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RESUMO

Os cuidados paliativos (CP) são intervenções que amenizam sintomas desagradáveis, provocados pela progressão de uma enfermidade ou pela 
terapêutica proposta. Os cuidados oferecidos à pacientes sem possibilidades de cura terapêutica integram uma sugestão de assistência 
humanizada. Neste sentido, o paciente precisará ter sua dor suavizada, seu conforto priorizado e suas crenças atendidas, para que ele possa 
aceitar sua condição como um processo adequado da finitude. Para tanto, é imprescindível que todas as ações terapêuticas sejam 
esquematizadas com a participação do paciente, família e da equipe de saúde. Este estudo tem como objetivo descrever o que os artigos 
publicados trazem sobre o papel do enfermeiro nos cuidados paliativos prestados ao idoso na unidade de terapia intensiva (UTI).  O método 
utilizado no presente estudo foiqualitativo e descritivo, sendo realizada uma revisão integrativa, baseada na coleta de artigos online nas bases de 
dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Base de Dados de 
Enfermagem (BDENF), acessada através da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), totalizando 17 artigos. Os resultados mostram que o enfermeiro 
necessita valorizar os cuidados paliativos dentro da Sistematização da Assistência de Enfermagem e promover educação continuada para que a 
equipe de enfermagem tenha estrutura psíquica e emocional equilibrada para agir junto a estes pacientes e, os mesmos foram divididos em três 
eixos: cuidados paliativos, unidade de terapia intensiva e cuidados paliativos prestados pelo enfermeiro na UTI.  Assim foi possível conclui que é 
importante expandir a conscientização, por parte dos profissionais de enfermagem, essencialmente os intensivistas da existência dos CP, e além 
da necessidade em trabalhar continuamente a compreensão da morte como processo natural da vida e a oferta de um cuidado humanizado na 
proposta ao conforto ao paciente.  Portanto, os cuidados paliativos na UTI prestados pelo enfermeiro compreendem ações direcionadas aos 
pacientes críticos, em estágio terminal e sem possibilidades terapêuticas de cura. Para isso, precisa ter consenso entre os membros da equipe e 
familiares do paciente quanto à manutenção de terapêuticas fúteis, necessitando priorizar cuidados que possam promover alívio de desconfortos 
físicos e psicológicos, para que o paciente tenha uma morte respeitosa, digna e tranquila, com inclusão da família nesta atenção. Observa-se 
também que o cuidado prestado pelo enfermeiro é fundamental para promover o alívio, sendo importante refletir sobre as possibilidades de 
cuidado, procurando proporcionar o equilíbrio físico, mental e emocional do paciente, visando o bem estar do mesmo. Para um cuidado efetivo 
nas Unidades de Terapia Intensiva é indispensável que o enfermeiro trabalhe diretamente ou indiretamente para suprir todas as necessidades do 
paciente, sejam biológicas, físicas, sociais ou psicológicas, proporcionando desta forma um cuidado mais direcionado.
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