológicos, a bioética surge como campo de reflexão 

para nortear os profissionais da área da saúde no âmbito assistencial, em especial na prática 

do cuidar de pacientes em fase terminal. OBJETIVOS: Esse estudo teve como fio condutor 

os seguintes objetivos: Investigar a vivência de enfermeiros no cuidar de pacientes na 

terminalidade; Analisar a vivência de enfermeiros no cuidar de paciente terminal à luz dos 

princípios da bioética. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo exploratório, de natureza 

qualitativa, desenvolvido na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Universitário Lauro 

Wanderley, da Universidade Federal da Paraíba, localizado na cidade de João Pessoa (PB). A 

amostra foi constituída por quinze enfermeiros assistenciais da instituição selecionada para o 

estudo. O projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa do mencionado 

hospital, do qual recebeu certidão de aprovação, com registro CAAE, sob nº 

13289213.1.0000.5183. A coleta de dados ocorreu no período de março a julho de 2013, 

mediante aplicação de um formulário contendo questões pertinentes aos objetivos propostos. 

O material empírico foi analisado qualitativamente, por meio da técnica de análise de 

conteúdo, seguindo as fases: pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados, 

inferência e interpretação. RESULTADOS E DISCUSSÕES: Da análise qualitativa 

emergiram as seguintes categorias temáticas: Categoria I: Vivência de enfermeiros no cuidar 

de pacientes em fase terminal: assistência e enfrentamento diante da morte; Categoria II: A 

prática do cuidar de enfermagem aos pacientes na terminalidade: princípios bioéticos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: O estudo revela o compromisso dos enfermeiros participantes 

do estudo no que concerne ao cuidar de pacientes em fase terminal, especialmente no que diz 

respeito aos princípios bioéticos que circundam a referida prática. Ademais, devido ao 

quântico reduzido de estudos direcionados a essa temática na literatura nacional, espera-se 

que essa pesquisa possa contribuir para novas investigações no âmbito do cuidar de pacientes 

na terminalidade.  

Palavras-chave: Bioética. Doente terminal. Assistência terminal. Enfermagem. 



 

 

ABSTRACT 

 

FELIX, Zirleide Carlos. Experience of nurses in caring for terminally ill patients: A 

bioethical approach. 2014. 83f. Dissertation (Master’s degree) – Health Sciences Center, 

Federal University of Paraíba, João Pessoa, 2014. 

  

INTRODUCTION: With technological advances, the field of bioethics emerged as reflection 

to guide professionals in the health care context , in particular the practice of caring for 

terminally ill patients. OBJECTIVES: This study aimed to investigate the experiences of 

nurses in caring for patients in terminally; to analyze the experiences of nurses in caring for 

terminally ill patients highlighted by the principles of bioethics. METHODS: This was an 

exploratory study, with qualitative approach, developed in the Intensive Care Unit of the 

Hospital Lauro Wanderley, Federal University of Paraíba located in the city of João Pessoa 

(PB). The sample consisted of fifteen clinical nurses from the institution selected for the 

study. The research project was submitted to the Committee in Ethics Research of the 

hospital, which received approval certificate, with CAAE registration under paragraph 

13289213.1.0000.5183. Data collection occurred from March till July 2013 by applying a 

formulary containing questions relevant to the proposed objectives. The empirical material 

was analyzed qualitatively using the technique of content analysis, following phases: pre -

analysis, material exploration and using the results, inference and interpretation. RESULTS 

AND DISCUSSION: From the qualitative analysis emerged the following thematic 

categories: Category I: the experience of nurses in caring for terminally ill patients: coping 

and care before death; Category II: The practice of nursing care to patients in the terminally 

ill: bioethical principles. CONCLUSION: The study shows the commitment of nurses 

participating in the study regarding the care of terminally ill patients, especially with regard to 

bioethical principles surrounding this practice. Therefore, due the reduced amount of 

researches focusing on this topic in the national literature, it is expected that this study will 

contribute to further investigations under the care of the terminally ill patients . 

Keywords: Bioethics . Terminally ill . Terminal care . Nursing . 

 

 

 



 

 

RESUMEN 

 

 

FELIX, Zirleide Carlos. La experiencia de las enfermeras en el cuidado de pacientes con 

enfermedades terminales en: Un enfoque bioético. 2014. 83f. Disertación (Maestría) - 

Centro de Ciencias de la Salud, Universidad Federal de la Paraíba, João Pessoa, 2014. 

 

INTRODUCCIÓN: Con los avances tecnológicos, el campo de la bioética surgió como 

reflexión para orientar a los profesionales en el contexto de la atención de salud , en particular 

la práctica de la atención de pacientes con enfermedades terminales. OBJETIVOS: Este 

estudio fue enhebrar los siguientes objetivos: investigar las experiencias de las enfermeras en 

el cuidado de pacientes en fase terminal ; analizar las experiencias de las enfermeras en el 

cuidado de pacientes con enfermedades terminales a los principios de la bioética. 

MÉTODOS: Se realizó un estudio exploratorio, de naturaleza cualitativa , desarrollado en la 

Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Lauro Wanderley , Universidad 

Federal de Paraíba , que se encuentra en la ciudad de João Pessoa (PB). La muestra consistió 

en quince enfermeros clínicos seleccionados para la institución de estudio. El proyecto de 

investigación fue sometido al Comité de Ética en Investigación de dicho hospital, que recibió 

el certificado de aprobación, con la inscripción en virtud del párrafo CAAE 

13289213.1.0000.5183 . La recolección de datos tuvo lugar de marzo a julio de 2013, por la 

aplicación de un formulario que contiene preguntas relacionadas con los objetivos propuestos. 

El material empírico fue analizado cualitativamente mediante la técnica de análisis de 

contenido, siguientes fases: pre -análisis , la exploración de materiales y el uso de los 

resultados , la inferencia y la interpretación. RESULTADOS Y DISCUSIÓN: El análisis 

cualitativo surgieron las siguientes categorías temáticas: Categoría I: la experiencia de las 

enfermeras en el cuidado de pacientes con enfermedades terminales : afrontamiento y cuidado 

antes de la muerte ; Categoría II: La práctica de la atención de enfermería a los pacientes en 

los enfermos terminales : los principios bioéticos . CONCLUSIÓN: El estudio demuestra el 

compromiso de las enfermeras que participaron en el estudio en relación con el cuidado de 

pacientes con enfermedades terminales , especialmente con respecto a los principios bioéticos 

que rodean esta práctica. Por otra parte, debido a la reducida cuantía de la investigación 

centrada en este tema en la literatura nacional , se espera que esta investigación contribuirá a 

nuevas investigaciones bajo el cuidado de los pacientes con enfermedades terminales. 

Palabras clave: Bioética. Enfermo terminal. Terminal care. Enfermería. 
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O cuidar é essencial ao ser humano, pois revela a sua própria existência. Tal prática 

caracteriza-se como uma atitude humanística, que contempla responsabilidade, atenção, 

preocupação e envolvimento, que surge a partir do estabelecimento de uma relação 

intersubjetiva entre o cuidador e o ser cuidado, promovendo o interesse e a disponibilidade em 

servir ao outro para, desse modo, garantir o seu bem-estar
1
.  

Cabe ressaltar que o cuidar é considerado uma arte, uma vez que transmite aos 

outros, sensações que permeiam as ações. Seu reconhecimento como uma ciência exige por 

parte de quem cuida, conhecimentos e habilidades pautados na promoção do bem-estar do ser 

cuidado
2
.  

O cuidar abrange ações humanas que envolvem o relacionamento interpessoal 

baseado em valores humanísticos e em conhecimentos científicos. E para que essas ações 

possam ser desenvolvidas de maneira eficaz, fazem-se necessárias condutas que promovam a 

qualidade nas interações pessoais, tais como: intenção, envolvimento e, acima de tudo, 

vontade para exercer a referida prática
3,4

. 

No que diz respeito ao cuidado no campo da Enfermagem, este vai muito além do 

cuidado técnico. Nesse sentido, cuidar do outro implica em importar-se e envolver-se com ele, 

desenvolvendo habilidades de comunicação mútua no processo terapêutico
5
. A atuação da 

Enfermagem está embasada no processo de cuidar, e para que esta seja desenvolvida, é 

preciso identificar as necessidades de seu cliente e família a partir de uma perspectiva 

holística e humanizada
6
. 

Vale ressaltar que a Enfermagem é a categoria profissional que permanece maior 

tempo em contato com os pacientes, subsidiando ações que não se restringem a 

procedimentos meramente técnicos, e sim a cuidados que transcendem a subjetividade 

humana. Seu papel, atualmente, tem se destacado a partir de novos conhecimentos científicos 

e mudanças tecnológicas na área da saúde, exigindo do enfermeiro a aquisição de maiores 

responsabilidades perante a prática do cuidar, em particular no que concerne ao paciente em 

fase terminal
7,8

. 

No tocante ao cuidar de paciente diante da terminalidade, é imprescindível que se 

direcionem a atenção e o cuidado às necessidades e limitações dos referidos pacientes, 

adotando uma prática assistencial fundamentada no bem-estar da pessoa em sua finitude. 

Desse modo, essa prática permite a integralidade do ser humano em suas dimensões físicas, 

emocional e espiritual, visando resgatar ações que transcendem a subjetividade humana
9, 10, 11

. 
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Convém mencionar que os avanços tecnológicos permitiram o aumento da 

sobrevivência e, sobretudo, da vulnerabilidade de pacientes com doenças graves consideradas 

anteriormente irrecuperáveis, levando ao prolongamento do processo de morte desses 

pacientes e ao esquecimento da dignidade humana
12

.  

Nesse sentido, os profissionais de Enfermagem, em especial os enfermeiros, devem 

realizar cuidados que possibilitem o reconhecimento das necessidades dos pacientes, 

promovendo estratégias que favoreçam o respeito, a dignidade e o alívio do sofrimento 

humano
13

.  

Logo, para que sejam desenvolvidos cuidados permeados pelo respeito, dignidade e 

alívio do sofrimento desses pacientes é importante que sejam observados os aspectos éticos 

emergidos a partir de discussões e reflexões no campo da bioética. 

O termo bioética trata-se de um neologismo que significa, etimologicamente, ética da 

vida -“bios”, vida, e ethos, ética. Atualmente, é interpretada como o estudo da conduta 

humana que se baseia nos valores e princípios morais, ocupando-se também com os 

problemas éticos referentes ao início e fim da vida humana
14, 15

. 

Nessa perspectiva, a bioética é definida como um ramo do conhecimento que se 

preocupa em discutir os temas que envolvem o impacto da ciência e da tecnologia sobre a 

existência humana, indicando os limites e as finalidades da intervenção do homem sobre a 

vida
16

.  

Vale salientar que os avanços científicos e tecnológicos no campo das ciências 

biológicas permitem, por um lado, que sejam utilizados instrumentos que proporcionem 

suporte vital para suprir as alterações das funções fisiológicas dos pacientes. Por outro lado, 

trazem também o aumento da vulnerabilidade no estado de adoecimento humano, levando-nos 

a refletir acerca dos princípios bioéticos que circundam os conflitos morais no âmbito do 

cuidar
17,18

.  

Os princípios bioéticos surgem para nortear a conduta humana a partir das decisões 

frente aos conflitos morais diante do cuidar, como também contribuem para uma assistência 

alicerçada no respeito e dignidade humana. São eles: Autonomia, Beneficência, Não 

maleficência e Justiça
19

.  

Convém mencionar que os princípios da bioética, diante das discussões referentes à 

conduta humana na área da saúde, servem ainda de subsídios para a mudança de pensamento 
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e de ações relacionadas ao cuidar, uma vez que conduzem a uma reflexão para a conquista de 

uma prática holística e humanizada
20

.  

Nesse contexto, a bioética e seus princípios surgem como fio condutor para nortear 

os profissionais da área da saúde a valorizar o respeito à dignidade do ser humano no âmbito 

do cuidar. 

Cumpre assinalar que a visão bioética do cuidar está voltada para a formação de uma 

consciência coletiva de responsabilização de uns sobre os outros, trazendo consigo a 

concepção de que o cuidador precisa ter mais do que conhecimento científico, mas, sobretudo, 

empatia pelo ato de cuidar, ou seja, de colocar-se no lugar do outro. Além disso, a visão 

bioética volta-se também para a reflexão sobre a formação acadêmica desses profissionais no 

cuidar do paciente diante da terminalidade
21, 22 

.  

É válido acrescentar que o cuidar no campo da Enfermagem retrata a essência do 

trabalho da referida profissão, visto que, são os profissionais dessa área que mais convivem 

com pacientes fora de possibilidades terapêuticas, porém, requer não só conhecimentos 

técnicos e científicos, como também reflexões acerca do agir ético relacionado à 

terminalidade humana
23

. 

Destacamos ainda que, embora a Enfermagem sempre tenha focalizado o cuidar do 

ser humano, ainda não está adequadamente preparada para lidar com as questões relativas à 

vida e à morte
8
. Nesse sentido, é oportuno enfatizar que a formação profissional visa a 

fornecer subsídios para a educação em saúde, promovendo, mantendo e recuperando o bem-

estar do viver. Assim, quando o profissional se defronta com a morte, pode ficar desnorteado, 

sem saber qual a melhor maneira de conduzir essa situação no âmbito pessoal e interpessoal. 

Diante disso, formam-se profissionais despreparados para lidar com a morte
24

. 

A deficiência na formação acadêmica perpassa o fazer do profissional enfermeiro. 

Este, ao se sentir inseguro diante do paciente terminal, busca se proteger do contato com a dor 

e o sofrimento, bloqueando sua sensibilidade, reprimindo suas emoções e desencorajando a 

reflexão sobre sua própria finitude
25

. 

Portanto, a assistência na fase final da vida deve ser compreendida por todos os 

profissionais de saúde. Nesse momento, saber interagir e encontrar-se com o paciente é 

primordial para que os cuidados oferecidos adquiram um aspecto humanizado, que dignifique 

o ser doente
10

. 
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Assim, os profissionais de Enfermagem, em especial os enfermeiros, devem refletir 

sobre sua incorporação e participação ativa na resolução das questões que envolvem o agir 

ético no cuidar do paciente na terminalidade, para que dessa forma sejam promovidas ações 

que envolvam um cuidado integral e humanizado, respeitando a vontade e a dignidade do 

paciente em sua fase terminal
26, 24

. 

Desse modo, os profissionais de Enfermagem devem se sensibilizar com o 

sofrimento humano, buscando se envolver de forma positiva com aqueles que sofrem; 

tornando-se dispostos ao diálogo, e, acima de tudo, reconhecendo e respeitando a liberdade e 

a dignidade do ser humano. Essa interação permite a colaboração para o desenvolvimento de 

uma assistência pautada na humanização e ética
7, 22

. 

Diante disso, a reflexão sobre o cuidar do paciente na terminalidade é alvo de intensa 

discussão no contexto da bioética que surge como um campo de suma importância para 

nortear o agir ético dos profissionais da saúde, em particular o enfermeiro em suas tomadas de 

decisões no momento de assistir o ser humano em fase terminal. 

Convém destacar que na minha vivência como enfermeira assistencial, tive a 

oportunidade de assistir pacientes em fase terminal, levando-me a pôr em prática os 

ensinamentos adquiridos ao longo do Curso de Graduação em Enfermagem no que diz 

respeito à prática do cuidar humanizado pautado nos princípios da bioética. 

