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RESUMO 

A humanidade vivencia um aumento gradativo da expectativa de vida, mas com a certeza de sua finitude. Com o avanço 

tecnológico e científico da medicina é possível prolongar a vida, no entanto, junto a postergação da morte há o 

envelhecimento e a ocorrência de doenças potencialmente fatais, como por exemplo o câncer. Por conseguinte, embora 

se viva mais, nem sempre a qualidade de vida está presente em indivíduos diagnosticados com doenças cancerígenas e/ou 

crônicas. Para tanto se faz necessária a elucidação dos Cuidados Paliativos em prol do acompanhamento no processo das 

doenças e da finitude da vida como forma de humanização, unindo profissionais da saúde, o indivíduo que necessita de 

apoio, seus familiares e cuidadores. O objetivo desta pesquisa foi verificar o papel da assistência psicológica na equipe 

interdisciplinar diante dos cuidados paliativos em pacientes oncológicos. Para isso, realizou-se uma pesquisa bibliográfica 

em livros e em revistas científicas disponíveis nas plataformas Scielo e Pepsic, a fim de selecionar documentos que 

abordam o tema, referentes aos conceitos e definições dos Cuidados Paliativos e o papel da assistência psicológica na 

equipe interdisciplinar. Constatou-se a partir da pesquisa realizada que a assistência prestada por um(a) profissional da 

Psicologia a pacientes oncológicos é de grande relevância, visto que possibilita ao sujeito a elaboração do sofrimento 

psíquico e uma maior compreensão e integridade no processo da doença em sua vida, possibilitando assim uma vivência 

humanizada da doença, amenizando o temor a morte. 

PALAVRAS-CHAVE: Psicologia hospitalar, Cuidados Paliativos, Pacientes oncológicos. 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O homem nasce, cresce e morre, as transformações do ciclo da vida asseguram a continuidade 

da humanidade. Porém, embora a morte seja reconhecida como natural e inevitável, o final do ciclo 

da vida ainda é temido por muitos. Na contemporaneidade, a medicina tem sido encarada com o 

propósito de cura e postergação da morte. No entanto, a cura não é possível na totalidade dos casos e 

naturalmente o ciclo da vida se encerra (HOHENDORFF; MELO, 2009). 

Com isso a humanidade vivencia um aumento gradativo da expectativa de vida, assim como 

o aumento de diagnósticos de doenças cancerígenas e crônicas. O avanço tecnológico e científico da 

medicina que se intensificou principalmente nas últimas décadas, colaborou para que muitas doenças 
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ditas terminais, se transformassem em doenças crônicas, levando assim a longevidade das pessoas 

diagnosticadas por essas doenças. Nesses casos, verifica-se a necessidade de um acompanhamento 

multiprofissional, em prol da dignidade, da qualidade de vida, da prevenção e alívio do sofrimento, 

dos pacientes e de seus familiares, durante o curso destas doenças (FARIA et al., 2017). 

Quando se fala em doença que ameaça a vida, vem em mente a palavra “câncer”, uma das 

doenças reconhecidas como um dos problemas de saúde pública e que, na maioria dos casos, 

apresenta estágio avançado no momento do diagnóstico. Muitas vezes o indivíduo e seus familiares 

são impactados com o diagnóstico, necessitando de amparo para passar por esse processo de 

sofrimento físico e psicossocial (FARIA et al., 2017). A atenção dos Cuidados Paliativos (CP) vai 

muito além da assistência a pacientes apenas na fase final da vida, ela deve se estender aos seus 

familiares e cuidadores durante todo o processo de doença ameaçadora à continuidade da vida e 

também no transcurso do luto, possibilitando assim, fornecer às pessoas envolvidas, integridade 

durante esse processo (SBGG, 2014-2016). 

A proposta dos Cuidados Paliativos é possibilitar assistência humanizada promovida por uma 

equipe multidisciplinar, e sua principal finalidade é fomentar a melhoria na qualidade de vida do 

paciente e seus familiares, trabalhando ativamente no controle dos sintomas na identificação precoce, 

prevenção e alívio do sofrimento, avaliação e tratamento da dor e demais sintomas físicos, sociais, 

psicológicos e espirituais, em pacientes cujo tratamento da doença que ameace as chances de 

sobrevida e não evolui para cura (WHO, 2017). 

