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Resumo 

O paciente terminal é o doente crônico em situação grave e irreversível, em que se prevê a morte como próxima 

e a medicina não oferece nenhuma chance de cura, sendo alvo constante de discussões bioéticas. Diante disto, 

há a ortotanásia, conduta que levanta as mais diversas discussões no seu entorno. Identificar o conhecimento 

produzido sobre a assistência de enfermagem e a ortotanásia com pacientes terminais. É revisão integrativa, 

que permite examinar estudos científicos de forma sistemática e abrangente. Foram realizadas buscas na Bibli-

oteca Virtual em Saúde (BVS), LILACS (Literatura Latino-Americana em Ciências da Saúde) e SCIELO (Scientific 

Eletronic Library on line). Utilizaram-se artigos que abordassem a temática, publicados nos ultimos 5 anos, de 

produção nacional, em língua portuguesa, completos, disponíveis de forma on-line e gratuitos. A pesquisa se 

deu entre Dezembro de 2018 e Janeiro de 2019. A postura dos profissionais da saúde deve ser a do cuidado. 

Eles têm o dever ético de amparar o paciente. No entanto, o cuidar pressupõe aceitar a morte como um proces-

so natural e inevitável, não obstante o sofrimento presente. Quando a morte é compreendida como um proces-

so natural e final da vida, a ortotanásia representa o respeito à morte digna, o que possibilita a humanização do 

processo de morte. É preponderante a especialização dos enfermeiros em cuidados paliativos e o amparo legal 

através de Leis que resguardem as instituições e os profissionais, compreendendo e valorizando as práticas de 

ortotanásia, assim como, o papel da enfermagem num cuidado onde o respeito à dignidade do ser humano e a 

qualidade de vida sejam centrais, assistindo o outro de maneira holística e possibilitando a compreensão da 

morte como parte integrante de um ciclo.  
Palavras-chave: Assistência de Enfermagem; Bioética; Cuidado Paliativo; Doente Terminal. 

 

Abstract 

The terminal patient is the chronic patient in a serious and irreversible situation, where death is predicted to be 

next and the medicine offers no chance of cure, being a constant target of bioethical discussions. Faced with 

this, there is the ortotanasia, conduct that raises the most diverse discussions in its surroundings. To identify 

the knowledge produced about nursing care and orthotanasia with terminal patients. It is an integrative review 

that allows to examine scientific studies in a systematic and comprehensive way. We searched the Virtual 

Health Library (VHL), LILACS (Latin American Literature in Health Sciences) and SCIELO (Scientific Electronic 

Library on line). The articles were published in the last 5 years, of national production, in Portuguese, complete, 

available online and free of charge. The research was conducted between December 2018 and January 2019. 

The posture of health professionals should be that of care. They have an ethical duty to support the patient. 

However, caring presupposes accepting death as a natural and inevitable process, notwithstanding the present 

suffering. When death is understood as a natural and final process of life, orthothasia represents respect for a 
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dignified death, which makes it possible to humanize the death process. The specialization of nurses in pallia-

tive care and legal support through laws that protect institutions and professionals, understanding and valuing 

orthostatic practices, as well as the role of nursing in a care where respect for dignity of the human being and 

the quality of life are central, watching the other in a holistic way and enabling the understanding of death as an 

integral part of a cycle. 

Keywords: Nursing Assistance; Bioethics; Palliative Care; Terminal Patient. 

 

Introdução 
A capacidade de curar as mais diversas enfer-

midades elevou a expectativa de vida da população, 

em virtude da disponibilidade de recursos que permi-

tem a reversibilidade de doenças antes consideradas 

incuráveis, como o câncer, resultando no prolonga-

mento do tempo de vida. Entretanto, aumentou a 

busca pelos serviços de saúde a fim de obter a cura, 

mesmo quando os recursos disponíveis são ineficazes 

e as possibilidades curativas já não são mais possíveis, 

repercutindo no prolongamento do sofrimento hu-

mano, no desrespeito à dignidade humana e à auto-

nomia do paciente em relação à tomada de decisões 

sobre a vida, especialmente na fase terminal¹.  