Essa vivência, além de me permitir proporcionar conforto e bem-estar a esses 

pacientes, fez-me perceber o comportamento, bem como o agir ético dos colegas enfermeiros 

mediante a sua assistência frente aos pacientes na terminalidade. 

Nesta ocasião, observava com frequência que alguns enfermeiros prestavam 

assistência humanizada ao paciente em fase terminal norteada pelos princípios da bioética, a 

saber: respeitavam as decisões dos pacientes valorizando a autonomia deles; buscavam 

promover conforto e bem-estar aos pacientes a fim de garantir uma assistência livre de riscos 

ou danos; como também atendiam às necessidades dos pacientes de forma justa e igualitária, 

propiciando a equidade na prática assistencial. 

Por outro lado, constatava que outros enfermeiros não prestavam uma assistência 

humanizada, visto que não valorizavam a autonomia dos pacientes, tampouco a comunicação 

com estes. Além disso, pude perceber que esses profissionais, no intuito de fugir de uma 

situação que despertasse a reflexão de sua própria morte, procuravam se distanciar da 
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assistência no processo de morte e morrer, delegando o cuidar a técnicos e auxiliares de 

enfermagem. 

Daí o meu interesse acerca da vivência dos profissionais de Enfermagem, sobretudo, 

dos enfermeiros, frente ao cuidar de pacientes na terminalidade, visto que esta temática é de 

suma relevância para a prática assistencial aos referidos pacientes. Diante dessa ocasião, tive a 

oportunidade de aprofundar os meus estudos acerca do cuidar de pacientes terminais, 

despertando-me cada vez mais o interesse pelo tema estudado. 

Convém ressaltar que o conhecimento produzido acerca da vivência de enfermeiros 

ainda apresenta-se incipiente perante as questões relacionadas à prática do cuidar do paciente 

diante da terminalidade, necessitando de maiores compreensões e discussões acerca dessa 

temática. 

Ante o exposto, o estudo parte das seguintes indagações: Como os enfermeiros 

vivenciam o cuidar de pacientes na terminalidade? Como os enfermeiros utilizam os 

princípios da bioética na prática do cuidar do paciente terminal? 

Diante das questões propostas, o estudo tem como objetivos: 

  Investigar a vivência de enfermeiros no cuidar de pacientes na terminalidade; 

  Analisar a vivência de enfermeiros no cuidar do paciente terminal à luz dos 

princípios da bioética. 
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Obra: Perto do leito de morte 
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Neste capítulo serão destacadas considerações acerca da bioética com ênfase no 

modelo principialista, seguidas de aspectos relacionados ao paciente na terminalidade. 

Posteriormente, apresentaremos um breve apontamento sobre os Cuidados Paliativos na 

prática do cuidar do paciente terminal, bem como as fases que este vivencia no processo de 

morte e morrer. Na sequência, evidenciaremos a importância da assistência de enfermagem ao 

paciente diante da terminalidade. 

 

2.1 Bioética e terminalidade 

 

Para uma melhor compreensão acerca da bioética e da terminalidade, apresentaremos 

nesse tópico alguns aspectos sobre a bioética principialista, bem como as questões éticas que 

circundam o processo de terminalidade humana, como eutanásia, distanásia e ortotanásia. 

A sociedade atual mostra-se dinâmica, estando sempre na busca de novos 

conhecimentos a serem utilizados em benefício do próprio homem. Os desenvolvimentos 

científicos, tecnológicos e sociais no século XX trouxeram grandes avanços, principalmente 

no campo das ciências biológicas; isso levou ao surgimento da bioética e impôs novas 

concepções sobre as considerações éticas de profissionais da referida área
17

. 

Em consequência dos avanços da tecnociência, foi desencadeado o aumento da 

vulnerabilidade no estado de adoecimento humano, levando-o ao esquecimento da sua 

dignidade, que é um princípio moral baseado na finalidade do ser humano e não na sua 

utilização como meio. Houve, então, a necessidade da incorporação de novos saberes que 

pudessem conduzir a assistência ao respeito da dignidade humana, como também maiores 

reflexões acerca da bioética
20

. 

A bioética significa, etimologicamente, ética da vida: “bios” – vida, e “ethos” – 

ética. Bio representa o conhecimento biológico, a ciência dos sistemas vivos; e ética 

representa o conhecimento dos valores humanos
14

. 

A bioética é considerada uma prática que abrange o esclarecimento de questões 

éticas decorrentes de dilemas tecnocientíficos desenvolvidos no campo da saúde e da vida 

humana
27

. Tal prática discute do ponto de vista da ética, as relações entre os avanços no 

campo do conhecimento científico e tecnológico e o cotidiano da vida em sociedade
28

. 

O referido termo foi criado no ano de 1970, pelo professor, biólogo e oncologista 

Van Resselaer Potter, que tinha como finalidade agregar os diferentes aspectos das ciências 
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naturais com as ciências humanas por meio da ética, na tentativa de discutir as questões 

relacionadas à sobrevivência humana diante dos desafios propostos entre os aspectos eco e 

tecnológico. A proposta de Potter era de uma bioética pautada na perspectiva ecológica, mas 

que acabou por se impor na produção científica marcando-se pela preocupação com a 

introdução e a aplicação das inovações biotecnológicas à saúde
29, 30

. 

Desse modo, a bioética, inicialmente, foi definida por Potter como “a ciência da 

sobrevivência humana” em que o conhecimento biológico e os valores humanos são os dois 

componentes mais importantes para se atingir uma nova sabedoria
31, 32

. Atualmente é 

conceituada como um campo da filosofia, em particular, da ética, que se preocupa com as 

possíveis implicações dos avanços da ciência sobre a vida humana
33

. 

O termo bioética também foi mencionado por André Hellegers, obstetra e fisiologista 

fetal, que o utilizou num contexto institucional referente à ética da medicina e ciências 

biológicas, designando a área da pesquisa consagrada nos dias atuais
33

.  

Nesse contexto, a bioética surgiu muito ligada aos avanços tecnológicos nas áreas da 

biologia e da genética, a disseminação da internet e distribuição da informação para todos. 

Esta vem crescendo significativamente, conquistando admiração e respeitabilidade 

internacional
34

. 

O campo de reflexão da bioética, como ética da vida, está fundamentada em quatro 

princípios: autonomia, beneficência, não maleficência e justiça. Esses princípios devem 

nortear as discussões, decisões, procedimentos e ações na esfera assistencial, além de buscar 

esclarecer e encontrar soluções decorrentes dos dilemas éticos na área da saúde. 

Nesse prisma, a bioética principialista surge diante dos profissionais de saúde para 

esclarecer questões difíceis e polêmicas trazidas pela tecnociência, como também para 

permitir percepções e sentimentos morais não verbalizados anteriormente por esses 

profissionais, possibilitando meios para resolver os dilemas éticos no processo de 

compreensão das razões e da tomada de decisões
33

. 

Os princípios bioéticos são fundamentais para definir os valores envolvidos na 

relação entre os profissionais de saúde e pacientes. Estes princípios, que não possuem 

prioridade um sobre o outro, servem como regras gerais para orientar a tomada de decisão 

frente aos problemas éticos e para ordenar os argumentos nas discussões de casos que 

envolvem a bioética
35

. 
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O princípio da autonomia é derivado do grego autos, que significa ‘o mesmo’, ‘ele 

mesmo’, e ‘por si mesmo’, e nomus, significando ‘compartilhamento’, lei do compartilhar, 

uso, lei. Nessa perspectiva, a expressão autonomia significa propriamente a competência 

humana em dar-se suas próprias leis. A autonomia caracteriza-se pela autodeterminação que a 

pessoa apresenta em relação à tomada de decisões que afetam sua vida, saúde, integridade 

físico-psíquica e interações sociais. Portanto, autonomia refere-se à capacidade do ser humano 

de decidir o que é bom; aquilo que é seu bem-estar
36

. 

Esse princípio diz respeito à liberdade do indivíduo, ao domínio de si, ou seja, a 

capacidade da razão de impor seus interesses às instâncias da natureza humana. Assim, o 

respeito à autonomia pressupõe que cada pessoa tem o direito de dispor de sua vida da 

maneira que melhor lhe agrade, optando pelo seu conforto até o limite de suas forças, quando 

sua própria existência se tornar subjetivamente insuportável
37

.  

No âmbito da saúde, o princípio da autonomia está pautado no compromisso de 

respeitar a decisão do paciente, uma vez que o indivíduo tem o direito de fazer suas próprias 

escolhas sobre os cuidados com a sua saúde. Tais escolhas devem ser eticamente respeitadas 

mesmo diante da incapacidade de se manifestar
38

. 

Cumpre assinalar que a autonomia do paciente é um direito pouco evidenciado na 

história da ética médica, visto que a ideia que prevalecia na categoria médica no início do 

século XIX é a de que os médicos é que decidiam o que devia ser feito. Somente a partir do 

século XX é que os códigos de deontologia médica e de enfermagem passaram a indicar a 

obrigação do profissional de conseguir o consentimento da pessoa assistida e, portanto, de 

informá-la previamente sobre a assistência que lhe será atribuída
39

. 

Tal princípio baseia-se no conceito do consentimento informado, que consiste de um 

processo no qual a pessoa recebe uma detalhada explanação sobre o procedimento e de forma 

voluntária, decide se consente ou não. É o momento em que o respeito ao direito da pessoa 

quanto à capacidade de decidir livremente sobre o consentimento ou a recusa de tratamento é 

estabelecido. Esse princípio pressupõe a capacidade de entendimento do outro e de 

comunicação do profissional
40, 29

. 

Convém mencionar que o princípio da autonomia propicia ao profissional da saúde o 

dever de estabelecer vínculos com o paciente, a fim de visualizá-lo como um ser único, 

preservando sua dignidade e respeitando sua vontade a partir de suas crenças e seus valores 
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morais. É o momento em que a comunicação dá-se de maneira intrínseca e o respeito à 

individualidade prevalece nessa relação
40

. 

A comunicação apresenta-se como instrumento básico para a preservação da 

dignidade do ser humano, percebendo-o de forma holística e integral, favorecendo 

sobremaneira a preservação da sua autonomia, ou seja, do direito de decidir quanto ao que 

deseja para si, para sua saúde e seu corpo
41

. Respeitar a autonomia, portanto, é preservar os 

direitos fundamentais do homem, aceitando o pluralismo ético-social existente na atualidade.  

Para que o princípio da autonomia exista é necessário que o profissional tenha a consciência 

ética da importância desse princípio
35

. 

No que tange ao princípio da beneficência, este, etimologicamente, tem origem no 

latim bene-facere, que significa ‘fazer o bem’. É válido distingui-lo da benevolência na qual 

se refere à virtude atrelada à disposição de agir com bondade. Como na ética não é suficiente 

fazer o bem, é preciso também se preocupar com o outro e compartilhar do seu sofrimento, a 

beneficência não seria caritativa, ou da ordem da bondade, mas do dever
42

. 

A beneficência pressupõe um conjunto de ações que buscam compatibilizar o melhor 

conhecimento científico e o zelo pela saúde do paciente. Tal princípio diz respeito à obrigação 

moral de agir em benefício dos outros, ou seja, fazer ou promover o bem, assim como impedir 

e eliminar males ou danos
19, 43

.  

Esse princípio, quando utilizado no campo da saúde, abrange todas as profissões das 

ciências biomédicas, caracterizando a prática de fazer o que é melhor para o paciente, não só 

do ponto de vista técnico-assistencial, mas também do ponto de vista ético. Nesse princípio, é 

necessário usar todos os conhecimentos e habilidades profissionais a serviço do paciente, 

considerando, na tomada de decisão, a minimização dos riscos e a maximização dos 

benefícios
35

. 

Convém mencionar que o princípio da beneficência busca ajudar os profissionais de 

saúde a compreender se seu comportamento é moralmente adequado no atendimento ao 

paciente. Esse entendimento possibilita ao profissional de saúde a agir ética e moralmente a 

favor dos outros, independentemente de quaisquer circunstâncias
44, 45

. 

No que diz respeito ao princípio da não maleficência, este se apresenta por 

complementar ao da beneficência, visto que pressupõe o compromisso de realizar todos os 

esforços para não ocasionar danos adicionais ao cliente, adotando medidas que contribuam 

para minimizá-los ou preveni-los
46

. Vale ressaltar que esse preceito é originado do latim 
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primum non nocere. Sua utilização é tida como uma exigência moral e um dever ético da 

profissão que, se não cumprido, é caracterizado como uma prática negligente das profissões 

do campo biomédico
35

. 

Para atender ao princípio da não maleficência, não basta apenas que se tenha boas 

intenções de não prejudicar o cliente. É preciso evitar qualquer situação que signifique riscos 

para o mesmo e verificar se o modo de agir não está prejudicando o cliente individual ou 

coletivamente, se determinada técnica não oferece riscos e ainda, se existe outro modo de 

executar um procedimento com menos riscos
47

. Vale mencionar que nesse princípio, não se 

deve causar dano ou mal aos outros. É a exigência ética primária de que o profissional não 

utilize seus conhecimentos ou sua situação privilegiada em relação ao doente para causar-lhe 

dano
10

. 

No que diz respeito ao princípio da justiça, este se mostra relacionado à 

imparcialidade na distribuição dos riscos e dos benefícios, não podendo uma pessoa ser 

tratada de maneira distinta de outra, a menos que haja entre ambas alguma diferença 

relevante
48

. Cumpre assinalar que o conceito de justiça complementa o da equidade, que 

significa conceder a cada pessoa o que lhe é devido, segundo suas necessidades, e considerar 

a ideia de que as pessoas são diferentes e que, assim sendo, as suas necessidades também são 

diferentes. Logo, de acordo com o princípio da justiça, o respeito ao direito de cada indivíduo 

deve ser considerado de forma equânime
49

. 

O princípio supracitado é revelado quando as decisões terapêuticas são tomadas com 

base médica e não econômica, ou seja, impede-se que problemas decorrentes de recursos 

econômicos limitados atrapalhem o tratamento. O código de ética médica baseia-se nesse 

princípio e evidencia ser moralmente aceitável, frente aos recursos finitos, a não indicação de 

suporte avançado de vida, desde que os pacientes estejam, seguramente, classificados como 

sem prognóstico favorável
50

. 

Esse princípio estabelece a obrigação de prestar cuidados de saúde a cada paciente 

conforme o que é moralmente correto. Quando posto em prática, faz com que o respeito 

também seja praticado. Agir com justiça pressupõe a assistência equitativa a todos os 

pacientes, levando em consideração suas condições clínicas e sociais
51

. 

É importante mencionar que a formulação dos princípios da autonomia, beneficência, 

não maleficência e justiça ocorre de modo amplo, para que possam reger desde a 

experimentação com seres humanos até à prática clínica e assistencial. Sua observância deve 
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ser obrigatória e seu agir deve basear-se na consciência de que não há regras prévias que 

deem prioridade a um princípio sobre outro, havendo a necessidade de se chegar a um 

consenso entre todos os envolvidos
48

. Os princípios mencionados contribuem para uma 

assistência humanizada ao pacientes e para subsidiar maiores reflexões diante das condutas 

éticas tomadas sobre os mesmos. 