A pesquisa realizada por Santos et al. (2020) publicada na Academia Nacional de Cuidados 

Paliativos-ANCP (2020), aponta que mais de 40 milhões de pessoas necessitarão de Cuidados 

Paliativos no final da vida a cada ano, esses dados demonstram uma estimativa de demanda urgente 

quanto a capacitação, estrutura e assistência no país. No Brasil, o levantamento realizado pelos 

autores Santos et al. (2020), sobre os serviços de Cuidados Paliativos disponíveis no país, apontou 

que existem atualmente 191 serviços de CP no país. Dos 191 serviços, 178 forneceram informações 

sobre atendimento em oncologia, e aproximadamente 50% dos casos são provenientes do SUS. 

Através deste mapeamento, foi possível observar que apenas 33% dos 191 serviços de CP no 

país não possuem psicólogas(os) com dedicação exclusiva, 53% têm um profissional da área e 14% 

contam com dois ou mais psicólogas(os). Esses dados indicam a defasagem na composição de equipes 

multidisciplinares, tão importantes para o funcionamento adequado dos serviços, e levanta a 

necessidade de reflexão sobre formas de garantir equipes mais completas e múltiplas (SANTOS et 

al., 2020). 
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Desta forma, espera-se que por meio dessa pesquisa seja possível verificar o papel da 

assistência psicológica na equipe interdisciplinar diante dos cuidados paliativos em pacientes 

oncológicos. E por fim, que possa também contribuir com a comunidade científica acadêmica e para 

a área da saúde, bem como ampliar os conhecimentos referentes ao assunto. Entende-se a importância 

de explorar e aprofundar a temática com a finalidade de contribuir com a ciência e com a sociedade, 

bem como evidenciar a importância da Psicologia junto a toda equipe de saúde para oferecer um 

trabalho multiprofissional que engloba além do paciente, os seus cuidadores. Portanto, o presente 

artigo tem relevância social e cultural, favorecendo para que tal conhecimento possa auxiliar futuras 

pesquisas, e que profissionais de diversas áreas da saúde possam fundamentar estratégias voltadas 

para os Cuidados Paliativos. 

 

 

2. METODOLOGIA 

 

Neste artigo, optou-se pela pesquisa bibliográfica a qual abrange leitura, análise e 

interpretação, tendo por base, consulta em livros e também revistas científicas disponíveis nas 

plataformas Scielo e Pepsic, a fim de selecionar documentos que abordam o tema. Além disso foram 

pesquisadas as seguintes palavras-chaves: cuidados paliativos, Psicologia hospitalar e pacientes 

oncológicos em cuidados paliativos. Diante disso, para a elaboração desta revisão foram identificadas 

e selecionadas bibliografias significativas e organizadas de forma coerente. 

 

 

3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 CONCEITOS E DEFINIÇÕES DOS CUIDADOS PALIATIVOS 

 

A expressão paliativo deriva do latim pallium, que significa o manto que cobria e protegia os 

peregrinos na travessia pelas tempestades (KOVÁCS, 2003). Segundo Maciel (2008), por muito 

tempo, o termo utilizado para definir a prática dos Cuidados Paliativos foi a palavra Hospice, este 

termo define uma espécie de abrigo destinado ao conforto e a cuidados com peregrinos e doentes. 

Muitos deles morriam nestas hospedarias, recebendo cuidado leigo e caridoso. Em um ambiente como 

este, no final da década de 1960 a enfermeira e assistente social inglesa Cicely Saunders fundou em 
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Londres o St Christhofer Hospice, dando início ao Movimento Hospice Moderno. Por volta da década 

de 1970, Saunders juntamente com Elizabeth Klüber-Ross reforçaram esse movimento. Klüber-Ross 

(2017), em seu livro a Roda da Vida, relatou que em sua prática, buscou atuar de forma humanizada, 

visto que o assunto morte era encarado como tabu dentro do ambiente hospitalar, e também pela 

forma desumana que os pacientes que passavam pelo estágio final da vida eram tratados.  

