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RESUMO

O presente trabalho propõe uma discussão e reflexão sobre o papel do psicólogo junto à pacientes oncológicos em fase terminal. Trata-se de uma 
pesquisa bibliográfica e documental, de caráter descritivo e qualitativo, que se propõe realizar uma revisão da literatura clássica, pelo olhar de 
Kübler-Ross, e o estudo da literatura atual reconhecendo que a mesma é capaz de nos proporcionar um diálogo com o saber médico. Devido à 
grande incidência de diagnósticos de câncer, em diversas faixas etárias, mostra-se pertinente e necessária uma reflexão sobre atuação do 
psicólogo no cuidado a esses pacientes, objetivando que os mesmos tenham acompanhamento de um profissional que proporcione escuta, 
acolhimento e suporte emocional frente à um diagnóstico que gera angústias e anseios quanto ao prognóstico. É notório que a participação do 
profissional em Psico-oncologia se faz necessária em todas as etapas desse processo, desde: diagnóstico, tratamento, recidiva, cura e, porque 
não, a terminalidade. Por se tratar de um campo pouco explorado pelos profissionais de psicologia, os estudos frequentemente são voltados para 
as áreas de enfermagem e medicina, percebe-se a importância da abordagem do tema para uma melhor compreensão das formas de atuação do 
psicólogo junto à pacientes oncológicos terminais. Tendo em vista que o profissional de psicologia pode auxiliar o paciente oncológico a encontrar 
novas formas de manejo para lidar com o curso da doença, além de proporcionar estratégias que o auxiliem no enfrentamento e elaboração 
perante a iminência de morte. De acordo com a OMS, paciente com doenças consideradas graves, progressivas e incuráveis devem receber 
cuidados paliativos a partir do diagnóstico. Alguns critérios são estabelecidos atualmente, dentre eles: quando ocorre o diagnóstico; estágio da 
doença em que a cura é questionável ou esgotamento de possibilidades curativas e/ou manutenção da vida e progressão da doença. No que diz 
respeito à equipe de cuidados paliativos, deve ser formada por multiprofissionais que atuem de forma integrada, de maneira interdisciplinar 
considerando os aspectos: físico, social, emocional e espiritual.Ao contrário do que reza o senso comum, os doentes terminais precisam, na 
maioria das vezes, de maiores cuidados do que os doentes “curáveis”, sendo que uma das necessidades especiais seria a disposição de 
acompanhá-las psicologicamente, quando desejado, para um enfrentamento mais tranquilo.
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