Estima-se que a cada ano, quarenta milhões 

de pessoas necessitam de cuidados paliativos sendo 

que 78% delas vivem em países de baixa e média ren-

da e destas, apenas 14% são beneficiadas. Esta neces-

sidade global continuará a crescer como resultado da 

progressão das doenças e do envelhecimento popula-

cional².  

O Cuidado Paliativo se confunde historica-

mente com o termo hospice, nome dado a abrigos 

(hospedarias) destinados a receber e cuidar de pere-

grinos e viajantes³. Os Cuidados Paliativos consistem 

na assistência promovida por uma equipe multidisci-

plinar, que objetiva a melhoria da qualidade de vida 

do paciente e seus familiares, diante de uma doença 

que ameace a vida, por meio da prevenção e alívio do 

sofrimento, da identificação precoce, avaliação impe-

cável e tratamento de dor e demais sintomas físicos, 

sociais, psicológicos e espirituais4. 

Esses cuidados são uma alternativa à vida a 

qualquer preço, tendo em vista que o preço de uma 

vida a qualquer custo pode acarretar sofrimentos 

intensos. O indivíduo que morre habita um corpo pas-

sível de fragilidades, porém, dotado de sentimentos e 

desejos que devem ser considerados no leito de mor-

te, visando distanciar-se da desqualificação de sua 

existência, possibilitando um espaço onde possa im-

perar a manifestação de sua autonomia5.  

O paciente terminal, que é o doente crônico 

em situação grave e irreversível, em que se prevê a 

morte como próxima e para quem a medicina não 

oferece nenhuma chance de cura, é alvo constante de 

discussões bioéticas. Na terminalidade deve ser valo-

rizada a qualidade da vida, e também a condição da 

morte, oferecendo dignidade ao indivíduo. Como base 

desta discussão há a ortotanásia, conduta já aceita 

pela justiça e pela comunidade médica, e que levanta 

as mais diversas discussões no seu entorno6. 

Eticamente e legalmente a ortotanásia é ad-

mitida como conduta a ser adotada diante de pessoas 

em processo de morte, quando todas as possibilida-

des terapêuticas foram esgotadas, não havendo, as-

sim, possiblidade de reversão da condição clínica fatal. 

O alívio do sofrimento através de cuidados paliativos 

não deve ser entendido como desrespeito à religiosi-

dade ou à condição humana, mas uma forma de 

abrandar a transição entre a vida material e a morte6. 

Essa abordagem de cuidado vem ganhando 

cada vez mais espaço nas comunidades, embora, ain-

da há uma carência de locais e de profissionais prepa-

rados para essa demanda, talvez por questões cultu-

rais de desconhecimento e de preconceitos. 

Diante dessa argumentação e baseado no 

pressuposto de que este estudo é de fundamental 

importância, uma vez que a demanda por assistência 

de enfermagem a pacientes terminais cresce em todo 

o mundo, resolveu-se, então, como objetivo desta 

pesquisa, identificar o conhecimento produzido a 

respeito da temática, através de artigos científicos 

disponíveis em base de dados e material impresso 

(livros). 

A relevância deste estudo pretende contribuir 

significativamente em pesquisas da área da saúde, 

pois a atualidade desta temática desvela-se na cres-

cente demanda de pessoas em cuidados paliativos, 

levando à reflexão dos benefícios desses cuidados 

associados à ortotanásia, assim como as contribuições 

da equipe de enfermagem no processo de finitude da 

vida. 
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Metodologia 
 

Tratou-se de uma revisão integrativa, que 

permite examinar estudos científicos de forma siste-

mática e abrangente7. Foram realizadas buscas na 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), LILACS (Literatura 

Latino-Americana em Ciências da Saúde) e SCIELO 

(Scientific Eletronic Library on line). 