E em meados de 1975 fundou o primeiro Hospice em Connecticut. E por volta de 1982, uma 

lei permitiu que os cuidados domiciliares fossem realizada pela instituição, e o comitê de Câncer da 

Organização Mundial de Saúde – OMS iniciou um grupo de trabalho para definir políticas, 

objetivando a busca pelo alívio da dor e aos cuidados do tipo Hospice para doentes com câncer e que 

fossem recomendados a todas as nações (MACIEL, 2008). No Brasil, o CP teve início na década de 

1980, crescendo consideravelmente no ano 2000, solidificando os serviços já existentes, e 

gradativamente, a cada ano surgem novas iniciativas em todo o país (MATSUMOTO, 2012). 

Ainda segundo a autora Maciel (2008), foi a partir de então, que a Organização Mundial da 

Saúde passou a utilizar o termo Cuidados Paliativos, devido à dificuldade da tradução da palavra 

Hospice em alguns idiomas. Em sua definição de 1986, pontuando que o cuidado ativo e integral a 

pacientes cujo tratamento já não respondia para a cura, destacando a importância do cuidado no 

controle da dor, e de outros sintomas sejam eles psicossociais e espirituais, proporcionando assim, a 

melhor qualidade de vida possível para pacientes e seus familiares. 

Após a revisão da primeira publicação da OMS, a proposta atual dos Cuidados Paliativos é 

possibilitar assistência humanizada promovida por uma equipe multidisciplinar, e sua principal 

finalidade é fomentar a melhoria na qualidade de vida do paciente e seus familiares, trabalhando 

ativamente no controle dos sintomas na identificação precoce, prevenção e alívio do sofrimento, 

avaliação e tratamento impecável da dor e demais sintomas físicos, sociais, psicológicos espirituais, 

em pacientes cujo tratamento da doença que ameace as chances de sobrevida e não evolui para cura 

(WHO, 2017). 

 

 

3.1.1 Princípios dos Cuidados Paliativos 

 

Segundo Matsumoto (2012), os princípios que regem a atuação profissional da equipe 

interdisciplinar de CP são baseados em conhecimentos científicos de diversas especialidades de 
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intervenções clínicas e terapêuticas, tais princípios foram publicados pela OMS em 1986, sendo 

reafirmados em 2002, são eles: 

1. Promover o alívio da dor e outros sintomas desagradáveis; 

2. Afirmar a vida e considerar a morte como um processo normal da vida; 

3. Não acelerar nem adiantar a morte; 

4. Integrar os aspectos psicológicos e espirituais no cuidado ao paciente; 

5. Oferecer sistema de suporte para auxiliar os familiares durante a doença do paciente e a 

enfrentar o luto; 

6. Oferecer sistema de suporte para auxiliar os familiares durante a doença do paciente e a 

enfrentar o luto; 

7. Abordagem multidisciplinar para focar as necessidades dos pacientes e seus familiares, 

incluindo acompanhamento no luto; 

8. Melhorar a qualidade de vida e influenciar positivamente o curso da doença; 

9. Deve ser indicado o mais precocemente possível, juntamente com outras medidas de 

prolongamento da vida, como a quimioterapia e a radioterapia, e incluir todas as investigações 

necessárias para melhor compreender e controlar situações clínicas estressantes. 

A OMS frisa ainda que o tratamento paliativo deve utilizar todos os esforços necessários para 

melhor compreensão e controle dos sintomas, buscando proporcionar conforto e qualidade de vida 

por meio do controle dos sintomas. A experiência do adoecimento deve ser compreendida de uma 

maneira global, paciente e familiares têm direito a informações sobre sua condição e opções de 

tratamento e as decisões devem ser tomadas de maneira compartilhada, respeitando os valores étnicos 

e culturais dos envolvidos (WHO, 2017). 

A atenção dos Cuidados Paliativos (CP) vai muito além da assistência a pacientes apenas na 

fase final da vida, ela deve se estender aos seus familiares e cuidadores durante todo o processo de 

doença ameaçadora à continuidade da vida e também no transcurso do luto, possibilitando assim, 

fornecer às pessoas envolvidas, integridade durante esse processo (SBGG, 2014-2016). Assim, 

considera-se especificar como principais norteadores da assistência em cuidados paliativos: a 

prevenção e controle de sintomas; intervenção psicossocial e espiritual; paciente e família como 

unidade de cuidados; autonomia e independência, comunicação e trabalho em equipe interdisciplinar 

(GOMES; OTHERO, 2016). 
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3.2 O PAPEL DA PSICOLOGIA NOS CUIDADOS PALIATIVOS EM PACIENTES 

ONCOLÓGICOS 

 