A formulação dos princípios da bioética traz um importante consenso, os quais 

passaram a constituir o ponto de partida para qualquer discussão acerca de temáticas, tais 

como: eutanásia, transplantes de órgãos, genoma humano, emprego das técnicas de 

reprodução assistida, dentre outras. Desde seu início, defronta-se com dilemas éticos criados 

pelo desenvolvimento das ciências biológicas, os quais podemos mencionar as pesquisas em 

seres humanos, uso humano da tecnologia, questões sobre a morte e o morrer, assistência na 

terminalidade humana e todas as demais questões que possam ser enquadradas dentro do 

vasto campo que tem sido reconhecido à bioética
48, 17

.  

Cumpre assinalar que a bioética tem como eixo norteador reflexões filosóficas e 

morais sobre a vida em geral e as práticas médicas em particular. Estas abrangem pesquisas 

multidisciplinares, envolvidas nas áreas antropológica, filosófica, teológica, sociológica, 

genética, médica, biológica, psicológica, ecológica, jurídica, política entre outras. A bioética 

busca solucionar problemas individuais e coletivos derivados da biologia molecular, 

embriologia, engenharia genética, medicina, biotecnologia entre outras, a fim de decidir sobre 

a vida, a morte, a saúde, a identidade ou integridade física e psíquica, procurando analisar 

eticamente determinadas situações
17

.  

Cabe ressaltar que, a partir dos avanços tecnológicos e científicos no campo das 

ciências da saúde surgiram temas que merecem bastante reflexão no que diz respeito aos 

valores éticos dispensados aos seres humanos. 

 As transformações econômicas, políticas, sociais e culturais produzidas pelas 

sociedades humanas ao longo do tempo modificam a maneira como pessoas e coletividades 

organizam suas vidas e selecionam determinados modos de viver. É a partir desse 

comportamento humano que os progressos biotecnológicos vêm merecendo uma valiosa 

atenção dos que fazem parte da biociência
52

.  

Os limites entre vida e morte envolvem questões culturais, sociais, religiosas e 

políticas referentes à pessoa. Percepções diversas sobre o significado da “pessoa humana”, 

bem como a compreensão dos fatores relacionados aos avanços tecnológicos, elucidam 
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aspectos que integram a polêmica acerca dos desígnios da vida e da morte. Nesse sentido, os 

temas referentes à bioética revelam, além da criação e do desenvolvimento de novas 

tecnologias médicas, valores e posicionamentos, muitas vezes divergentes, acerca dos direitos 

individuais
53

.  

No Brasil, temas relacionados com a bioética trouxeram um debate atual sobre 

avanços da genética, transplante de órgãos, aborto, pacientes terminais, eutanásia, distanásia e 

ortotanásia, clonagem humana, reprodução assistida, medicina fetal, entre outros. Portanto, 

uma discussão densa sobre esses temas auxiliaria pacientes e/ou familiares na escolha e 

tomada de decisões, sobretudo daqueles que vivenciam o processo de terminalidade
48

. 

No que diz respeito ao processo de cuidar na terminalidade, os pacientes podem ser 

vitimados por questionamentos éticos que circundam a prática do cuidar, fazendo-se mister 

que os profissionais da saúde reflitam e discutam acerca de suas tomadas de decisões diante 

do processo de morte e morrer. 

No que concerne às questões éticas referentes aos pacientes na terminalidade, 

destacamos a eutanásia, distanásia e ortotanásia como eixos principais das discussões no 

universo assistencial, visto que vêm causando inquietudes no posicionamento dos 

profissionais de saúde diante dos pacientes sem possibilidades terapêuticas de cura. Os 

referidos temas causam grandes discussões devido ao aumento da prevalência de doenças 

crônico-degenerativas e a consequente ausência de cuidados adequados oriundos, muitas 

vezes, de falhas na formação de profissionais que prestam assistência a esses pacientes em sua 

fase terminal de vida
54

. 

Considerando a importância da eutanásia, distanásia e ortotanásia no campo da 

bioética, faz-se mister pontuar reflexões originadas das inquietudes diante do paciente em 

processo de morte e morrer, a fim de proporcionar o melhor entendimento dos dilemas éticos 

na terminalidade. 

O termo eutanásia tem sido utilizado de maneira confusa e ambígua, pois tem 

assumido diferentes significados conforme o tempo e o autor que o utiliza. Novas palavras, 

como distanásia, ortotanásia, mistanásia, têm sido criadas para evitar essa situação
55

. 

A origem da palavra eutanásia procede do grego: o prefixo eu significa boa e 

thanatos, morte, definindo-a como boa morte. Com isso, observa-se que os povos primitivos e 

da antiguidade a praticavam, sem ela possuir essa denominação específica e também sem a 

significação existente na atualidade
56

. A palavra eutanásia, do ponto de vista clássico, foi 
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definida, inicialmente, como o ato de tirar a vida do ser humano. Mas, posteriormente, o 

termo passou a significar morte sem dor, sem sofrimento desnecessário
57

. Atualmente, a 

eutanásia é conceituada como ato de dar a morte a alguém que sofre intensamente em estágio 

final de uma doença incurável ou que vive em estado vegetativo permanente, a fim de aliviar 

o sofrimento
58

.  

A eutanásia pode ocorrer de dois meios: de forma voluntária, realizada pelo próprio 

paciente ou a pedido do mesmo, ou de forma involuntária, quando é realizada por outrem com 

ou sem o consentimento do paciente
59

. Quanto ao tipo de ação, a eutanásia pode ser ativa, 

quando se realiza qualquer ação letal sem causar dor, de forma consciente e intencionada, 

para alívio do sofrimento. E passiva, quando a morte ocorre por inatividade médica ou 

interrupção de um tratamento
60

.  

A eutanásia é a prática mais conhecida e sua intervenção apresenta o objetivo último 

de levar à morte, aliviando um sofrimento insuportável
22

. Sua forma de punição depende do 

país em que ocorre e a sua legalização no cenário internacional vem despertando inúmeras 

inquietações e discussões diante do agir ético de diferentes sociedades.  

A Holanda e a Bélgica foram os primeiros países a legalizar a eutanásia no contexto 

da assistência à saúde, em disposições legais muito semelhantes. Tais países sancionaram a 

eutanásia em 2002. Ela era exercida pelos médicos há pelo menos uma década antes da 

legalização e sua inserção teve como objetivo introduzir a vontade do paciente no processo de 

decisão médica
61, 33

. Para que essa prática seja realizada, faz-se necessário que sejam exigidas 

condições a fim de avaliar o intuito da determinada ação. Essas circunstâncias se resumem 

em: o pedido deve ser realizado pelo próprio paciente espontaneamente; a solicitação deve ser 

bem avaliada, o paciente deve estar diante do sofrimento, a prática deve ser exercida por um 

médico, dentre outras. É válido salientar que a eutanásia deve ser o último recurso a ser 

praticado
33

. 

A eutanásia também é legalizada em grande parte dos estados dos Estados Unidos e 

do Canadá e apresenta legislações próprias que permitem que os médicos suspendam os 

tratamentos com a autorização do paciente ou de seu representante
53

. Tal prática, quando 

legalizada, pode ser realizada por um médico, um enfermeiro, qualquer um dos profissionais 

da área de saúde ou mesmo por um familiar. Com exceção da Holanda, onde a prática deverá 

ser exercida apenas pelo médico, como mencionado anteriormente
57

. 
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No Brasil, o ordenamento jurídico manifesta-se contrário à prática da eutanásia. 

Dentre o conjunto de normas jurídicas em vigor, como também os códigos de ética dos 

profissionais da área da saúde é proibida a utilização de meios para abreviar a vida 

caracterizando, portanto, numa prática ilegal. Portanto, a eutanásia é considerada crime pela 

legislação penal, que determina que, se o autor do crime agiu por compaixão, a pedido da 

vítima, para lhe abreviar o sofrimento físico insuportável em razão de doença grave, será 

penalizado com reclusão, de três a seis anos
56

. 

Quanto ao termo distanásia, trata-se, de um neologismo, que é etimologicamente de 

origem grega. Resulta do prefixo dis, que tem o significado de “afastamento”, “mal feito”, e 

do substantivo thanatus, que quer dizer “morte”; caracterizando, portanto, a distanásia, como 

um método que visa manter a vida do paciente terminal causando o prolongamento exagerado 

de seu sofrimento e morte
62

. 

Na prática da distanásia são utilizados todos os meios para prorrogar a vida de um ser 

humano, mesmo quando apresentam a consciência de que a cura não é mais possível e o 

sofrimento é considerado insuportável
62

. A distanásia é considerada como obstinação 

terapêutica, visto que tem como foco principal o prolongamento do processo de morrer, tendo 

como consequência a morte demorada e lenta, muitas vezes acompanhada de sofrimento, dor 

e agonia. É o tratamento fútil ou inútil sem benefícios para a pessoa em fase terminal; sendo, 

porém, pouco conhecido, mas praticado com frequência no campo da saúde
26

. 

Ressaltamos que há uma tendência marcante na literatura bioética que se contrapõe 

às práticas distanásicas em pacientes terminais, visto que a adoção de medidas terapêuticas 

que delongam o processo de morrer aumenta o sofrimento e diminuem a dignidade no 

momento da morte
63, 23

.  

O tratamento inútil, embasado no uso da tecnologia, não traz nenhum benefício ao 

paciente, comprometendo a sua qualidade de vida e pode ser substituído por cuidados que 

favoreçam a dignidade do paciente. Porém, muitos familiares não aceitam as condições em 

que seu ente querido se encontra, manifestando a preferência da utilização de todos os 

recursos para manter o tratamento e a vida desses pacientes
64

. 

A bioética, nas últimas décadas, vem discutindo sobre quais devem ser os limites de 

intervenção necessária sobre o indivíduo para se evitar a distanásia, uma vez que o avanço 

tecnológico e científico na medicina e nas ciências da saúde aumentou o poder de intervenção 
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sobre o ser humano e consequentemente possibilitou o adiamento da morte através do 

prolongado e desnecessário sofrimento para os indivíduos e suas famílias
63

. 

Diante desse dilema repleto de inquietudes na prática do cuidar do paciente fora de 

possibilidades terapêuticas de cura, e na certeza de que o ser humano tem direito a uma morte 

digna, emerge um novo debate sobre a eticidade e legalidade da recusa ou suspensão dessas 

tecnologias, denominada de ortotanásia
65

. 

A ortotanásia significa, etimologicamente, morte correta – orto: certo; thanatus: 

morte. É definida como o não prolongamento artificial do processo de morte, além do que 

seria o processo natural da finitude humana
22

. 

Devido à existência de ferramentas tecnológicas que possibilitam o prolongamento 

da vida de pacientes terminais e na tentativa de poupar o sofrimento ao paciente e seus 

familiares, surgiu a ortotanásia, prática que respeita o tempo de sobrevida dos pacientes em 

fase terminal. Tem como desígnio propiciar o adiamento da morte, sem, contudo, provocá-la, 

ou seja, é abster-se de aplicar procedimentos que depreciem a dignidade humana nos 

momentos finais da vida
66, 33

.  

Nessa perspectiva, a ortotanásia defende o morrer com dignidade como um processo 

que envolve o direito e o respeito às opiniões do paciente consciente como ser responsável por 

si mesmo. Também se deve ter como objetivo o alívio da dor e do sofrimento por meio de 

medidas terapêuticas e farmacológicas. Portanto, deve-se promover o bem-estar físico, 

emocional e espiritual, buscando, assim, uma melhor qualidade de vida do paciente e seus 

familiares. A partir dessa realidade é que surgem os cuidados paliativos com o intuito de 

promover uma terapia inovadora no processo do cuidar e de valorização da dignidade 

humana
24

. 

No processo do morrer, deve ser assegurado à autonomia daquele que busca ter um 

término de vida digno, isso é o que chama do direito de morrer dignamente. Esse direito 

encontra-se associado ao direito à verdade, à igualdade, a um tratamento paliativo para 

amenizar a dor, a decidir sobre o percurso de sua vida, a uma assistência pautada nos 

princípios da universalidade e equidade, dentre outros
67

. 

Nos âmbito internacional como Estados Unidos, Suíça, Bélgica e Holanda, as 

resoluções que apoiam a prática da ortotanásia já foram implementadas e revelam constantes 

debates acerca da temática
68

. Nos Estados Unidos, por exemplo, os documentos que garantem 

a legalidade da ortotanásia são respeitados minuciosamente a partir de condutas que 
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assegurem juridicamente a prática dispensada, buscando transferir a responsabilidade, que 

antes seria da equipe multiprofissional ou instituição de saúde, para o próprio paciente. 

Cumpre assinalar que existe um documento, o Testamento Vital, que valida a 

autonomia do paciente e está inserido na legislação de alguns países como os europeus, nos 

Estados Unidos, Japão e no Uruguai
69, 70, 71

. O Testamento Vital, ou diretiva antecipada de 

vontade, como também é chamado, é um documento escrito ou uma expressão verbal em que 

uma pessoa revela antecipadamente o tipo de tratamento que almeja receber quando estiver 

incapaz de expressar sua vontade, podendo este, designar essa responsabilidade para um 

representante legal
71, 72

. 

No Brasil não há regulamentação que assegure a legalidade do referido documento, 

causando, desse modo, discussões em diversas áreas de conhecimento. O Conselho Federal de 

Medicina brasileiro, a partir de situações dilemáticas envolvendo o profissional da referida 

área e o paciente terminal, elaborou recentemente a Resolução CFM nº 1.995/2012, que 

dispõe sobre as diretivas antecipadas de vontade dos pacientes. Essa resolução baseia-se na 

conduta dos médicos em considerar as vontades antecipadas dos pacientes que não respondem 

aos estímulos verbais
72, 71

. Essa resolução tem por finalidade minimizar o sofrimento de 

pacientes em fase terminal de enfermidades graves e incuráveis, a partir da interrupção de 

medidas terapêuticas que delonguem a vida desses pacientes nas ocasiões em que não há mais 

o desejo do tratamento, fazendo prevalecer a autonomia e a dignidade do paciente terminal
68

. 

Portanto, o Conselho Federal de Medicina está empenhado para regulamentar o Testamento 

Vital no âmbito da ética médica de nosso país
70

. 

Ainda em nosso país, além do Testamento Vital, outro documento elaborado para a 

liberação da prática da ortotanásia é o Consentimento Informado. Tanto um como o outro, 

devido às suas exigências, são considerados documentos seguros e válidos. Para se conceder a 

ortotanásia por meio desses instrumentos, é necessário que o paciente manifeste sua vontade 

que, preferencialmente, tem que ser efetuada antes que ele perca sua consciência
65

. 

Assim como o Testamento Vital, o Consentimento Informado é compreendido como 

um meio de comunicação mútua entre médico e paciente. Nessa verbalização, estão incluídos 

todos os informes fornecidos pelos médicos aos pacientes, para que estes últimos possam 

decidir autonomamente sobre a conduta terapêutica que irão seguir
73

. Nessa perspectiva, o 

Consentimento Informado, bem como o Testamento Vital revalida o princípio da autonomia, 
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fortalece o princípio da beneficência e reafirma a importância de assegurar a dignidade do 

paciente frente à terminalidade. 

É notório destacar que a reflexão sobre a legalidade das práticas supracitadas é uma 

temática de intensa discussão mundial
57

. E nesse âmbito, a bioética permitiu o surgimento do 

pensamento reflexivo como base para nortear as condutas terapêuticas e a tomada de decisão 

frente aos dilemas éticos presentes nas diversas áreas de atuação dos profissionais de saúde, 

buscando garantir ao doente terminal o direito de decidir sobre sua própria morte, ou seja, de 

exercer sua autonomia e fazer prevalecer sua dignidade humana
74

. 