Para as buscas de dados utilizaram-se os des-

critores: Assistência de Enfermagem; Bioética; Cuida-

do Paliativo; Doente Terminal.  Como critérios de in-

clusão, utilizaram-se artigos que abordassem a temá-

tica, publicados nos últimos 5 anos, de produção naci-

onal, em língua portuguesa, completos, disponíveis de 

forma on-line e gratuitos. A pesquisa se deu entre 

Dezembro de 2018 e Janeiro de 2019. Como critérios 

de exclusão: artigos não disponíveis na íntegra.  

  

Resultados e Discussão 
Após leitura criteriosa dos resumos de 120 ar-

tigos pesquisados, foram excluídos 70 artigos por não 

contemplarem ou contemplarem somente parte da 

temática em estudo, ou, ainda, estarem presentes em 

mais de uma base de dados, resultando em um total 

de 50 artigos a serem lidos na íntegra.  

A análise se deu através de: pré-análise, ex-

ploração do material e tratamento dos resultados 

obtidos. Após leitura criteriosa e refinamento, ficaram 

19 artigos e 01 livro impresso com extração de 02 

capítulos que foram selecionados porque respondiam 

ao objetivo desta revisão. Foram observadas e respei-

tadas as autorias, a Lei do Direito Autoral, em todas as 

citações. A apresentação dos resultados foi feita de 

forma descritiva, possibilitando ao leitor a avaliação 

da aplicabilidade desta pesquisa.  

 

Cuidados Paliativos: Como surgiu? O que é? 

Quando iniciar? 

  O século XXI trouxe consigo o avanço tec-

nológico e a rapidez para resolução de inúmeros 

problemas, bem como para o tratamento de mui-

tas doenças, contudo, trouxe também a volatili-

dade das relações, dos sentimentos e os mais 

diversos modos de prolongamento da vida, dis-

tanciando os indivíduos da experiência saudável e 

humanizada da sua relação com a finitude5. 

Os hospitais estão equipados com um vas-

to arsenal tecnológico, que muito contribuiu para 

a descoberta, tratamento e cura de inúmeras 

patologias, embora ainda não se encontrem to-

talmente preparados para lidar com o homem 

portador dessas patologias, enquanto uma exis-

tência complexa que constrói sua história em um 

mundo de significados. O Cuidado Paliativo surge, 

então, como uma resposta aos cuidados hospita-

lares que não valorizam adequadamente a di-

mensão humana e psicológica em detrimento da 

valorização exacerbada da dimensão biológica5.  

O modelo de cuidados paliativos chegou 

ao Brasil no início da década de 1980, numa fase 

em que os brasileiros ainda viviam dias finais de 

uma ditadura com um sistema de saúde que prio-

rizava uma modalidade hospitalocêntrica essen-

cialmente curativa. O ensino de Enfermagem e de 

Medicina era focado em aspectos biológicos, e os 

projetos eram predominantemente individuais, 

com mortes solitárias e desumanas8.  

A fase final de vida é entendida por mui-

tos autores como aquela em que o processo de 

morte se desencadeia de forma irreversível e o 

prognóstico de vida pode ser definido em dias e 

semanas. A prática dos cuidados paliativos ba-

seia-se no controle impecável dos sintomas de 

natureza física, psicológica, social e espiritual. Os 

princípios do controle destes sintomas baseiam-

se em avaliar antes de tratar, explicar as causas 

dos sintomas, não esperar que um doente se 

queixe, adotar uma estratégia terapêutica mista, 

monitorizar os sintomas, reavaliar regularmente 

as medidas terapêuticas, cuidar dos detalhes e 

estar disponível9. 

De acordo com Academia Nacional de 

Cuidados Paliativos, partindo-se da definição da 

Organização Mundial da Saúde (OMS), “Cuidado 

Paliativo (CP) é uma abordagem que promove a 

qualidade de vida de pacientes e seus familiares, 

que enfrentam doenças que ameacem a conti-

nuidade da vida, por meio da prevenção e do 

alívio do sofrimento. Requer identificação preco-
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ce, avaliação e tratamento da dor e outros pro-

blemas de natureza física, psicossocial e espiritu-

al”8.  