De acordo com a OPAS/OMS (2020), o câncer é a segunda principal causa de morte, e foi 

responsável por 9,6 milhões de mortes em 2018 em todo o mundo.  O câncer manifesta-se quando 

ocorre a transformação de células normais em células tumorais em um processo de vários estágios, 

que geralmente progridem de uma lesão pré-cancerosa para tumores malignos. Suas causas podem 

surgir da interação de fatores genéticos e agentes externos, como por exemplo: cancerígenos físicos, 

tais como radiação ultravioleta e ionizante; substâncias químicas cancerígenas, como o amianto, 

componentes do fumo do tabaco, aflatoxina (um contaminante alimentar) e arsênio (um contaminante 

da água potável) e cancerígenos biológicos, tais como infecções por certos vírus, bactérias ou 

parasitos. Outro ponto fundamental para o desenvolvimento do câncer, é o envelhecimento, visto que 

a incidência do câncer aumenta drasticamente com a idade, possivelmente devido a uma acumulação 

de riscos para cânceres específicos. 

Em um estudo realizado pela Fundação Oswaldo Cruz (2012), em uma prospecção estratégica 

do sistema de saúde brasileiro para 2030, verificou-se que o envelhecimento e doenças crônicas, em 

um público específico e em um determinado momento, necessitaria acionar todos os níveis de 

assistência, e não no sentido clássico associado à ideia de cura, e nesse sentido, demandando de 

intervenção de diversas especialidades do campo da saúde em todos os níveis (FIOCRUZ, 2012). 

Uma das principais causas de incapacidades funcionais, que gera sofrimento e ameaça a 

continuidade da vida, estão relacionadas às doenças crônicas, progressiva e incurável, como é o caso 

do câncer, da Aids e de outras enfermidades que acometem os diversos órgãos vitais. Neste cenário, 

o câncer, que segue um crescimento progressivo em todas as faixas etárias, e geralmente é descoberto 

em estágio tardio, há então uma tendência no aumento das demandas ao sistema de saúde. Assim 

sendo, o SUS estruturou respostas para melhor organizar a atenção ao câncer, levando em conta as 

dimensões e as heterogeneidades cultural e socioeconômica do Brasil (MENDES; VASCONCELOS, 

2015). 

Ainda segundo os autores Mendes e Vasconcelos (2015), os Cuidados Paliativos estão 

inseridos em todos os níveis de atenção na área da saúde, respeitando o conceito hierárquico da 

assistência básica de saúde no âmbito do SUS, na média e na alta complexidade, garantindo, com 

isso, o direito integral, equânime e universal à saúde do cidadão, tais serviços seguem a Portaria nº 

874/2013 da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer. 
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Quando se fala em câncer, vem em mente as consequências decorrentes da doença, como a 

dor, desconforto, baixa autoestima, incertezas quanto a saúde e o tratamento a ser realizado, medos, 

pânicos, ansiedade, depressão, e também relacionados às dificuldades no relacionamento familiar e 

interpessoal. Os estressores decorrentes do diagnóstico e do tratamento do câncer, acarretam perdas 

significativas na qualidade de vida desses indivíduos, demandando de ajustes psicossociais, e de 

intervenções psicoterapêuticas especializadas, tanto dos pacientes quanto dos seus familiares 

(SCANNAVINO et al., 2013). 

Esses pacientes se deparam com muitas perdas conforme a doença avança, perda da saúde, da 

normalidade, e de um futuro iminente. O conceito de “Dor Total” foi introduzido em 1967 por Cicely 

Saunders, e é composto por fatores físico, mental, social e espiritual, visto que a dor é sempre 

subjetiva e pessoal. O conceito de “Dor Total” demonstra a relevância de todas essas dimensões do 

sofrimento humano, e devem ser claras para toda equipe de saúde. O manejo do profissional deve ser 

baseado em avaliação cuidadosa com elucidação das possíveis causas e dos efeitos deste sintoma na 

vida do paciente, buscando investigar os fatores psicossociais que possam estar impactando e 

influenciando (BRASIL, 2001). 

A autora Arantes (2008) refere que para o sucesso no tratamento da dor, é imprescindível 

acreditar no paciente, a dor crônica relacionada ao câncer muitas vezes é intensificada pela sobrecarga 

social (dor da separação, dependência financeira, incerteza do futuro), e espiritual (falta de sentido da 

vida, da morte, religiosidade e sentimento de culpa), ou seja a dor relatada pelo paciente deve ser 

compreendida com base no conceito da dor total, constituída pela dor somática, psicológica, 

psicossocial e espiritual. 