Diante disso, é de extrema relevância exprimir a importância dessas reflexões acerca 

da bioética e terminalidade, uma vez que determinadas temáticas tendem a ser cada vez mais 

frequentes nas situações em que emergem o processo de morte e morrer. 

2.2 Cuidados Paliativos 

 

Neste tópico abordaremos os aspectos conceituais acerca dos Cuidados Paliativos, 

como também a sua relevância na prática do cuidar diante dos pacientes na terminalidade.  

O ato de cuidar é uma atividade eminentemente humana que visa promover o bem-

estar do ser fragilizado
9
. Quando relacionado ao paciente no processo de finitude humana, as 

intervenções devem ser direcionadas para atender as necessidades desse paciente, buscando 

envolvê-lo em sua totalidade. 

Ao cuidar do paciente em fase terminal, deve-se compreender que ele apresenta 

fragilidades e limitações bastante específicas, necessitando de reflexões que favoreçam o 

respeito à dignidade humana. Tais reflexões trouxeram para o universo do cuidar, a 

possibilidade de humanizar o processo de morrer
75

. Torna-se necessário que seja adotada uma 

modalidade de assistência pautada no processo de humanização, que visa possibilitar ao 

paciente terminal, um atendimento que amenize sua dor, priorize seu bem-estar e considere 

suas crenças, para que ele possa aceitar sua condição como um processo natural da finitude
76

. 

Diante da necessidade de promover cuidados destinados exclusivamente aos 

pacientes na terminalidade, surgiu a filosofia dos Cuidados Paliativos, fundamentados na 

busca do alívio da dor e sofrimento dos pacientes e familiares, garantindo uma qualidade de 

vida no processo de finitude humana
77, 11

. 

O vocábulo “paliativo” deriva do latim pallium, que significa ‘manta’ ou ‘coberta’. 

Tal terminologia remete à ideia principal dessa filosofia: de proteger e amparar os pacientes, 



32 

 

quando a cura de determinada doença não é mais possível. Seu conceito teve origem no 

movimento hospice, que significa hospitalidade e traduz um sentimento de acolhida. A 

filosofia dos Cuidados Paliativos foi originada por Cecily Sanders, que disseminou esse novo 

modo de cuidar dos pacientes que vivenciavam o processo de terminalidade humana
78, 79

. 

Convém mencionar que os Cuidados Paliativos são reconhecidos como uma 

abordagem que melhora a qualidade de vida dos indivíduos e familiares na presença de 

doenças terminais. O controle dos sofrimentos físico, emocional, espiritual e social são 

aspectos essenciais e orientadores desse cuidado
80

.  

Diferentemente do paradigma de cura da ciência médica, os Cuidados Paliativos 

valorizam a qualidade de vida do usuário e, por isso, têm como princípio fundamental o 

cuidado integral e o respeito à autonomia do paciente em relação ao processo de morrer
81

. 

A assistência paliativa não deve ser considerada apenas como uma alternativa após a 

ineficácia do tratamento curativo, mas um conjunto de cuidados prestados ao paciente desde o 

início de sua terapêutica, configurando assim uma abordagem especializada para ajudar a 

pessoa a viver melhor, favorecendo todo e qualquer tratamento que promova sua qualidade de 

vida até o momento de sua morte
82

. 

Esses Cuidados Paliativos garantem promover ações centradas no paciente e não em 

sua doença, significando a participação autônoma dele nas decisões que dizem respeito ao fim 

de sua vida
77

. Desse modo, os Cuidados Paliativos visam dar uma vida restante com mais 

qualidade e um processo de morrer embasado em intervenções que preservem a autonomia do 

ser diante da terminalidade humana.  

É oportuno mencionar que os Cuidados Paliativos integram as áreas 

multiprofissionais e essa interação faz com que o paciente tenha um suporte completo de 

todos que o assistem, objetivando proporcionar-lhe uma assistência que engloba todas as 

dimensões, garantindo o seu bem estar e respeitando a sua dignidade
83, 84

. Além disso, para 

que esses cuidados sejam promovidos, é necessária a conscientização de todos os 

profissionais, de que os pacientes em fase terminal precisam de um cuidado próprio e voltado 

para proporcionar a valorização do ser humano e o alívio de seu sofrimento nessa fase da 

vida
10

. 

Atualmente existem várias modalidades terapêuticas nos Cuidados Paliativos, tais 

como: musicoterapia, farmacoterapia, espiritualidade, entre outras. No entanto, cabe aos 

profissionais de saúde ampliar seus conhecimentos para que possam usá-los a favor da 
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prevenção e do alívio do sofrimento, contribuindo desse modo, para um cuidado mais 

humanizado. 

Portanto, na realização dos cuidados paliativos, é de suma importância que os 

profissionais da saúde busquem se envolver de forma que transcenda o cuidar físico, 

propiciando aos pacientes e seus familiares uma assistência centrada no apoio psicológico, 

social, cultural e espiritual. Essa assistência requer por parte desses profissionais, uma relação 

afetiva que possa garantir um melhor entrosamento com os pacientes e seus familiares, e com 

isso melhorar o bem-estar de quem está vivenciando o processo de morte e morrer, a fim de 

garantir uma assistência mais humanizada
85

. 

 

2.3 Fases do Paciente Terminal 

 

O paciente terminal é definido como aquele em que não há o resgate das suas 

condições de saúde, apresentando uma probabilidade elevada de morrer em um tempo 

relativamente curto, de maneira inevitável e previsível
86, 59

. É aquele cujo destino, a partir de 

seu diagnóstico, prognóstico e falta de resposta positiva no tratamento, se encaminha para a 

morte
87

. Nesse contexto, melhorar a qualidade dos cuidados relacionados aos pacientes 

terminais é o grande desafio para os profissionais que os assistem
88

. 

Para que os profissionais de saúde possam melhorar a assistência destinada aos 

pacientes na terminalidade e se sintam capacitados para enfrentar as situações existentes no 

processo de finitude humana, faz-se oportuno que conheçam as fases ou estágios que os 

pacientes vivenciam diante da proximidade da morte. 

Elizabeth Kubler-Ross foi a pioneira a identificar cinco estágios que um paciente 

pode vivenciar durante o processo de morte e morrer. Tais estágios são identificados como: 

Negação, Raiva, Barganha, Depressão e Aceitação. 

A negação é o primeiro estágio vivenciado pelo paciente em fase terminal e está 

presente em quase todos os pacientes nos primeiros estágios da doença, ou logo após a 

confirmação. É uma defesa temporária, que logo passa a ser substituída por uma aceitação 

parcial
89

. 

Durante a fase de negação, o paciente pode desconfiar de troca de exames ou da 

competência da equipe de saúde. Essa fase se manifesta no começo de uma doença que 

ameaça a vida da pessoa, podendo reaparecer muitas vezes
90

. Nessa fase, o paciente nega a 
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existência da doença e, justamente por isto, não procura ajuda, não adere ao tratamento 

indicado, ou ainda, não comunica a qualquer outra pessoa sobre a sua situação de saúde. 

Simplesmente desconsidera essa informação e segue a sua vida, de forma aparentemente 

normal. Muitas vezes, a negação pode se manifestar pelo questionamento da qualidade do 

material testado em um exame diagnóstico, se efetivamente era o seu material, levantando a 

possibilidade de ter havido troca de amostras ou falha no procedimento
32

. 

Quando não é mais possível manter firme a fase de negação, logo ela é substituída 

por sensações de raiva, revolta, inveja e ressentimento
90

. Convém mencionar que a raiva é 

decorrente da impossibilidade da negação, que já foi ultrapassada, mas que pode voltar a 

ocorrer
32

. Nesse estágio torna-se mais difícil lidar com o paciente, pois a ira se propaga em 

todas as direções. Dentre os profissionais de saúde que assistem a esses pacientes, os 

enfermeiros, na maioria das vezes, são alvos constantes da raiva, uma vez que são os 

profissionais que estão mais perto dos pacientes durante essa fase
89, 90

. 

No que diz respeito ao estágio da barganha, este é o menos conhecido, porém, útil ao 

paciente, embora aconteça em um curto período do tempo. Na barganha, a esperança ainda se 

fixa na possibilidade de alterar o passado e não na possibilidade de enfrentar um futuro antes 

não previsto
32

. Nessa fase, o paciente tenta apegar-se a algo na esperança de curar-se e 

escapar da morte. É o momento onde faz promessas a Deus por um prolongamento da vida ou 

alguns dias sem dor ou pela melhora dos males físicos
91, 89

. 

Em relação à depressão, esse estágio é evidenciado pela tristeza decorrente das 

dificuldades enfrentadas durante o tratamento. Essa tristeza, muitas vezes, apresenta-se 

agregada a outros sentimentos e sintomas como medo, dor e agonia
89

. É uma fase em que o 

paciente pode expressar angústia pelo reconhecimento da perda. É a fase equivalente ao luto 

por uma alternativa de futuro planejada que reconhecidamente não virá a se realizar. O risco 

da intervenção do profissional nesta fase é o de minimizar esta perda
32

. Nesse momento de 

tristeza profunda, é importante que o profissional de enfermagem cuide do paciente 

considerando seus sentimentos, seu sofrimento ao descobrir-se a caminho da finitude humana, 

procurando promover uma assistência que lhe faça encontrar ânimo e forças para enfrentar 

essa fase de sua vida, ajudando no processo terapêutico. Assim, ele tenderá a sair do estado de 

tristeza, em direção a um processo de aceitação da terminalidade. 

No tocante ao estágio de aceitação, é relevante mencionar que este é o momento em 

que o paciente passa a aceitar a sua situação e destino. É nesse período em que a família 
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precisa de apoio e compreensão, em virtude da diminuição dos interesses do paciente. 

Entretanto, há pacientes que mantém o conflito com a morte, sem atingir esse estágio
90

. 

Cabe mencionar que aceitar a doença pode ser uma exigência demasiada para uma 

pessoa, mas integrá-la nesta nova perspectiva de futuro, não. Por exemplo, o paciente pode 

integrar a doença ao seu futuro na medida em que adere adequadamente a um tratamento, sem 

que seja necessário ter a aceitação dela
32

. É relevante mencionar que ao vivenciar essa fase, o 

paciente pode ainda reconhecer sua condição e procurar resolver pendências para que seu fim 

seja tranquilo
91

. 

É oportuno ressaltar que a trajetória de um paciente ao longo das diferentes fases 

podem gerar sentimentos variados no tempo e na intensidade com que são vividos. Além 

disso, não há uma ordem cronológica para a ocorrência dessas manifestações, pois o paciente 

pode vivenciar mais de uma dessas fases, simultaneamente, ou até mesmo não vivenciar 

nenhuma delas
90

. 

As reações apresentadas pelo doente em fase terminal variam de pessoa para pessoa. 

Cada uma reage às situações difíceis da vida de uma forma peculiar, de acordo com seus 

valores, crenças, ou modo de encarar a vida no determinado momento
8 

. Sendo assim, é de 

suma importância o reconhecimento de cada uma dessas fases por parte dos que lidam com 

pacientes diante da terminalidade, a fim de propiciar uma assistência humanizada, pautada na 

compreensão holística da existência humana. 

 

2.4 Assistência de enfermagem ao Paciente Terminal 

 

Nesse tópico abordaremos a relevância do cuidar de enfermagem ao paciente 

terminal, uma vez que é a categoria profissional que apresenta o contato mais prolongado com 

os pacientes que enfrentam o processo de terminalidade humana. 

A assistência de enfermagem compreende todo o ciclo vital do ser humano, isto é, 

desde o nascimento até a morte
92

. Dessa forma, é válido considerar que o papel da 

enfermagem está pautado numa responsabilização e conscientização holística e humanizada 

diante do cuidar. 

A enfermagem sempre focalizou o cuidar do ser humano, uma vez que é a essência 

de seu trabalho. Nas ultimas décadas, essa função tem adquirido novos conhecimentos 

científicos e mudanças tecnológicas na área da saúde, o que leva o enfermeiro à aquisição de 
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mais responsabilidades perante o cuidar do paciente, sobretudo dos que se encontram na 

terminalidade
8
. 

Convém mencionar que o cuidar da enfermagem do paciente em fase terminal requer 

do enfermeiro não só conhecimentos sobre manejo da dor e comunicação com o paciente, mas 

também compreensão e reflexão sobre morte e terminalidade humana
23

. 

Os profissionais de saúde, em especial os enfermeiros, são educados e preparados 

para lidar com a vida e o evento da morte pode ser considerado um obstáculo a ser vencido 

por esses profissionais. Não obstante, durante a formação acadêmica, o tema da morte e do 

morrer é pouco abordado, persistindo nos cursos de graduação dos profissionais de saúde uma 

ênfase excessiva na cura, que não raro passa a ser considerada como finalidade única do 

tratamento
93, 25

. Com isso, os profissionais vão se afastando dos pacientes em iminência de 

morte e, consequentemente, sentem-se desencorajados a refletir sobre a finitude humana. 

Sob essa perspectiva, faz-se mister que essa realidade seja repensada e modificada a 

fim de melhorar a qualidade da assistência aos pacientes sem possibilidades terapêuticas de 

cura, como também aos pacientes em fase terminal, buscando garantir um cuidar holístico, 

ético e humanizado. A assistência de enfermagem é essencial para o sucesso das intervenções 

prestadas e os profissionais devem ter a consciência de que o cuidar não envolve apenas a 

doença e sim o ser doente em sua totalidade. Nesse sentido, os profissionais de enfermagem 

devem promover cuidados que valorizem o ser humano de forma integral, centrados nas 

necessidades do paciente, com ações efetivas, respeitando-lhe a autonomia
76

. 

Cumpre assinalar que a atenção da equipe de enfermagem não se restringe somente 

ao paciente, mas também se estende à família dele, uma vez que esta necessita de apoio e 

conforto físico e espiritual, como também de uma comunicação eficaz durante esse processo. 

Nessa ótica, a assistência dos profissionais de enfermagem diante da família deve ser 

construída não apenas com sofrimento e dor e sim com humanização, amorosidade e ética
94, 

95
. 

Os familiares dos doentes terminais também enfrentam muitas dificuldades em lidar 

com essa situação, uma vez que é um momento em que muitas dúvidas surgem, gerando 

sentimentos de ansiedade, incertezas, impotência e preocupações. Estas reações são afetadas 

por aspectos culturais, socioeconômicos, crenças e valores pessoais que devem ser 

compreendidos e respeitados por quem deseja assisti-los
8
. Nesse momento, a comunicação 

torna-se essencial para a prática do cuidar diante desses familiares. 
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A comunicação é utilizada pelos profissionais da enfermagem como uma ferramenta 

para humanizar o cuidado, viabilizando o diálogo com os pacientes e seus familiares. Assim, a 

enfermagem, bem como a equipe de saúde, deve amparar, escutar e esclarecer as dúvidas, 

tanto da família quanto do doente terminal nesse processo de morte e morrer, pois o 

surgimento dessas demandas e o não atendimento delas podem produzir angústias, as quais 

impossibilitam uma qualidade de vida melhor para os pacientes
96

. 