O cuidado paliativo se baseia em princí-

pios, usando uma abordagem multiprofissional, a 

fim de atender às necessidades do paciente e da 

família, incluindo o acompanhamento de luto e 

de melhoria na qualidade de vida, o que pode 

influenciar positivamente o curso da doença8. 

Uma equipe de Cuidados Paliativos deve 

conter médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, 

terapeutas ocupacionais, farmacêuticos, nutricio-

nistas, assistentes sociais, dentistas, orientadores 

espirituais e psicólogos. O objetivo do trabalho 

multidisciplinar, focado em ações interdisciplina-

res, é proporcionar um tipo de cuidado mais inte-

gral possível, compreendendo o paciente em toda 

a sua complexidade, visando proporcionar alter-

nativas para que o mesmo viva plenamente a 

própria existência diante de uma ‘sentença de 

morte’. Este modelo de atuação articula diferen-

tes conhecimentos que não se excluem, mas que 

se interagem e se complementam em benefício 

do paciente e sua família5. 

Os Cuidados Paliativos devem ser iniciados 

a partir do estabelecimento do diagnóstico incu-

rável pela equipe interdisciplinar em saúde, ob-

servando o curso da doença, regredindo a tera-

pêutica curativista e iniciando a terapêutica palia-

tivista10. 

As ações paliativas podem ocorrer em 

quatro fases: cuidado paliativo precoce, quando o 

paciente apresenta bom status funcional, com 

prognóstico estimado em meses a anos; comple-

mentar, no caso em que o paciente apresenta 

status funcional intermediário, com prognóstico 

estimado em semanas a meses; predominante, 

quando apresenta baixo status funcional, com 

características de irreversibilidade da doença de 

base, e prognóstico estimado em dias a algumas 

semanas; ou exclusivo, destinado aos pacientes 

com baixo status funcional e declínio rápido e 

irreversível do estado geral, ou seja, cuidados de 

fim de vida¹¹. 

 

Cuidados Paliativos e Ortotanásia: Excelência na 

Assistência de Enfermagem. 

Evidenciando as suas origens históricas e 

os seus princípios filosóficos a enfermagem e os 

cuidados paliativos são tidos como parceiros na-

turais na prática do cuidar da pessoa que se en-

contra nos últimos momentos de vida, sinalizan-

do que o conhecimento e as habilidades necessá-

rias à área paliativista são aplicáveis a todos os 

profissionais de enfermagem atuantes numa 

equipe interdisciplinar que, com base no seu co-

nhecimento especializado, integra uma equipe de 

cuidadores em busca de proporcionar à pessoa 

um processo de morte e morrer com dignidade e 

respeito¹². 

Segundo o Global Atlas of Palliative Care 

at the End of Life, da Organização Mundial de 

Saúde, os cuidados paliativos são considerados 

Direitos Humanos e o acesso a eles é altamente 

eficaz no alívio da dor e do sofrimento de pessoas 

que vivem com uma doença limitante¹³. 

Uma importante característica desses cui-

dados é a comunicação interpessoal que irá forta-

lecer um vínculo entre profissional e paciente 

trazendo, assim, confiança e otimismo. O pacien-

te deve ser visto de forma holística, humanizada, 

priorizando a comunicação terapêutica de forma 

adequada, para promover o afeto, carinho e 

atenção de cada paciente. É importante que os 

profissionais de enfermagem compreendam a 

necessidade de dar uma maior importância ao 

relacionamento terapêutico no sentido mais am-

plo14. 