O controle da dor significa tratá-la de forma eficaz para promover o maior grau de alívio 

possível, além dos tratamento terapêuticos já utilizados, como o uso de medicamentos e métodos 

invasivos de controle da dor, mas também técnicas que melhoram a qualidade de vida, como terapia 

psicológica, técnicas de relaxamento e outras que não requerem medicação. Dentre os tratamentos 

não medicamentosos da dor estão: estimulação cutânea, hidroterapia, ultrassom, exercícios, 

acupuntura, massagem, terapia cognitiva-comportamental de relaxamento, radioterapia e 

intervenções anestésicas e neurocirúrgicas, ou seja, a avaliação do paciente com dor envolve um 

diagnóstico adequado para um tratamento eficaz (ARANTES, 2008). 

 Como muitos aspectos psicológicos são mobilizados ao longo desse percurso, faz com que se 

torne necessária intervenção psicossocial apropriada e especializada. Desta forma, a Psico-Oncologia, 

área de intersecção entre a Psicologia e a Oncologia, que estudam os aspectos psicológicos e 
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comportamentais envolvidos nas intervenções e no processo do adoecimento. A Psico-Oncologia 

surgiu nos Estados Unidos, no centro médico especializado em câncer - Memorial Sloan Kettering 

Hospital - de New York, quando constatou-se que fatores psicológicos e comportamentais estavam 

envolvidos na etiologia do câncer e no seu desenvolvimento (VEIT; CARVALHO, 2010). 

Segundo Costa Jr. (2001), a principal finalidade da Psico-Oncologia é identificar as possíveis 

variáveis psicossociais e contextos ambientais que a intervenção psicológica possa auxiliar, 

principalmente no enfrentamento da doença, abrangendo possíveis situações estressantes que os 

pacientes e os familiares profissionais envolvidos no seu tratamento. Em Psico-Oncologia, as 

intervenções têm como foco o bem-estar do paciente, no entanto é imprescindível o conhecimento 

básico relacionados ao câncer e suas modalidades de tratamento, principalmente os de cunho 

psicológicos, visto que os efeitos colaterais podem ser variados e podem gerar estados emocionais 

complexos. Em alguns casos, podem ocorrer situações de delirium, causados por alguns 

medicamentos, ou estados confusos em que o paciente perde a noção de tempo e espaço (CAMPOS, 

2010). 

A assistência da Psico-Oncologia é considerada uma ferramenta fundamental para promover 

qualidade de vida do paciente com câncer, contribuindo no processo de enfrentamento de eventos 

estressantes, como exemplos estão: os períodos prolongados de tratamento, a terapêutica 

farmacológica agressiva e seus efeitos colaterais, a submissão a procedimentos médicos invasivos, 

muitas vezes dolorosos, as alterações de comportamento - desânimo, ansiedade e depressão - e ainda, 

os riscos de recorrência. A assistência psicológica ao paciente e a seus familiares, em todos os estágios 

do tratamento, constitui elemento indispensável da assistência profissional prestada (COSTA JR., 

2001). 

O autor Costa Jr. (2001) elucida que a atuação da(o) Psicóloga(o) na intervenção da Psico-

Oncologia segue independente da abordagem teórico-filosófica praticada nos limites do consultório 

e da prática psicoterápica. A(o) profissional atuará com o paciente e familiares onde quer que eles se 

encontrem (nos corredores e sala de espera do hospital, na enfermaria, na sala de procedimentos 

invasivos, em casa, ou qualquer outro local), incluindo a participação ativa de diferentes profissionais. 

Complementando que: 

 

A intervenção em Psico-Oncologia é baseada em modelos educacionais e não em modelos 

médicos ou clínicos que enfatizam estruturas patológicas e atendimentos terapêuticos 

individuais. O profissional, no contexto da Psico-Oncologia, deve priorizar a promoção de 

mudanças de comportamento relacionadas à saúde do indivíduo. A experiência de tratamento 

deve se constituir em uma condição de aprendizagem sócio-comportamental e cognitiva para 
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o paciente; cabe ao psicólogo demonstrar que os repertórios de comportamentos adquiridos 

no contexto do tratamento podem ser úteis em diversas situações de risco, mesmo aquelas 

distantes do contexto de doenças e tratamentos médicos, a que o indivíduo for submetido 

(COSTA, JR., 2001). 

