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RESUMO

Trata-se de um trabalho sobre o tema Cuidados Paliativos (CP), abordando um assunto de grande necessidade no contexto dos cuidados gerais 
aos pacientes com doenças crônicas ou em sua terminalidade. Objetivou-se: conhecer a relação enfermeiro-paciente nos cuidados paliativos; 
Identificar a produção nacional da enfermagem acerca da temática proposta; Descrever as principais dificuldades enfrentadas pelos enfermeiros 
durante a relação com os pacientes na prestação do cuidado paliativo; Caracterizar a relação existente entre o enfermeiro e paciente durante a 
assistência prestada.Trata-se de uma pesquisa bibliográfica qualitativa, descritiva e exploratória do tipo revisão integrativa da literatura. Realizou-
se uma busca na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) que retornou 1641 artigos. Após aplicação dos filtros e leitura prévia dos resumos, foram 
selecionados 11 artigos para o estudo. Resultados: emergiram duas categorias empíricas denominadas: 1) dificuldades intrínsecas ao profissional 
que cuida; 2) dificuldades relativas às instituições acadêmicas e assistenciais. Evidenciou-se o sofrimento do profissional ao presenciar a morte do 
paciente devido à sensação de incapacidade de lutar contra a doença. A exposição da dificuldade em discernir o processo de finitude, leva-o a um 
estado depressivo, além da dificuldade em desenvolver a empatia para prestar esse cuidado paliativo, pois colocar-se no lugar deste paciente, 
remete-o a pensar no sofrimento subjetivo. Demonstrou-se também a escassez de uma equipe completa, o que influencia diretamente na 
qualidade da assistência prestada, causando uma sobrecarga de trabalho, levando-o a um desgaste físico e psíquico. A limitação quanto à 
assistência,  devido à precariedade das infraestruturas disponíveis nos hospitais e a insuficiência de recursos materiais, juntamente com a falta de 
leitos específicos para os cuidados paliativos, possui uma ação direta devido a deficiência nas rotinas de trabalho, através de normas, protocolos e 
condutas padronizadas, sem fundamentação teórica.
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