A escuta qualificada é um ótimo método 

para aplicação do acolhimento, pois garante o 

acesso do paciente e seus familiares aos traba-

lhadores em saúde ampliando a afetividade das 

práticas em saúde. Dessa forma, há maior segu-

rança acerca das prioridades partindo de uma 

avaliação de vulnerabilidade, risco e gravidade15. 
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O enfermeiro é capacitado para prestar 

todo o atendimento paliativo ao paciente sem 

possibilidades de cura, dando a ele toda a assis-

tência e conforto possível. Porém, inevitavelmen-

te junto à essa demanda, terá que lidar com ou-

tros fatores associados a esse tipo de situação, 

como por exemplo o trato com os familiares do 

enfermo e o direito deles, bem como do pacien-

te, em obter informações sobre o tratamento, 

evolução da patologia, comunicação de más notí-

cias, entre outros16. 

Porém, não é todo o profissional de en-

fermagem que se sente seguro e apto para exe-

cutar esse tipo de serviço. Às vezes, o contato 

direto com a morte e sua iminência gera uma 

barreira que impede a boa atuação do enfermei-

ro, por atitude de defesa por parte dos profissio-

nais, impedindo-os de se relacionarem com a 

pessoa que está a morrer, constituindo um obs-

táculo ao processo de cuidar. Diante dessa situa-

ção, cabe ao profissional, mediante treinamento 

e acompanhamento de outros mais experientes, 

superar esse medo e encarar a morte como um 

processo natural, que demanda cuidado e digni-

dade16. 

A equipe de enfermagem, geralmente, 

não é preparada para trabalhar com pacientes 

em cuidados paliativos, e, sim, para curar15. 

A palavra ortotanásia deriva do grego (or-

thos=certo, reto, correto e thanatos = morte). É o 

não prolongamento artificial do processo de mor-

rer, um processo de morte natural. Essa prática é 

considerada como boa morte ou morte desejável, 

não ocorrendo prolongamento da vida por meios 

que implicariam no aumento do sofrimento. 

Apresenta-se como medida para que não se viole 

o direito à morte e a dignidade humana, mas, 

valorize esses direitos, enquanto uma exigência 

ética e moral, para que a pessoa tenha uma mor-

te com dignidade, valorizando e protegendo a 

vida humana, poupando a pessoa das dores e dos 

sofrimentos que normalmente precedem a mor-

te17. 

A postura dos profissionais da saúde deve 

ser a do cuidado. Eles têm o dever ético de ampa-

rar o paciente. No entanto “o cuidar pressupõe 

aceitar a morte como um processo natural e ine-

vitável, não obstante o sofrimento presente. 

Quando a morte é compreendida como um pro-

cesso natural e final da vida, a ortotanásia repre-

senta o respeito à morte digna, o que possibilita a 

humanização do processo de morte. Se todo o 

processo da vida deve ser pautado no respeito à 

dignidade da pessoa humana, não há dúvida que 

o processo de morte também deve ser guiado 

pelo seu respeito”18. 

A ortotanásia vem se firmando cada vez 

mais como uma possibilidade ética diante do so-

frimento que antecede a morte irremediável, 

sendo uma prática permitida em diversos países. 

No Brasil, implicitamente, é tutelada através de 

princípios jurídicos, consubstanciados em princí-

pios éticos e morais, porém, por não ter legisla-

ção específica, causa uma insegurança jurídica e, 

com isso, acarreta a permanência da prática da 

distanásia. Esta última, por sua vez, é considerada 

pela Bioética como uma morte difícil, praticada 

com o intuito de prorrogar a vida biológica atra-

vés de tratamentos intensivos, sem valorizar a 

qualidade de vida e a dignidade na terminalida-

de20.  

Com tratamento ou não, os cuidados de 

acompanhamento no fim da vida são vitalmente 

indispensáveis e a enfermagem necessita reco-

nhecer a relevância que há na sua atuação diante 

da ação de cuidar do outro, e aprender a valorizar 

essa prática10. 

Os administradores em saúde precisam 

subsidiar recursos para que o trabalho da enfer-

magem seja eficaz. Os serviços com superlota-

ções, os funcionários sobrecarregados e a falta de 

recursos de modo geral, torna difícil prestar a 

assistência que o paciente merece. A desvaloriza-

ção da enfermagem com sobrecarga de trabalho, 

escassez de recursos materiais e humanos, acú-

mulo de atividades, são alguns dos empecilhos 
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que dificultam o processo de trabalho e, conse-

quentemente, a qualidade do serviço prestado. 