É oportuno destacar que os profissionais de enfermagem que lidam com os pacientes 

na terminalidade necessitam dar prioridade às suas necessidades. Necessidades estas que, na 

maioria das vezes, não estão apenas no aspecto físico relacionado à doença, mas também nos 

aspectos afetivos, emocionais e espirituais envolvidos
8
. Nesse sentido, a assistência de 

enfermagem deve ser compreendida, por parte dos que a compõem, como uma prática 

complexa, a qual considera o paciente, sobretudo em fase terminal como um ser digno, com 

necessidades não apenas biológicas, mas psicológicas, sociais e espirituais
51

. 

Desse modo, os profissionais de enfermagem no cuidar diante da terminalidade 

devem se envolver diante do processo de morte e morrer, buscando promover estratégias que 

supram as necessidades tanto dos pacientes quanto dos seus familiares, a fim de compreender 

a finitude humana e fornecer cuidados essenciais que dignifiquem a existência deste ser. 
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Obra: Perto do leito de morte 

Fonte: http://pt.wahooart.com/@@/6WHKED-Edvard-Munch-Perto-do-leito-de-morte-(febre)-(1915) 
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Neste tópico abordaremos o percurso metodológico realizado para viabilizar o 

presente estudo. Trata-se de pesquisa exploratória, de natureza qualitativa. A pesquisa 

exploratória proporciona ao pesquisador maior familiaridade com o problema, formulando 

hipóteses a serem pesquisadas, a fim de aprimorar ideias e possibilitar uma visão aproximada 

de determinado fato
97

. A pesquisa qualitativa possibilita que o investigador amplie sua 

experiência a partir da vivência humana, averiguando a vida das pessoas e descrevendo suas 

ações, emoções e sentimentos vividos. Essa modalidade de pesquisa tem por finalidade 

responder aos questionamentos da vida humana a fim de ampliar a compreensão do fenômeno 

investigado
98

.  

A pesquisa foi desenvolvida na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital 

Universitário Lauro Wanderley (HULW), da Universidade Federal da Paraíba, localizada na 

cidade de João Pessoa (PB). A escolha da Unidade mencionada deu-se por conter enfermeiros 

que lidam diariamente com pacientes sem possibilidades terapêuticas de cura. 

Participaram do estudo quinze enfermeiros assistenciais que atuam na UTI do 

referido hospital. Esse quantitativo foi considerado suficiente pela pesquisadora por se tratar 

de um estudo de natureza qualitativa, uma vez que, nesse tipo de abordagem não se valoriza o 

quantitativo numérico de participantes envolvidos no estudo, mas sim o aprofundamento do 

fenômeno investigado
99

. 

O essencial para essa abordagem não é a quantidade da amostra, mas a possibilidade 

de incursão, ou seja, é fundamental que o pesquisador tenha capacidade de compreender o 

objeto de estudo. Logo, o quantitativo da amostra deve permitir que haja a saturação dos 

dados, situação ocorrida quando nenhuma informação nova é acrescida no processo de 

pesquisa
99

. 

A seleção da amostra foi realizada observando-se os seguintes critérios de inclusão: o 

enfermeiro deveria estar em exercício profissional durante o período de coleta de dados; ter, 

no mínimo, um ano de atuação profissional na instituição selecionada para o estudo; ter 

interesse e disponibilidade para participar da referida pesquisa.  

Para viabilizar a coleta do material empírico, foi elaborado um formulário (composto 

de duas partes) contendo questões inerentes aos objetivos propostos para o estudo 

(APÊNDICE A). A primeira, composta pelas variáveis: idade, sexo, estado civil, ano de 

conclusão do curso de graduação, instituição de ensino onde concluiu o referido curso, cursos 

de pós-graduação (Lato sensu e stricto sensu), cursos de atualização, tempo de atuação 
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profissional na instituição, e tempo de atuação na assistência ao paciente em fase terminal; e a 

segunda parte constituída por questões subjetivas referentes aos objetivos do estudo. 

O material empírico, originado das entrevistas com os enfermeiros foi codificado, a 

fim de assegurar o anonimato desses profissionais. Logo, foram identificados pela letra E para 

representar o Enfermeiro e números para identificar o instrumento, como por exemplo, E1, 

que corresponde ao Enfermeiro 1, E2 ao enfermeiro 2 e, assim, sucessivamente.  

O processo de aproximação da pesquisadora com os participantes do estudo deu-se, 

inicialmente, mediante contato prévio com a Coordenadora da UTI do referido hospital, a qual 

foi informada sobre a proposta de pesquisa e sua importância para a enfermagem, em 

particular no cuidar de pacientes na terminalidade. Esse procedimento foi decisivo para que a 

referida coordenadora pudesse conduzir a pesquisadora aos participantes e, desse modo, dar 

início a coleta dos dados. Assim, a pesquisadora se dirigiu aos participantes, agendando 

encontros individuais, respeitando a disponibilidade de cada um deles. 

Nessa ocasião, a pesquisadora apresentou a proposta de pesquisa, ressaltando a sua 

relevância para a prática do cuidar em enfermagem aos pacientes na terminalidade e em 

seguida apresentou o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE B), 

solicitando-lhes que assinassem o referido termo em duas vias (uma do participante e a outra 

da pesquisadora). Houve os esclarecimentos acerca do respeito na sua decisão em participar 

da pesquisa como também desistir da mesma em qualquer momento, a participação não traria 

nenhum risco para sua saúde, a identidade seria mantida no anonimato, bem como as 

informações confidenciais fornecidas. Foi esclarecido ainda, que a pesquisadora estaria à 

disposição para eventuais dúvidas em qualquer momento do processo da pesquisa. 

Vale ressaltar que nos encontros individuais a pesquisadora entregou o instrumento 

de coleta de dados (formulário) para o preenchimento, agendando a sua devolução em 

momento oportuno. Esse encontro serviu também para a pesquisadora esclarecer dúvidas 

acerca do projeto. 

É oportuno destacar que a coleta de dados foi realizada no período de março a julho 

de 2013, somente após aprovação do projeto de pesquisa pelo Comitê de Ética da Instituição 

selecionada para a realização do estudo, do qual recebeu a certidão de aprovação, com 

registro CAAE sob nº 13289213.1.0000.5183 (ANEXO A).  
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A pesquisadora seguiu as recomendações éticas contempladas nas Diretrizes e 

Normas Regulamentadoras dispostas na Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde 

que regulamenta as pesquisas com seres humanos, em vigor no país
100

.  

A pesquisadora considerou as observâncias éticas contidas na Resolução COFEN nº 

311/ 2007, que institui o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, em especial, o 

Capítulo III, das responsabilidades, dos deveres e das proibições concernentes ao ensino, à 

pesquisa e à produção técnico-científica
101

, o qual contempla os seguintes artigos: 

RESPONSABILIDADE DE DEVERES: 

 

Art. 89 - Atender as normas vigentes para a pesquisa envolvendo 

seres humanos, segundo a especificidade da investigação. 

Art. 90 - Interromper a pesquisa na presença de qualquer perigo à 

vida e à integridade da pessoa. 

Art. 91 - Respeitar os princípios da honestidade e fidedignidade, 

bem como os direitos autorais no processo de pesquisa, 

especialmente na divulgação dos seus resultados. 

Art. 92 - Disponibilizar os resultados de pesquisa à comunidade 

científica e sociedade em geral. 

Art. 93 - Promover a defesa e o respeito aos princípios éticos e 

legais da profissão no ensino, na pesquisa e produções técnico-

científicas. 

 

PROIBIÇÕES 

 

Art. 96 - Sobrepor o interesse da ciência ao interesse e segurança da 

pessoa, família ou coletividade. 

Art. 97 - Falsificar ou manipular resultados de pesquisa, bem como, 

usá-los para fins diferentes dos pré-determinados. 

Art. 98 - Publicar trabalho com elementos que identifiquem o sujeito 

participante do estudo sem sua autorização. 

Art. 100 - Utilizar sem referência ao autor ou sem a sua autorização 

expressa, dados, informações, ou opiniões ainda não publicados. 

 

Os dados do material empírico, obtido por meio do instrumento, foram agrupados e 

analisados através da técnica de análise de conteúdo proposta por Bardin
102

. Esta é 

compreendida como um conjunto de técnicas de análise das comunicações, que tem por 

objetivo obter processos sistemáticos e objetivos de definição do conteúdo e indicadores das 

mensagens, que possibilitam a indução de informações sobre as categorias de produção dessas 

mensagens.  

Para operacionalização da referida técnica foram realizadas as seguintes etapas: pré-

análise; exploração do material; tratamento e interpretação dos dados. 



42 

 

A pré-análise é a fase de organização propriamente dita, a qual tem por objetivo 

operacionalizar e sistematizar as ideias iniciais. Essa fase pressupõe o contato inicial com o 

material sendo, portanto, realizada uma leitura flutuante do texto para facilitar a compreensão 

do fenômeno investigado. Segue-se com a escolha dos documentos a serem analisados – 

corpus - considerando-se os objetivos propostos e os recortes que orientarão a análise
102

.  

Após seguir essas orientações, realizou-se a transcrição, na íntegra, do material 

obtido através do instrumento proposto para o estudo. Em seguida, procedeu-se a sucessivas 

leituras de modo atento, com movimentos de ir e vir nos textos, como forma de obter uma 

melhor compreensão do conteúdo abordado pelos profissionais inseridos no estudo, 

destacando-se, assim, em cada formulário transcrito, os fragmentos do texto relacionados aos 

objetivos da pesquisa. 

A fase de exploração do material é uma etapa que consiste na definição das 

categorias e da codificação. É um momento no qual pode haver necessidade de realizar 

diversas leituras de um mesmo material
99

.  Durante essa fase, foram destacados pontos 

relevantes de cada questão para depois agrupá-los e organizá-los em categorias, as quais 

permitiram uma descrição das características pertinentes do material empírico
102

. Nesse 

sentido, realizou-se um processo de categorização que abrangeu expressões com sentidos 

semelhantes contidas no discurso de cada participante do estudo. 

Em seguida, esses dados foram reunidos, agregando-se os trechos dos pontos 

convergentes e os de cada questão abordada, com seu respectivo foco comum. Desse modo, 

foi possível identificar as duas categorias temáticas: Vivência de enfermeiros no cuidar de 

pacientes em fase terminal: assistência e enfrentamento diante da morte; A prática do cuidar 

de enfermagem aos pacientes na terminalidade: princípios bioéticos. 

A terceira e última fase consiste no tratamento e interpretação dos resultados. Nesta 

fase são abordadas as inferências e interpretações, anunciadas no referencial teórico do estudo 

proposto, culminando-se em novas descobertas, sendo isto um alicerce para novas dimensões 

teóricas, ante o fenômeno investigado
99

. 
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Obra: Perto do leito de morte 

Fonte: http://pt.wahooart.com/@@/6WHKED-Edvard-Munch-Perto-do-leito-de-morte-(febre)-(1915) 

 

 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO

http://pt.wahooart.com/@@/6WHKED-Edvard-Munch-Perto-do-leito-de-morte-(febre)-(1915)
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Este capítulo tem por objetivo o de apresentar os dados de caracterização dos 

participantes inseridos na pesquisa e as categorias temáticas, que emergiram do material 

empírico do estudo, mediante a técnica de análise de conteúdo, proposta por Bardin
102

. 

Dos quinze enfermeiros que participaram do estudo, dez deles são do sexo feminino 

e cinco do sexo masculino. Esse quantitativo maior de profissionais do sexo feminino já era 

esperado tendo em vista que a categoria corresponde a 87,24% dos profissionais do Brasil, e 

somente 12,76% equivalem ao sexo masculino
103

.  

No tocante à idade dos profissionais participantes do estudo, observou-se que a faixa 

etária apresentou-se variável entre vinte e quatro a cinquenta e sete anos. Em relação ao 

estado civil, um é divorciado, onze são casados e três solteiros. 

No que diz respeito ao tempo de atuação desses profissionais na instituição de saúde 

selecionada para o estudo, identificou-se que a maioria dos participantes presta serviço há 

menos de dez anos, correspondendo a dez dos enfermeiros; enquanto que cinco atuam há mais 

de dez anos na instituição. Em relação ao tempo de assistência destinado aos pacientes na 

terminalidade, cinco dos participantes não souberam responder, enquanto que seis assistem 

determinados pacientes há mais de dez anos e quatro há menos de dez anos. 

Quanto à titulação dos participantes do estudo, foi observado que apenas quatro dos 

enfermeiros possui o título de Mestre, sendo a maioria Especialista. Isso é explicado pela 

grande dificuldade encontrada pelos profissionais assistenciais em fazer uma pós-graduação 

em nível Stricto Sensu (mestrado, doutorado), uma vez que abarcam uma carga horária 

intensa de trabalho e necessitam de total empenho e disponibilidade para concretização desse 

objetivo.  

No que concerne à área de concentração da pós-graduação, evidencia-se: Terapia 

Intensiva (4), Obstetrícia (1), Saúde da Família (1), Infectologia (1), Administração do 

Serviço de enfermagem (1), Enfermagem (2), Saúde Hospitalar (2) e Saúde Coletiva (3). O 

destaque de Terapia Intensiva se dá pelo fato desses profissionais buscarem aprimorar os 

conhecimentos na assistência dispensada aos pacientes críticos, e firmar o seu reconhecimento 

como profissional da área. 

O material empírico do estudo foi obtido a partir das seguintes questões norteadoras: 

Como os enfermeiros vivenciam o cuidar de pacientes na terminalidade? Como os 

enfermeiros utilizam os princípios da bioética na prática do cuidar do paciente terminal? 



45 

 

Após ter sido submetido à técnica de análise de conteúdo proposta, o referido 

material viabilizou a construção de duas categorias temáticas, cuja análise será apresentada a 

seguir:  

 

CATEGORIA I – Vivência de enfermeiros no cuidar de pacientes em fase terminal: 

assistência e enfrentamento diante da morte 

 

O cuidar envolve uma assistência igualitária, fundamentada em valores humanísticos 

e conhecimentos científicos. O cuidar do outro abrange procedimentos de maior 

complexidade, tais como: alívio da dor, controle de sintomas, promoção de conforto e bem 

estar, acompanhamento e suporte emocional e espiritual. Esses cuidados se estendem para 

além de intervenções que promovam a cura; sendo, portanto, um ato indispensável tanto ao 

longo da vida quanto diante da morte
3
.  

O cuidar, no contexto da terminalidade, significa estar ao lado de pessoas 

fragilizadas. Esse cuidado só é eficaz quando o paciente permite ser alvo dessas ações, e isso 

só ocorre quando o paciente se sente seguro e confiante diante do profissional que o assiste
104

.  

O paciente na terminalidade de vida deve ser compreendido como um ser humano 

que sofre, perpassando por conflitos e necessidades que os fármacos ou os aparelhos 

tecnológicos não podem prover
79

. Nesse prisma, os pacientes em fase final de vida 

encontram-se frágeis e com limitações de natureza psicossocial, espiritual e física, 

necessitando, durante a assistência, de um cuidar humanizado embasado na visão holística e 

na preservação da dignidade do ser
94

.  

Nessa categoria serão destacados trechos dos depoimentos de enfermeiros inseridos 

no estudo acerca da sua vivência no cuidar de pacientes na terminalidade, e o seu 

enfrentamento diante da morte ao assistir esses pacientes. 

Os relatos a seguir retratam uma assistência pautada em ações que favorecem o bem-

estar físico e emocional do paciente em fase terminal, com ênfase no alívio da dor e 

sofrimento humano: 

 

Mantenho a pele íntegra do paciente, através dos cuidados nutricionais e de 

hidratação da pele, evitando úlceras por pressão. (E1) 

 

Promovo ações de higiene ao paciente, [...] nutrição adequada e controle da dor. 