 

Arantes (2008), destaca algumas estratégias utilizadas com pacientes oncológicos para manejo 

da dor, o profissional da Psicologia poderá utilizar de grupos operativos, terapias cognitivo-

comportamentais com técnicas de relaxamento e psicoeducação: 

● Grupos operativos: oportunidade da vivência da experiência, visando ensinar os mecanismos 

de funcionamento da dor, despertando nos pacientes uma atitude ativa, de autocuidado. Para 

a maioria dos pacientes saber sobre a origem e tratamento da dor é essencial para desenvolver 

formas adequadas para lidar com a doença. 

● Programas cognitivos-comportamentais: possibilita o alívio do estresse, desenvolve formas 

de enfrentamento para melhorar a lidar melhor com a sua realidade, o manejo da dor. 

●  Técnicas de relaxamento: proporcionam momentos de alívio da dor e distanciamento da 

realidade, que geralmente é vivenciada com pesar. 

Lembrando que a escolha da técnica deve respeitar o propósito a ser alcançado e sempre de 

forma cuidadosa e humanizada, considerando as características do paciente e sua condição clínica, 

visto que a(o) psicóloga(o) só terá acesso aos conteúdos psíquicos e espirituais após o alívio dos 

sintomas físicos, como por exemplo a dor (ARANTES, 2008). 

Arantes (2008), pontua que a assistência psicológica deve iniciar o mais precocemente 

possível, pois a ação em Cuidados Paliativos não deve ocorrer somente no momento de fim de vida, 

mas sim desde o diagnóstico da doença grave. A intervenção da(o) Psicóloga(o) tem como objetivo 

a redução do risco psicossocial, auxiliando paciente e sua família a lidar com o medo da morte e com 

os diversos fatores psicossociais. Ademais, as intervenções psicológicas se dão também com fatores 

associados às mudanças nas relações e nos papéis sociais. A Psicologia é um elo entre os profissionais 

interdisciplinares e a unidade de cuidado paciente e família, favorecendo a comunicação entre todos 

(MATIOLI, 2020). 

Na atuação psicológica enfatiza-se a questão de que paciente e sua família são uma unidade 

de cuidado, em razão de que a família pode apresentar diversos fatores psicológicos que carecem ser 

trabalhados. Assim, o trabalho desenvolvido pela Psicologia junto aos familiares deve ser a escuta e 

o acolhimento, além da atenção na conspiração do silêncio. Neste contexto, os familiares na tentativa 

de poupar o paciente de mais sofrimento o privam das informações a respeito da evolução de sua 

enfermidade, tal fato pode causar ainda mais angústia, retirando totalmente a autonomia do sujeito 
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(MATIOLI, 2020). Desta forma, Nunes (2012) reforça que cabe ao profissional de Psicologia 

incentivar familiares e paciente a falarem abertamente sobre as condições, lembrando sempre de 

respeitar o desejo da família. Tais ações possibilitam a elaboração da experiência junto ao 

adoecimento e do processo da morte e luto, legitimando assim os sentimentos e o sofrimento 

envolvidos. 

 

 

3.3 VIVÊNCIA DO LUTO ANTECIPATÓRIO/PREPARATÓRIO EM PACIENTES 

ONCOLÓGICOS  

 

A humanidade é composta de experiências e planejamentos, em que cada indivíduo arquiteta 

planos acerca de sua vida e o que irá realizar, pensando nos mínimos detalhes, desde a realização de 

sonhos até a conquistas de vários objetivos, em grande parte das vezes focado na construção 

profissional e pessoal. No entanto sabemos que no mundo, todos os dias, os indivíduos estão rodeados 

de diversas doenças, porém a partir de um diagnóstico de câncer estes indivíduos, juntamente com 

seus familiares e amigos, aguardam pela morte, um diagnóstico que interrompe em muitos casos 

sonhos e objetivos (CARDOSO et al., 2018).  Como consequência vive-se então um luto onde se faz 

necessário cuidado e apoio, pois é uma etapa onde cada indivíduo lida de maneira diferente. 

