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RESUMO

Esta pesquisa apresenta como tema o papel do enfermeiro no cuidado de pacientes   adultos   com   doenças   oncológicas   sob   cuidados   
paliativos   e   seus familiares e  tem como   objetivo  geral   analisar as   dificuldades encontradas pelos enfermeiros   para   prestar   assistência   à   
pacientes   com   doenças   oncológicas   emcuidados paliativos. No referencial teórico, foram abordados os seguintes temas: Breve histórico  dos 
cuidados paliativos; Desenvolvimento de cuidados  paliativos; Sistematização   da   Assistência   de   Enfermagem   (SAE);   Desempenho   
dosenfermeiros em cuidados paliativos; Desempenho de enfermagem no controle da dor   em   oncologia   e   a   relação   do   enfermeiro   com   
a   família   em   cuidados paliativos. Quanto à  metodologia,  trata-se de  uma pesquisa bibliográfica com umestudo   descritivo   e   qualitativo.   O   
estudo   foi   composto   por   toda   a   literatura relacionada ao assunto indexado em Bases de Dados da Enfermagem (BDENF),Literatura Latino-
Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Sistema de Análise e Recuperação de Literatura Médica Online (MEDLINE). A busca de 
dados  foi   realizada   no   período   de   2014   a   2018.   A   análise   dos   dados  permitiu caracterizar três categorias, categoria 1: falta de 
capacitação em cuidados paliativos e necessidade de inserir esse tema durante a graduação; Categoria 2: empatia com sofrimento e vínculo 
criado com paciente e família; e categoria 3: Adversidade do enfermeiro na equipe multiprofissional.As categorias foram selecionadas de acordo 
com   a   compreensão   das   necessidades   da   enfermagem   para   proporcionar   ao paciente um tratamento humanizado e uma melhor 
qualidade de vida, uma vez que a   cura   não   é   mais   possível.   Este   estudo   identificou   que   existem   algumas dificuldades   em   relação   à   
atuação   do   enfermeiro   na   assistência   aos   Cuidados Paliativos como falta de capacitação por parte da enfermagem, relação e vínculo com 
familiares e pacientes além das divergências no tratamento em relação a outros profissionais.   Dessa   forma,   análise   do   estudo   contribui   
para   a   importância   da inserção do tema Cuidados Paliativos na graduação para que sejam sanadas essas dificuldades e prevaleça o mais 
importante: o conforto e o bem-estar do paciente e de familiares e para o nosso entendimento em relação às soluções da enfermagem para uma 
melhora na assistência.
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