(E2) 
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[...] realizo tudo que está ao meu alcance, objetivando minimizar ou evitar o 

sofrimento do paciente. (E3) 

 

[...] busco o alívio da dor [...] através de prescrições [...] e promovo o conforto do 

paciente através de uma dieta na hora certa, higiene oral e corporal satisfatórias 

(troca de roupa de cama, banho, fralda...) o conforto vai desde o alívio da dor até à 

acomodação do paciente [...] (E6) 

 

[...] Forneço os cuidados básicos ao paciente (conforto, higiene, suporte 

ventilatório, cuidados com a pele de maneira a preservar sua integridade [...] (E7) 

 

[...] prezo em oferecer conforto e qualidade de vida ao paciente nos seus momentos 

finais. Fazer com que ele consiga ir sem sofrimento, sem dor. (E14) 

 

Atuo com ética e respeito, prestando uma assistência que visa minimizar seu 

sofrimento e sua dor. (E15) 

 

 Esses trechos dos depoimentos são demonstrativos da relevância atribuída por estes 

profissionais, à promoção de uma assistência com cuidados que promovam o bem-estar de 

pacientes em fase terminal, principalmente por propiciar o alívio da dor e do sofrimento. 

Cumpre assinalar que a assistência de enfermagem possibilita oferecer um cuidado 

integral e individualizado, buscando implementar intervenções que aliviem a dor e o 

sofrimento dos pacientes, sobretudo na terminalidade, tornando o cuidar mais humanizado e 

atento às necessidades e à dignidade humana
105

. 

Nesse sentido, é preciso oferecer cuidados que devem ser baseados na compreensão 

da existência humana, considerando o paciente como um ser humano que precisa ser 

valorizado em sua dignidade até à morte. O respeito pela sua crença e valores, bem como a 

sua participação na tomada de decisão são pontos essenciais de uma relação estreita e honesta 

no processo de cuidar
106

. 

Nesse contexto, os profissionais de enfermagem envolvidos no processo de cuidar de 

pacientes terminais devem constituir uma relação que transcende o cuidado físico, por meio 

de ações humanizadas. Essa relação está pautada na disponibilidade, interesse, sensibilidade, 

respeito, aceitação, compreensão e afetividade que compartilharão entre si
93

. 

Cabe ressaltar que para os profissionais de enfermagem estabelecerem esses 

cuidados mediante essa complexidade, faz-se necessário que sejam oferecidos os Cuidados 

Paliativos, que visam promover medidas humanizadas direcionadas ao paciente terminal. Essa 

necessidade e preocupação são reveladas nos seguintes trechos: “[...] o paciente fica mais 
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tempo hospitalizado do que previsto, necessitando de Cuidados Paliativos.” (E6); “Busco 

promover [...] todos os Cuidados Paliativos.” (E9). O estudo
84

 elucida que os pacientes 

terminais já se submeteram a inúmeras terapias, no entanto não há evolução em seu quadro 

clínico, necessitando, portanto, da prescrição dos cuidados supracitados até o momento da 

morte, como cita o entrevistado: “É necessário proporcionar Cuidados Paliativos ao paciente 

incurável até o momento da morte.” (E4). 

Os Cuidados Paliativos promovem uma assistência humanizada que propicia 

conforto e bem-estar de natureza física, psicossocial e espiritual, proporcionando respeito e 

dignidade aos pacientes diante da terminalidade. Esse entendimento é demonstrado no 

seguinte depoimento, quando o profissional de enfermagem revela a promoção de cuidados 

psicológicos ao paciente em fase terminal: “[...] presto uma assistência de enfermagem com 

cuidados que aliviem estados de depressão, angústia e medo.” (E1). 

Convém mencionar que para os pacientes receberem os Cuidados Paliativos, 

precisam estar em uma condição em que apresentam sintomas e desconfortos que 

comprometem a sua qualidade de vida, necessitando receber, portanto, além do tratamento 

convencional, uma abordagem competente e especializada
107

. 

Pesquisa
3
 realizada com profissionais de enfermagem, ressalta que os enfermeiros 

têm papel fundamental na implementação desses Cuidados Paliativos, uma vez que, dentro da 

equipe, são os profissionais que permanecem maior tempo junto dos pacientes e familiares, 

buscando recursos que promovam uma assistência humanizada.  

É válido mencionar que a assistência humanizada requer do profissional cuidador, a 

compreensão do significado da vida, a capacidade de perceber e compreender a si mesmo e ao 

outro
108

.  

Outro aspecto ressaltado por um enfermeiro diz respeito à comunicação, quando, 

através do relato, expressa a sua relevância no âmbito do cuidar ao paciente em fase terminal: 

“Em relação aos cuidados ao paciente terminal, priorizo a comunicação, pois é fundamental 

nesse processo [...]” (E6). 

É oportuno destacar que, no cuidar do paciente na terminalidade, a comunicação é 

um processo que envolve a interação verbal e não verbal entre profissionais, pacientes e 

familiares
109

. Durante esse processo, torna-se essencial ao profissional de enfermagem, 

manter-se interligado com ele. Assim, dialogar com o paciente, escutá-lo, explicar sobre 

procedimentos que serão realizados, tocar em sua mão, sorrir, ou simplesmente, manter-se 
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perto, são exemplos de atitudes que trazem segurança, bem-estar e serenidade ao paciente 

diante da morte.  

Desse modo, a comunicação entre o paciente e o profissional de enfermagem 

apresenta-se como um instrumento básico na construção de estratégias pautadas no cuidado 

humanizado. Nesse sentido, o profissional de enfermagem deve buscar se comunicar com o 

paciente e a família de modo atencioso, com respeito, oferecendo elementos necessários para 

a satisfação do ser paciente vulnerabilizado pelo processo de terminalidade humana
41

. 

Cumpre assinalar que o profissional de enfermagem, durante a comunicação, deve 

dar apoio, carinho e atenção aos familiares, conforme expressam estes relatos: “[...] procuro 

dar apoio aos familiares [...]” (E6); “[...] procuro ficar perto da família e apoiá-los no que for 

preciso.” (E11). Logo, buscar envolver a família nas condutas que circundam o processo de 

terminalidade humana, bem como nas explicações sobre as ações destinadas ao seu ente 

querido, é papel primordial da equipe de enfermagem que assiste o paciente terminal. 

Cabe ressaltar que a Unidade de Terapia Intensiva é um ambiente em que, 

usualmente, não é permitida a presença constante de familiares, requerendo do profissional da 

saúde a manutenção de uma atitude de apoio ao paciente nessa fase de sua vida e aos próprios 

familiares, como referido por participantes deste estudo, pois é notório que, muitas vezes, 

encontram-se bastante ansiosos e sofridos diante do estado de terminalidade vivenciado pelo 

seu ente querido. 

É relevante destacar que no processo de comunicação na UTI, além dos pacientes, 

familiares e profissionais de enfermagem, estão envolvidas quaisquer pessoas com 

proximidade afetiva, médicos, psicólogos, religiosos e os demais membros da equipe 

multiprofissional
109

. Portanto, todos que compõem a rede de relações do paciente nessa fase 

terminal de vida, devem procurar manter uma comunicação ativa com ele, proporcionando-lhe 

apoio e conforto nesse momento difícil de sua existência. 

Convém mencionar que apesar do processo de morte e morrer fazer parte do 

cotidiano dos profissionais de enfermagem participantes do estudo, observam-se reações de 

diferentes formas desses profissionais no tocante a sua vivência ao enfrentar o cuidar de 

pacientes na terminalidade. Alguns enfermeiros demonstram que encaram o processo de 

morte e morrer do paciente hospitalizado de forma natural, procurando oferecer os cuidados 

essenciais de uma maneira que não se envolvam emocionalmente com a situação, buscando, 

acima de tudo, centralizar os seus objetivos no alívio do sofrimento dos pacientes e na 
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dignidade dos que vivenciam esse processo, como evidenciam os trechos dos depoimentos a 

seguir: 

 

Hoje, após quase 15 anos de profissão, lido melhor com a morte daqueles pacientes 

que sei que não há mais perspectiva de cura. [...]. (E1) 

 

Vivencio naturalmente, pelo tempo prolongado em assistir pacientes terminais, [...] 

(E3) 

 

Vivencio com naturalidade. (E7) 

 

No dia-a-dia de trabalho, vivencio com tranquilidade o processo de morte dos 

pacientes [...]. (E9) 

 

Assistir o paciente nessa fase de terminalidade exige do profissional 

equilíbrio/discernimento e capacidade de se colocar no lugar do outro. Ao mesmo 

tempo, se o profissional faz o melhor, surge a ideia de ter cumprido com o seu dever, 

pelo menos, de aliviar o sofrimento e proporcionar dignidade. (E12) 

 

Vivencio com tranquilidade, haja vista ser um momento que não tem como fugir. 

Mas cumprirei com a responsabilidade profissional até o último momento, ou seja, 

até a morte. (E13) 

 

Os depoimentos mencionados expressam que esses profissionais procuram agir com 

naturalidade, ao cuidar de pacientes diante do processo de terminalidade, bem como a 

preocupação em fornecer uma assistência pautada no alívio do sofrimento e na valorização do 

respeito à dignidade do ser humano. Os depoimentos deixam transparecer ainda, a consciência 

desses profissionais, de adquirir discernimento e praticar o altruísmo ao assistir o paciente em 

fase terminal, proporcionando, assim, uma maior compreensão da existência humana no 

processo de morte e morrer. 

Convém mencionar que o tempo de permanência na Unidade de Terapia Intensiva, 

local onde a enfermagem convive cotidianamente com pacientes fora das possibilidades 

terapêuticas de cura, conduzem alguns enfermeiros participantes do estudo a vivenciar o 

cuidado a esses pacientes com naturalidade. Porém, é oportuno destacar que o fato de esses 

profissionais presenciarem o processo de morte e morrer com naturalidade não revela a falta 

de sensibilidade diante da situação vivenciada pelo paciente terminal, uma vez que nos 

depoimentos, os enfermeiros mostram-se preocupados em prestar uma assistência pautada na 

valorização humana, como destacam os relatos a seguir: Vivencio naturalmente [...] sem 
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desvalorizar a situação e o paciente.” (E3); “[...] Faço desse momento um processo de 

valorização da dignidade humana.” (E14). 

Nesse sentido, estes enfermeiros denotam maturidade emocional no que diz respeito 

a sua vivência diante do cuidar do ser que está morrendo, evidenciando a importância de uma 

assistência de enfermagem que garante o alívio do sofrimento e a dignidade humana no 

processo de morte e morrer. Sobre isso, estudo
110

 destaca que lidar com a terminalidade 

implica na aceitação da morte, o que exige dos profissionais intervenções que enfoquem o 

paciente em sua totalidade, garantindo sua integralidade no processo de morrer.  

Cabe ressaltar que os profissionais de enfermagem são essenciais no processo de 

cuidar, uma vez que mantêm contato direto e contínuo com os pacientes que enfrentam o fim 

da existência humana
25

. Nessa perspectiva, o aprimoramento da assistência alicerçada na 

minimização do sofrimento e maximização da dignidade humana é considerado o ponto chave 

para exercer o compromisso ético diante do paciente que vivencia o processo de morte e 

morrer.  Cumpre assinalar que o respeito à dignidade e a valorização da autonomia são 

elementos fundamentais no cuidar de todos os pacientes, especialmente daqueles que 

vivenciam a fase de terminalidade
70

. 

Ao assistir o paciente terminal, o enfermeiro deve compreender que, além de um 

tratamento solidário e confortável, a valorização da dignidade do ser fragilizado requer um 

conhecimento reflexivo acerca do princípio moral que orienta a prática diante da 

terminalidade humana
94

.  

Portanto, ao cuidar dos pacientes, enfermeiros participantes do estudo deixam 

transparecer um modo ético de cuidar de pacientes em fase de terminalidade da vida, em 

Unidades de Terapia Intensiva, realizado com responsabilidade e com a consciência de ter 

cumprido adequadamente a assistência a esse paciente. 

Ainda destacamos que enquanto alguns enfermeiros participantes do estudo 

demonstraram naturalidade ao vivenciar o processo de terminalidade humana, outros 

participantes evidenciaram em seus discursos que cuidar de um paciente em fase terminal de 

vida é algo sofrido, triste e incapacitante para o profissional. Isso pode ser observado nos 

relatos a seguir: 

 

Momento triste e incapacitante, mas em alguns casos, dependendo da situação 

clínica do paciente, sinto que acabou o sofrimento do paciente. (E4) 
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Triste, incapacitante. (E5) 

 

Ao longo desses vinte e um anos de experiência profissional, ainda não assimilo de 

forma completamente natural a ideia da morte, de não ter a possibilidade de cura. 

(E8) 

 

 Vivenciar o paciente terminal é algo sofrido, ver alguém indo e ter poucas 

alternativas ou nenhuma para prolongar a vida. (E10) 

 

Choro, choro muito. Meu coração fica partido, pois acima de tudo tenho sentimentos 

[...]. (E11) 

  

Tenho um sentimento de tristeza e me sinto frustrado pelo fato de muitas vezes não 

poder reverter essa fase [...] (E13) 

 

É sempre um momento doloroso, [...] e de grande tristeza [...]. (E14) 

 

Os depoimentos destes profissionais deixam transparecer, de modo enfático, o 

sofrimento para lidar com o tema morte. Essa realidade está de acordo com pesquisa
5
 que 

enfatiza que a convivência diária com a morte promove angústias e desgastes emocionais aos 

profissionais de saúde que apresentam inaptidão relacionada à referida temática, sequenciadas 

de sensações de impotência e frustação diante da assistência ao paciente na finitude humana. 

É oportuno destacar que a incapacidade em lidar com situações que envolvam a 

morte intensificam a angústia e a dor dos profissionais de saúde, que além de enfrentarem o 

processo de finitude humana, vivenciam concomitantemente as emoções experimentadas pelo 

próprio paciente
110

. Geralmente o profissional de saúde espera sempre a cura do doente, tendo 

dificuldades de lidar com a situação dessa cura não ser possível
8
. 

Nesse sentido, estudo
93

 menciona que os profissionais, durante a formação, não são 

preparados para enfrentar a morte ou lidar com as questões dos cuidados que cercam o 

paciente terminal, comprometendo, assim, a qualidade da assistência dispensada ao referido 

paciente. Além disso, quando perpassam pela vida acadêmica, são estimulados a promover a 

vida, e interpretam a morte como um obstáculo a ser vencido na prática assistencial
93

. Nessa 

perspectiva, demonstram apresentar sensação de impotência, caso sua assistência não obtenha 

êxito, como evidencia o trecho seguinte: “Enquanto profissional de saúde, me sinto impotente, 

porque fomos formados na academia para promover a cura [...]” (E6). 

Essa falta de incentivo na formação para o cuidar do paciente no processo de morte e 

morrer pode causar, posteriormente, o despreparo no que diz respeito ao cuidar desses 

pacientes e a interpretação da morte como um fracasso pessoal e profissional. Isso pode ser 
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observado no relato a seguir: “[...] Perder o paciente é o fracasso dos nossos esforços [...]”. 