 O termo luto é utilizado para explicar um estado emocional que grande parte dos indivíduos 

se encontram a partir da perda ou de um possível indício de perda de vínculo com alguém que se tem 

grande estima, ou então uma separação, a perda de algum membro do corpo. Desta forma se faz 

necessário tempo para que então seja possível enfrentar este momento, vivendo o processo 

entendendo que o luto não está somente na perda de alguém mas também quando são interrompidos 

objetivos, amizades, casamentos e assim por diante (RAMOS, 2016). 

Segundo Flach e colaboradores (2012), o luto antecipatório acontece com frequência nos 

familiares de paciente atendidos devido a necessidade de o paciente passar por uma internação longa 

que possui muitos riscos. Esta internação produz no paciente e seus familiares muitas perdas 

acarretando então em sofrimento perante a morte, gerando o luto antecipatório. Cardoso e 

colaboradores (2018), retratam que comportamentos como depressão, raiva, desorganização e 

reorganização, são comportamentos que estão presentes no luto antecipatório. Tais comportamentos 

são anteriores ao processo de perda, em que tanto o paciente como o familiar passam por um 

desligamento de seus afetos. 
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Diante de uma doença grave ou terminal os indivíduos se deparam com uma experiência 

arrasadora, é impossível dizer que não acontece uma mudança comportamental e emocional naqueles 

que vivem esta realidade. Contudo o luto vivido após uma perda advinda de algo imediato é diferente 

do luto vivenciado em casos de doenças graves ou terminais, isso acontece porque o luto vivenciado 

através de doenças é um luto onde o paciente ainda se encontra vivo e acontece de forma lenta e 

progressiva. Em situações mais raras onde a doença se prolonga por mais tempo, o indivíduo se 

encontra de maneira funcional morto mesmo não tendo uma morte física (SANTOS et al., 2017). 

O luto antecipatório em pacientes oncológicos é vivenciado tanto pelo indivíduo doente como 

pela família, a perda é sentida diante de cada momento que não poderá mais acontecer, mesmo o 

paciente ainda não tendo falecido. O indivíduo doente em muitos casos carrega consigo além do 

sofrimento físico o sofrimento psíquico angústia em imaginar fazer sua família sofrer, sentimento de 

culpa diante da sua situação, gerando um sofrimento além da doença, e este sofrimento os familiares 

também passam, já que sentem a angústia de não estarem impossibilitados de solucionar o problema 

daquele indivíduo que possui um carinho (KOVÁCS, 1992). A morte traz consigo muito sofrimento, 

em grande maioria das vezes a culpa daqueles que estiveram com a pessoa amada presenciando seu 

sofrimento sem ser possível amenizar seus sofrimentos. 

 

 

3.4 PRÁTICA DE FIM DE VIDA NOS CUIDADOS PALIATIVOS 

 

Os profissionais atuantes na área da saúde que são instruídos a manterem o paciente vivo 

executando aquilo que estiver em seu alcance, deparam-se com a dificuldade diante de pacientes com 

doenças crônicas e terminais. Sendo que neste contexto dos Cuidados Paliativos, o principal objetivo 

não é estender a vida do paciente de maneira forçada, mas possibilitar uma vida de qualidade, onde 

este indivíduo possa viver o máximo de sua totalidade até a hora de sua partida (BURLÁ e PY, 2021). 

Os cuidados realizados na saúde tem por finalidade o cuidar, tratar, respeitar e acolher o 

indivíduo que se encontra em sofrimento, por isso o modelo biopsicossocial traz consigo um grande 

significado diante da separação que existia entre a saúde física e a saúde mental. Sendo assim estende-

se um olhar aos cuidados de fim de vida, onde não é apenas concentrado no tratamento da doença 

mas também no cuidado para com o paciente em seu processo de compreensão da morte, 

proporcionando neste momento tão delicado uma vida com dignidade onde vale a pena ser vivido. 

Desta forma cabe ressaltar a importância do Cuidados Paliativos que trata do proteger e amparar o 
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indivíduo perante o diagnóstico de sua doença que coloca em risco toda a sua vida, o indivíduo que 

se depara com esta notícia precisa ser olhado nos aspectos físico, psicológico, social e espiritual 

(MATIOLI, 2020). 

A autora Barrioso (2019), apresenta alguns cuidados que devem ser tidos como principais para 

os cuidados de fim de vida: 

● Analisar os sintomas apresentados que esta ligados ao final da vida como dor, dispneia, 

assim como as consequências que podem afetar o paciente e seus familiares; 

● Realizar um explicação acerca dos cuidados que são tomados com relação ao conforto 

deste paciente, onde tem como objetivo o alívio da dor, da angústia e demais sintomas; 

● Utilizar da comunicação assertiva para que tanto o paciente e os familiares como as 

pessoas que cuidam do paciente possam redefinir suas expectativas quanto ao fim da 

vida; 

● Durante os cuidados de fim de vida é importante saber sobre os medicamentos que o 

paciente faz uso, tornando sua aplicação mais imediata; 

● Realizar atividades com toda a equipe, para que seja realizado um atendimento 

humanizado, partindo do aspecto da doença, para que seja possível oferecer um olhar 

para além da doença e sim na compreensão do paciente sobre sua vida; 

A atuação da equipe de Cuidados Paliativos é repleta de desafios, o principal dele diz respeito 

ao conforto e esperança que será oferecido ao paciente, o principal ponto deste trabalho e o 

oferecimento de uma escuta presente e compreensiva, possibilitando conhecer de forma íntima as 

perspectivas, desejos, preocupações do paciente e seus familiares (SILVA, 2016). Klüber-Ross 

(1981), enfatiza que o trabalho com pacientes em estágio final da vida requer do profissional certa 

maturidade que só vem com a experiência, visto que é necessário examinar a posição diante da morte 

e do morrer, a relação entre paciente e o profissional deve ser tranquila, sem medo e ansiedade. 

Pacientes diagnosticados com doenças como câncer que é considerado e vivenciado como 

uma doença potencialmente mortal, passará por diferentes momentos desde a descoberta, até o seu 

viver com a doença. A observação atenta acerca da prática de fim de vida auxilia para então a 

preparação de um cuidado para o paciente e seus familiares. Até o último minuto de vida devem ser 

cuidados e acolhidos, e mesmo após sua morte necessitam ser respeitados seus corpos, suas tradições 

e crenças, estendendo-se um olhar para seus familiares e a vivência deste processo de luto. Diante de 

uma doença terminal nem sempre será possível encontrar a cura, mas os cuidados prestados tem por 

finalidade oferecer um fim de vida digno ao paciente (BARRIOSO, 2019). 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa teve por objetivo discorrer sobre o papel da assistência psicológica na 

equipe interdisciplinar que atua em Cuidados Paliativos com pacientes oncológicos. Em casos onde 

chega-se à última fase do acompanhamento ao paciente, que é o momento de sua morte, os sintomas 

têm um aumento, desta forma o paciente e seus familiares experienciam sentimento de incapacidade, 

pois sentem que são falhos perante a morte (SILVA, 2016). 

Desta forma é possível constatar que a assistência prestada por um(a) profissional da 

Psicologia a pacientes oncológicos é de grande relevância, pois se faz necessário um olhar 

humanizado para o indivíduo que se encontra diante de uma realidade que talvez jamais poderia ter 

sido imaginada. Permitindo que sejam estabelecidas relações quanto às representações da vida, ou 

então a observação daquilo que a vida possa a vir significar a partir desta descoberta de sua 

proximidade com a morte. Podendo acarretar efeitos no profissional que cuida, melhorando na sua 

maneira de cuidar, visando somente aquilo que é de fato importante e necessário para o paciente. 

Quando evitado a temática morte, pode se tornar ainda mais significativo para o paciente 

doente, seus familiares e para os profissionais, gerando um conflito pessoal, causando confusões e 

dificuldades. A morte e o morrer precisam ser desvendados e refletidos, desta forma fazendo com que 

as pessoas vivenciam esta experiência ao contrário da evitação e da fuga (ALVES et al., 2019). Sabe-

se que a experiência de descoberta de uma doença terminal, influência na vida de todos aqueles que 

estão inseridos no contexto da pessoa doente, por isso se faz tão necessária uma boa assistência, sendo 

assim se torna mais suportável passar por um momento bastante delicado. Desta forma, cabe a 

reflexão de que tais informações sobre os cuidados no estágio final da vida devem ser compartilhadas 

com as demais áreas de conhecimento, e não apenas a quem atua na área da saúde, além da 

importância de estender para a toda sociedade. 
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