(E1) 

Em concordância com essa realidade, pesquisa
5
 sobre a perspectiva de alunos de 

enfermagem ao cuidar de pacientes terminais, destaca que além do despreparo individual, há 

também a falta do preparo técnico e teórico dos elementos que circundam o processo de morte 

e morrer, necessitando, sobretudo, da inserção de conteúdos curriculares com temas voltados 

para finitude humana nos cursos de graduação da área de saúde, em especial, nos cursos de 

enfermagem que lidam diretamente com o cuidar de pacientes terminais.  

Ademais, durante a formação acadêmica o docente, muitas vezes, pode sentir-se 

inseguro ao abordar o tema da morte, investindo nos ensinamentos de técnicas que aliviam os 

sintomas físicos, fazendo-o esquecer de transmitir instruções que também atendem as 

necessidades emocional e espiritual dos pacientes em fase terminal. Isso promove o 

distanciamento dos discentes na reflexão do processo de terminalidade na vida acadêmica e, 

posteriormente, na vida profissional. 

Logo, é preciso uma melhor formação acadêmica no que concerne à preparação de 

profissionais de saúde, em particular dos enfermeiros, pois podem lidar com os pacientes 

diante da terminalidade na vida profissional. Dessa forma, poderão sentir-se melhor 

preparados para lidar com situações que envolvam a morte e o morrer dos referidos pacientes, 

e, sobretudo, garantir ações que dignifiquem a sua existência diante do processo de 

terminalidade humana.  

 

CATEGORIA II – A prática do cuidar de enfermagem aos pacientes na terminalidade: 

princípios bioéticos 

 

Nessa categoria, os enfermeiros constituídos no estudo elencaram, através dos 

depoimentos, a utilização dos princípios da bioética (autonomia, beneficência, não 

maleficência e justiça) frente ao lidar com pacientes no processo de terminalidade, garantindo, 

sobretudo, uma assistência fundamentada nas necessidades humanas, uma vez que, tais 

princípios surgem como referencial ético norteador para basear as decisões éticas na prática 

assistencial. 

No tocante ao princípio da autonomia, este garante aos pacientes o direito de se 

autogovernar, ou seja, de decidir sobre sua vida e seus atos. Tal princípio é considerado 
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relevante no tocante ao cuidar de pacientes em fase terminal, conforme explicitado nos 

depoimentos de alguns enfermeiros inseridos no estudo. 

 

Para exercer a autonomia do paciente pergunto, quando possível, quais suas 

vontades e medos [...]. (E1) 

 

[...] Para preservar a autonomia do paciente, permito que ele faça suas escolhas. 

(E11) 

 

Respeitando a opinião do paciente, porém não deixando de orientar os riscos que 

podem causar a vida do paciente terminal com a tomada de decisões [...]. (E13) 

 

Utilizo o princípio da autonomia respeitando a vontade do paciente. Que a vontade 

prevaleça. (E14) 

 

Procuro respeitar a opinião do paciente para garantir o princípio da autonomia, 

pois acredito que seja fundamental para sua dignidade. (E15)  

 

Estes relatos refletem o compromisso ético destes enfermeiros em valorizar a prática 

do cuidar de pacientes em estágio final de vida, quando expressam a importância de permitir 

que suas escolhas sejam consideradas durante as tomadas de decisões referentes a si mesmos. 

Os relatos mostram ainda, a busca desses profissionais em respeitar as decisões dos pacientes 

para que, desse modo, prevaleça a dignidade humana. Isso denota o reconhecimento do 

paciente terminal como um cidadão de direito, que deve ser respeitado mesmo diante de sua 

finitude. 

Portanto, o princípio da autonomia visa reconhecer o direito de que cada indivíduo 

tem as próprias opiniões, faz suas escolhas e é capaz de decidir seu próprio destino, agindo de 

acordo com os valores e crenças pessoais
111

. 

Convém mencionar que estudo
112 evidencia que os profissionais devem compreender 

que é direito do paciente, desde que esteja em sua plena consciência, saber e decidir sobre si 

mesmo, fazendo prevalecer sua autonomia, mesmo diante de seu fim da vida. Com base no 

exposto, merece destaque o relato de um profissional inserido no estudo que mostra a 

compreensão acerca dos direitos do paciente no que concerne às informações sobre sua 

doença: “O paciente possui o direito de ser informado sobre sua doença.” (E8).  

É oportuno acrescentar que, para que o paciente possa tomar decisões acertadas, a 

orientação é extremamente importante. Tal orientação permite que, tanto o paciente quanto 

sua família, recebam as informações necessárias para as tomadas de decisões adequadas. 
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Nesse contexto, o profissional de enfermagem deve oferecer aos pacientes, 

informações fundamentais acerca de sua doença, para que dessa forma, o auxilie a formular 

opiniões pertinentes a tomadas de decisões durante esse processo, como mostra este relato: 

“[...] Passo informações necessárias para que possa formular sua opinião.” (E15). 

Vale salientar que a família tem papel fundamental na tomada de decisões diante do 

paciente na terminalidade.  E para isso, faz-se necessário que a equipe oriente os familiares no 

que diz respeito ao tratamento, retirada ou limitação de suporte terapêutico, bem como sobre a 

real situação do paciente, possibilitando a compreensão desta na tomada de decisão frente ao 

paciente terminal
113

. Alguns enfermeiros mostraram-se preocupados com essa atitude, 

conforme revelam os seguintes trechos dos depoimentos: “Procuro informar a família a 

realidade do tratamento e não esconder nada.” (E10); “Esclareço a família sobre a 

importância do tratamento, bem como explico todas as possibilidades do tratamento [...] para 

o paciente.” (E6). 

Cumpre assinalar que a iniciativa quanto a conversar com os familiares sobre 

estratégias voltadas ao paciente na terminalidade costuma partir do médico, porém, faz-se 

necessária que a verbalização entre equipe-paciente-família seja preservada a fim de garantir a 

chance de fazer escolhas mais ponderadas e conscientes, embasadas na realidade dos fatos, o 

que valoriza a importância da comunicação no percurso do tratamento
114

. 

Diante da inquietude dos profissionais que lidam com o processo de terminalidade 

humana, estudo
110

 discorre que, nesse princípio, é viável que se reconheça a autonomia do 

paciente, a fim de atender as suas expectativas e necessidades. Nesse prisma, determinadas 

ações que favoreçam o respeito à autonomia humana, tais como respeitar a dignidade e 

privacidade dos outros, fornecer informações corretas, pedir e obter permissão para intervir no 

corpo das pessoas, são consideradas fundamentais para subsidiar o agir do profissional frente 

ao paciente diante de sua finitude
36

.  

Em se tratando do princípio da beneficência, os depoimentos dos enfermeiros 

questionados expressam a importância de uma assistência pautada no intuito de promover o 

bem ao paciente, principalmente dos que se encontram fora de possibilidades terapêuticas de 

cura e diante da terminalidade. Conforme expressam os discursos a seguir: 

 

Realizar procedimentos [...] que trarão benefício ao paciente. (E4) 

 

Promovendo conforto e bem-estar. (E5) 
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Promovo conforto ao paciente terminal [...] (E7) 

 

[...] Realizar apenas procedimentos que lhe tragam conforto, bem-estar; Livre 

acesso à família. (E11) 

 

Priorizo [...] decisões que possam beneficiar o paciente enquanto [...] pessoa. (E13) 

 

[...] buscando o alívio dos sintomas, o conforto da alma. (E14) 

 

Priorizo o paciente em sua coletividade, procuro ajudar e fazer o bem. (E15) 

 

Esses discursos asseguram o quão se faz necessário o uso do princípio da 

beneficência diante do cuidar de pacientes na terminalidade, buscando garantir uma 

assistência que maximize o bem a esses pacientes. Além disso, os depoimentos mostram a 

necessidade de promover o conforto e o bem-estar ao paciente terminal, assegurando o alívio 

da dor física e espiritual a partir de ações que buscam beneficiá-lo, como evidenciam os 

seguintes trechos: “Promovo ações [...] que garantem [...] o controle da dor.” (E2); “Realizo 

procedimentos [...] que proporcionem [...] bem estar aos pacientes.” (E4). 

Cumpre assinalar que a beneficência é um ato de bondade e gentileza, onde são 

ponderados os benefícios e danos, a partir da proporcionalidade de beneficiar o interesse do 

paciente
78

. Assim, quanto maior se constituir a promoção de cuidados e a relação de confiança 

entre o paciente e os profissionais, melhores serão as ações que beneficiam esses pacientes 

durante o processo de cuidar na terminalidade. 

Nessa linha de pensamento, é oportuno mencionar que esse princípio diz respeito ao 

agir dos profissionais envolvidos no cuidar, assegurando o reconhecimento da obrigação ética 

e moral de agir em benefícios dos outros
115

. 

Em consonância com esse pensamento, pesquisa
116

 evidencia que a beneficência é 

um ato benevolente tanto para quem cuida, como para o paciente, buscando beneficiar o mais 

frágil, em especial, o que se encontra diante da terminalidade.  

Tratar com beneficência um ser hospitalizado, fragilizado pelo enfrentamento do 

processo de morte, requer uma assistência que o visualize de forma integral, de acordo com as 

suas necessidades. Diante disso, sempre que o profissional fornecer um tratamento ao ser 

fragilizado deverá reconhecer a dignidade desse paciente, além de respeitá-lo, valorizá-lo e, 

sobretudo, considerá-lo em sua totalidade, promovendo técnicas que proporcionem o 
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reconhecimento das necessidades físicas, psicológicas ou sociais do paciente
16

. Desse modo, 

estará agindo de forma a contemplar o princípio bioético da beneficência.  

No que diz respeito ao princípio da não maleficência, estudo
35

 aponta que o 

profissional de saúde tem o dever de não causar mal e/ou danos a seu paciente. Os relatos a 

seguir referem-se essa preocupação por parte dos enfermeiros que assistem os pacientes 

diante da terminalidade:  

 

Todos os procedimentos destinados aos pacientes devem ser feitos sem lhes causar 

nenhum mal. (E3) 

 

Evitar procedimentos desnecessários (E5) 

 

Promover o bem-estar sem causar danos [...] (E10) 

 

[...] Não permitir procedimentos invasivos desnecessários. (E11) 

 

[...] Evitar procedimentos complexos que acarrete riscos individuais ou coletivos. 

(E13) 

 

[...] evito procedimentos ou situações que possa levar algum tipo de risco. (E15) 

 

Os discursos revelam que estes profissionais reconhecem a importância de promover 

cuidados que livrem os pacientes de danos e/ou riscos previsíveis, além de mostrarem-se 

conscientes de que devem abster-se de procedimentos que comprometem o bem-estar dos 

pacientes terminais. 

Convém mencionar que os profissionais de enfermagem, ao assistir o paciente diante 

de sua finitude, devem impedir condutas que favorecem o sofrimento humano, buscando 

protegê-los de ações que, porventura, venham colocar em risco a qualidade de vida desses 

pacientes e afetem, sobretudo, a sua dignidade, como evidencia o trecho a seguir: “[...] não 

adoto condutas que favorecem o sofrimento, que afetem a dignidade humana.” (E14) 

Cabe ressaltar que a não maleficência baseia-se na minimização dos riscos que 

afetam a qualidade de vida do paciente
117

. Ademais, é oportuno mencionar que o profissional 

de saúde deve compreender que, diante do cuidar, mesmo que seu ato não beneficie o 

paciente, a sua intervenção será eticamente positiva quando esta não causar nenhum dano ao 

mesmo.  Porém, caso ocorra omissão, esta poderá desencadear danos e/ou riscos na sua 

prática assistencial
116

.   
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Em se tratando desse princípio, é oportuno destacar que, para que se possam evitar os 

danos previsíveis aos pacientes, em especial aos que vivenciam o processo de terminalidade, 

faz-se necessário obter o equilíbrio entre os benefícios e os riscos, ou seja, até que ponto vale 

a pena colocar em risco a qualidade de vida do paciente para alcançar o seu benefício
118

. 

De acordo com pesquisa
51

 os princípios da beneficência e da não maleficência 

podem ser analisados juntamente, uma vez que a não maleficência não é apenas evitar danos 

ao paciente, e sim buscar promover o bem. Quando falamos em respeito ao paciente, 

direcionamos nossas intenções à prática de fazer o bem. Assim, ao aplicar os princípios da 

beneficência e não maleficência, o enfermeiro considera o respeito ao paciente, conforme 

menciona o trecho a seguir: “Ao agir com beneficência, deixo prevalecer o respeito ao 

paciente.” (E10). 

Ante o exposto, percebe-se que os princípios da beneficência e não maleficência são 

inerentes um ao outro, uma vez que suscitando o bem, consequentemente promoverão ações 

que evitarão situações de riscos e danos aos pacientes sem possibilidades terapêuticas de cura.  

No tocante ao princípio da justiça diante de situações éticas envolvendo pacientes 

terminais, os enfermeiros participantes do estudo demonstram em seus discursos que todo 

paciente deve ser assistido de maneira igualitária, evidenciando a equidade e a justiça como 

fator fundamental no processo de cuidar:  

 

Procurando tratar todos os pacientes com igualdade, para que não haja injustiça no 

tratamento, nos cuidados, nas condutas. (E1) 

 

Uso o princípio da justiça quando estou garantindo ao paciente o direito a 

medicamentos para controle da dor [...] (E2) 

 

Utilizo da justiça quando trato todos os pacientes de forma igual, sem favoritismo, 

com imparcialidade. (E4) 

 

Forneço cuidados independente de raça, cor, religião, crença. (E7) 

 

Os avanços tecnológicos (por exemplo) devem beneficiar a todos, não grupos 

individualmente. (E8) 

 

[...] Faço tudo dentro da legalidade e sem injustiça (E11) 

 

Busco tratar os pacientes de forma justa e igualitária, procuro proteger a vida e a 

integridade, tento garantir a igualdade de direitos para todos sem preconceitos.  

(E15) 
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Os depoimentos evidenciam o reconhecimento por parte dos enfermeiros, dos direitos 

de cada paciente, a partir do respeito às suas diferenças e necessidades de receber um 

tratamento justo e igualitário, independente de cor, raça ou religião. Observa-se que, para 

esses profissionais, o princípio da justiça é posto em prática a partir do momento em que são 

fornecidas ações que visam atender as necessidades dos pacientes em suas particularidades. 

Isso é expressivo nos relatos dos enfermeiros, quando afirmam que beneficiam todos os 

pacientes de maneira igualitária diante de sua prática assistencial. 

O princípio da justiça exige equidade na dispensação dos benefícios relacionados à 

prática assistencial. Nesse sentido, uma pessoa é vítima de uma injustiça quando lhe é negado 

um bem ao qual tem direito e que lhe é, portanto, devido, segundo suas necessidades
15

. 

Nesse prisma, agir com justiça pressupõe uma assistência equitativa a todos os 

pacientes, levando em consideração suas condições clínicas e sociais. Isso implica que, para 

ser justo, deve-se entender às necessidades de cada paciente e direcionar os cuidados de 

acordo com essas necessidades
51

. 

Para que a assistência equitativa ocorra, julga-se necessário que os profissionais de 

saúde, em especial os enfermeiros, busquem reconhecer o direito do outro para que, dessa 

forma, possam ofertar ao paciente em fase terminal todos os cuidados possíveis. Diante disso, 

os enfermeiros inseridos no estudo mostraram que buscam promover uma assistência em sua 

totalidade, a fim de garantir cuidados igualitários a todos os pacientes, como evidenciam os 

trechos a seguir: “Oferto ao paciente terminal todos os cuidados necessários, mesmo sabendo 

que não é possível a cura.” (E6); “Busco propiciar equidade a todos os pacientes [...].” (E13). 

Convém mencionar que é obrigação ética de cada profissional tratar todos os pacientes 

de acordo com o que é certo e adequado, dando-lhe o que é de direito
43

. Nesse sentido, é 

preciso respeitar com equanimidade e justiça o direito de cada um, pois não seria ética uma 

decisão que levasse um dos envolvidos, seja o profissional ou o paciente, a se prejudicar
16

. 

Nessa perspectiva, é preciso contar com princípios bioéticos que ajudem os 

profissionais a decidir e agir corretamente, pois estes princípios se destinam a assistir o 

indivíduo em sua totalidade, isto é, em sua dimensão racional, psicológica e espiritual
15, 87

.  

Diante disso, conclui-se que questões e dilemas relacionados ao fim da vida são 

norteados a partir dos princípios bioéticos, uma vez que tais princípios servem para respaldar 

as ações humanizadas e éticas no processo de terminalidade humana. 
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Obra: Perto do leito de morte 

Fonte: http://pt.wahooart.com/@@/6WHKED-Edvard-Munch-Perto-do-leito-de-morte-(febre)-(1915) 

 

 

5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

http://pt.wahooart.com/@@/6WHKED-Edvard-Munch-Perto-do-leito-de-morte-(febre)-(1915)
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Este estudo permitiu investigar a vivência de enfermeiros no cuidar de pacientes na 

terminalidade em Unidade de Terapia Intensiva e os princípios da bioética que norteiam essa 

experiência.  

No que concerne à vivência de enfermeiros inseridos no estudo, a pesquisa 

evidenciou características dessa assistência e o modo como os enfermeiros enfrentam o 

cuidado com o paciente diante da proximidade da morte.   

Os enfermeiros demonstraram a partir de suas vivências, o compromisso deles no 

que concerne ao cuidar de pacientes em fase terminal, mediante uma assistência pautada na 

promoção de ações que favorecem o conforto e bem-estar físico, emocional e espiritual dos 

referidos pacientes, como também o respeito, a valorização e a dignidade humana no processo 

de morte e morrer. Tais ações propiciam cuidados humanizados que buscam garantir a 

qualidade de vida dos pacientes.  

O cuidar humanizado é promovido pelo profissional que apresenta a capacidade de 

sensibilizar-se com a dor do outro, e nesse sentido, os enfermeiros participantes do estudo, 

através de seus depoimentos, afirmaram desenvolver habilidades que deixam transparecer a 

sua sensibilidade ao cuidar aos pacientes diante da terminalidade. 

O estudo ressaltou ainda, que os enfermeiros reconhecem que os pacientes terminais 

encontram-se frágeis e com limitações que precisam ser visualizadas de maneira holística, 

para que, dessa forma, seja intensificado esse cuidar humanizado. 

Para que esse cuidado seja intensificado, o profissional de enfermagem também deve 

compreender que o cuidar do paciente terminal não se resume apenas ao alívio da dor física e 

do sofrimento humano, mas também engloba o reconhecimento dessa fragilidade, do respeito 

e dignidade do ser. Isso é demonstrado nos relatos dos enfermeiros que constituem o estudo. 

Convém mencionar que esses enfermeiros vivenciam o processo de terminalidade de 

forma coerente com a conscientização de que se faz necessário uma relação que permita o ato 

de doação, entrega, sensibilidade e acima de tudo amor ao próximo. Essa relação garantirá a 

compreensão da essência e existência humana e, sobretudo, a promoção de cuidados que 

dignifiquem o ser humano na fase final de sua vida. 

O resgate teórico apresentado nesse estudo mostrou que o surgimento de novos 

métodos terapêuticos levou os profissionais da saúde ao esquecimento da dignidade humana, 

por meio de estratégias que prolonguem o processo de adoecimento dos pacientes sem 
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possibilidades terapêuticas de cura, levando-os a maiores discussões e reflexões éticas no 

âmbito do cuidar.  

Foi observado que os profissionais de enfermagem participantes desse estudo, 

envolvidos no processo do cuidar são os que mais convivem com os pacientes diante da 

terminalidade, atuando na formação de um elo que transcende o cuidado físico através de 

ações que viabilizam o respeito e a valorização humana. Tal resultado está em concordância 

com várias pesquisas mencionadas na revisão da literatura sobre o assunto. 

É válido mencionar que, apesar do processo de morte e morrer fazer parte do 

cotidiano dos profissionais de enfermagem em Unidades de Terapia Intensiva, sobretudo dos 

enfermeiros, foram observadas reações distintas relacionadas à vivência desses profissionais 

diante da finitude humana. 

Constatou-se também que alguns enfermeiros inseridos no estudo, por um lado, 

enfrentam o processo de terminalidade humana com naturalidade, uma vez que a experiência 

profissional proporcionou certa maturidade emocional diante desse processo, não interferindo 

nas ações que enfoquem a promoção e melhoria da qualidade de vida dos pacientes. Desse 

modo, tais enfermeiros buscam transparecer o compromisso ético diante do cuidar do paciente 

terminal, visando ao respeito, à valorização e à singularidade humana. 

Por outro lado, verificou-se que outros enfermeiros mostraram-se despreparados ao 

enfrentar a morte do paciente em fase terminal, encarando esse processo de forma sofrida, 

triste e incapacitante. Isso se justifica pelo fato de os profissionais, durante a formação 

acadêmica terem sido estimulados a promover a vida em sua prática assistencial. Essa lacuna 

na formação contribuiu para que os enfermeiros visualizassem a morte como um fracasso 

diante de sua assistência. 

Quanto aos princípios bioéticos utilizados pelos enfermeiros participantes do estudo 

no cuidar dos pacientes terminais, destacou-se que esses profissionais reconhecem a 

importância da utilização dos princípios da autonomia, beneficência, não maleficência e 

justiça nas práticas que envolvem a terminalidade humana, uma vez que estes princípios 

servem para nortear seu agir ético, como também respaldar as ações humanizadas no processo 

de morte e morrer dos referidos pacientes. 

Quanto ao princípio da autonomia, constatou-se que os enfermeiros inseridos no 

estudo consideram-no relevante na prática do cuidar do paciente na terminalidade, uma vez 

que expressam a importância de permitir que sejam respeitadas as escolhas do paciente 
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durante as tomadas de decisões sobre si, mesmo diante do fim da vida. No que diz respeito à 

beneficência, observou-se que os participantes do estudo buscam beneficiar os pacientes, 

sobretudo, os que se encontram diante da terminalidade humana.  

Em relação ao princípio da não maleficência, verificou-se que os enfermeiros 

reconhecem a importância de promover uma assistência livre de algum mal ou dano aos 

pacientes, mostrando-se preocupados na minimização dos riscos diante dos cuidados na 

terminalidade. No que concerne ao princípio da justiça, constatou-se que os enfermeiros 

participantes do estudo demonstram a consciência de promover cuidados igualitários, 

buscando reconhecer os direitos do paciente e propiciar a equidade na prática assistencial. 

O estudo demonstrou que a observância desses princípios bioéticos por parte dos 

enfermeiros, na prática assistencial, contribui para a promoção de cuidados que garantem o 

respeito e a dignidade humana, além de nortear o compromisso ético diante do cuidar de 

pacientes na terminalidade. 

Portanto, espera-se que este estudo possa subsidiar a prática dos enfermeiros ao 

cuidar de pacientes em fase terminal, especialmente no que diz respeito aos princípios 

bioéticos que envolvem a referida prática. Ademais, devido ao quântico reduzido de estudos 

direcionados a essa temática na literatura nacional, acredita-se que essa pesquisa venha a 

contribuir para novas investigações no âmbito do cuidar de pacientes na terminalidade. 
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Obra: Perto do leito de morte 

Fonte: http://pt.wahooart.com/@@/6WHKED-Edvard-Munch-Perto-do-leito-de-morte-(febre)-(1915) 
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APÊNDICE A 

 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

1. Dados do participante: 

1.1 Sexo: (  ) Feminino     (   ) Masculino 

1.2 Estado Civil: ___________ Idade: _______ Ano de conclusão do curso: ______ 

Instituição de ensino: ____________ . 

1.3 Curso de pós-graduação: ___________________ Ano: _______ Área: ______ 

1.4 Curso de atualização/ capacitação: ______________ Ano: _______ Área: _____ 

1.5  Tempo de atuação neste hospital: ________ 

1.6 Tempo de assistência aos pacientes em fase terminal: ______________ 

 

2. Dados sobre a pesquisa: 

2.1  O que você entende por Paciente Terminal? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2.2  Fale de sua vivência ao assistir o paciente em fase terminal. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2.3  Qual o significado da morte para você? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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2.4  Como você reage diante da morte de um paciente?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2.5  Como você utiliza os princípios da Bioética para assistir o paciente na terminalidade? 

 

• Autonomia 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

• Beneficência 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

• Não maleficência 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

• Justiça 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

TÍTULO DO PROJETO DE DISSERTAÇÃO: Vivência de enfermeiros no cuidar de 

pacientes na terminalidade: um enfoque bioético 

MESTRANDA: Zirleide C. Felix  

ORIENTADORA: Profª Dra Patrícia Serpa de Souza Batista. 

 

                      Prezado o (a) Enfermeiro (a), 

  

Gostaria de convidá-lo (a) para participar de uma pesquisa intitulada: Vivência de 

enfermeiros no cuidar de pacientes na terminalidade: um enfoque bioético, este estudo tem 

como objetivos: Investigar a vivência de enfermeiros no cuidar de pacientes na terminalidade; 

Analisar a vivência de enfermeiros no cuidar ao paciente terminal à luz dos princípios da 

bioética. 

Na oportunidade, ressaltamos que esta investigação contribuirá para um entendimento 

do valor da ética para nortear a prática do enfermeiro ao assistir o paciente em fase terminal. 

Para a realização desta pesquisa, solicito sua valiosa colaboração participando deste 

estudo, respondendo o formulário em anexo. Vale salientar que será respeitada sua decisão de 

participar, como também de desistir da mesma em qualquer momento. Esclareço também que 

a sua participação na pesquisa não lhe trará nenhum custo, como também não apresenta 

nenhum risco previsível para sua saúde.  

Solicito sua autorização para apresentar os resultados desta investigação em eventos da área 

de enfermagem, ou publicá-los em periódicos. Informo que por ocasião da divulgação, sua 

identidade será mantida no anonimato, bem como as informações confidenciais fornecidas.  

Informo, ainda, que a pesquisadora estará à sua disposição para qualquer 

esclarecimento que considere necessário em qualquer momento do processo de pesquisa.  

Ante o exposto, considerando que você foi informado (a) dos objetivos da pesquisa, 

bem como a sua participação no estudo proposto, solicito sua anuência por escrito no referido 

Termo. 
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Caso necessite de maiores informações acerca do presente estudo, favor ligar para a 

pesquisadora Zirleide Carlos Felix (83) 8815-9803; Núcleo de Estudos e Pesquisa em 

Bioética (NEPB) - (83) 3216 -7735; Comitê de Ética Pesquisa em Pesquisa do HULW - (83) 

3216-7964 ou para o e-mail:  zirleidefelix@hotmail.com 

 

 

 

 

______________________________________________ 

Participante do estudo 

 

__________________________________________ 

Zirleide Carlos Felix 

(pesquisadora) 

 

 

João Pessoa _____/______/_____. 

 

mailto:zirleidefelix@hotmail.com
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APÊNDICE C 

 

Obra usada para a Ilustração 

 

A Obra utilizada para ilustração é do pintor Edvard Munch (1863-1944) cujo estilo 

artístico é caracterizado por pinturas de imagens desfiguradas, com forte expressividade no 

rosto das personagens retratadas. 

Edvard Munch foi um importante artista plástico norueguês. É considerado, por 

muitos estudiosos das artes plásticas, como um dos artistas que iniciaram o expressionismo na 

Alemanha.  

Nasceu na cidade de Loten (Noruega) em 12 de dezembro de 1863. Estudou em 

Oslo. Foi à Paris para adquirir estudos e aperfeiçoar seus dotes na pintura. Lá, obteve 

influências diversas: Picasso, Toulouse Lautrec, Gaughin, Van Gogh, Seurat.  

Teve uma vida familiar muito conturbada, pois sua mãe morreu acometida por 

tuberculose pulmonar quando ele tinha apenas 5 anos de idade. Quando Munch ainda era 

jovem, sua irmã mais velha morreu aos 15 anos também de tuberculose. Uma outra irmã, mais 

nova, foi internada por apresentar problemas mentais (esquizofrenia). Seu pai tinha uma vida 

marcada pelo fanatismo religioso, como também apresentava surtos de depressão. Além disso, 

Munch ficou muito doente durante a infância. 

Com a morte da mãe, passou aos cuidados de uma tia, que se encarregou de sua 

educação e o iniciou no mundo das telas e pincéis. Tornou-se aluno da Escola de Artes e 

Ofícios da cidade de Oslo, e começou a pintar seguindo os moldes naturalistas. Adotou os 

passos de seu mestre à época, Christian Krogh, um dos principais nomes da arte realista 

norueguesa, de forte conotação social.  

As doenças moldaram a maneira de Edvard Munch ver o mundo e, obviamente, 

influenciaram a evolução artística do pintor. Sua história é uma sucessão de acontecimentos 

turbulentos que ficaram registrados em suas obras. Nesse sentido, convém ressaltar que suas 

artes retratam temas relacionados aos sentimentos e tragédias humanas (angústia, morte, 

depressão, saudade). São dele, entre outras, as obras: Melancolia (1895), O Leito da Morte 

(1895), A Criança Doente (1886), Morte no Quarto da Doente (1895), entre outras. 

Edvard Munch fez inúmeras versões de seus trabalhos e como citado anteriormente, 

os seus sentimentos sobre a doença e a morte, que tinham marcado a sua infância, assumem 
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um significado mais vasto; significado esse que se transformou em imagens que ilustraram a 

fragilidade e a fugacidade da vida.  

"Eu não posso me desfazer de minhas enfermidades, pois há muita coisa em minha 

arte que só existe por causa delas", reconhecia Munch em seus relatos. 

Perto de morrer, Munch sentencia: "A vida representa uma vitória temporária sobre a 

força da gravidade; mantemo-nos erguidos de pé, mas um dia temos que nos deitar para 

morrer”. 

Em seus últimos anos de vida, pintou uma série de auto-retratos, em que mostrava os 

efeitos do tempo sobre si próprio. O artista plástico norueguês parou de pintar em 1936 por 

causa de uma grave enfermidade ocular, morrendo em janeiro de 1944. 

 

Sobre a Obra: 

Perto do leito da morte é uma pintura estilo expressionismo de 1915. A pintura se 

assemelha a um homem doente deitado na cama em febre que irá deixar a sua alma. As 

pessoas ao seu redor estão orando a Deus. É expressivo na pintura a dor e o sofrimento 

enfrentados por eles quando se deparam diante da proximidade da morte. A cama do homem 

doente é representada como Bed of Death na pintura. 
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Obra: Perto do leito de morte 

Fonte: http://pt.wahooart.com/@@/6WHKED-Edvard-Munch-Perto-do-leito-de-morte-(febre)-(1915) 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO A 

CERTIDÃO DO COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA 
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