De forma geral, entende-se essa falha por parte 

das autoridades políticas, principalmente nos 

serviços públicos; todavia, ainda há quem se pre-

ocupe em dar o seu melhor sob condições nada 

favoráveis15. 

 

Legislação, Espiritualidade e Bioética 

O ser humano é marcado pela finitude, 

pela vulnerabilidade e pela precariedade da sua 

existência. A imortalidade não nos pertence. Os 

avanços da medicina e da tecnologia a ela aliados 

têm proporcionado, por um lado, a cura de inú-

meras doenças, melhor qualidade como também 

maior quantidade de vida. Por outro lado, a me-

dicina moderna é altamente tecnificada, e essa 

realidade vem gerando sua interferência excessi-

va e muitas vezes sem limites. Por isso, teme-se 

hoje o prolongamento da vida em agonia, o so-

frimento que desumaniza, que adia a morte e que 

não respeita a dignidade humana no momento da 

morte18.  

Atualmente, a morte é medicalizada e o 

processo do morrer é mais difícil: o paciente é 

cercado por um arsenal tecnológico que não lhe 

respeita a dignidade. Não são respeitados os limi-

tes de intervenções, de forma que o enfermo fica 

na posição de objeto e é manipulado pelos profis-

sionais de saúde de forma puramente técnica. 

Porém, não são apenas os pacientes e familiares 

que sofrem frente à finitude da vida humana, os 

profissionais de saúde também passam por diver-

sos pesares frente à assistência aos pacientes em 

situações de fim de vida19. 

Adotar uma prática assistencial funda-

mentada na qualidade de vida da pessoa em sua 

finitude implica tentar minimizar seu sofrimento 

durante a doença terminal e proporcionar-lhe 

bem-estar biopsicossocial e espiritual¹¹. Para res-

paldar a tomada de decisão de médicos sobre o 

abandono da terapêutica curativa em prol dos 

cuidados paliativos, o Conselho Federal de Medi-

cina (CFM), por meio da Resolução CFM nº 1.805, 

de 28 de novembro de 2006, conhecida como 

Resolução da Ortotanásia, afirma que: É permiti-

do ao médico limitar ou suspender procedimen-

tos e tratamentos que prolonguem a vida do pa-

ciente em etapa terminal de enfermidade grave e 

incurável. Garante-se, dessa forma, a oferta dos 

cuidados necessários ao alívio dos sintomas de 

dor e sofrimento, na perspectiva de uma assis-

tência integral, respeitando a vontade do doente 

ou de seu representante legal¹¹. 

Na citação acima, reconhece-se, todavia, 

que mesmo respaldada legalmente, essa prática 

não prevalece nos hospitais devido à resistência 

social, cultural e da formação acadêmica dos pro-

fissionais de saúde em relação a tomadas de de-

cisão nesse sentido. 

O novo Código de Ética Médica reforça o 

caráter antiético da distanásia, entendida como o 

prolongamento artificial do processo de morte, 

que gera sofrimento ao doente e no qual não há 

perspectiva nem de cura nem de melhora. Já o 

artigo 41 do Código de Ética Médica, ao cuidar da 

relação do médico com o paciente e os familiares, 

expõe que é vedado ao médico “abreviar a vida 

do paciente, ainda que a pedido deste ou de seu 

representante legal”18.  

O Código de Ética dos Profissionais de En-

fermagem, Resolução n. 311/2007 do Conselho 

Federal de Enfermagem, estabelece como princí-

pio fundamental o respeito à vida, à dignidade e 

aos direitos do indivíduo, incluindo a fase de mor-

te e pós-morte, e no Art. 29 proíbe a participação 

em qualquer ato que antecipe a morte do pacien-

te, permanecendo o cuidado de Enfermagem 

para conferir conforto, alívio da dor e dignidade 

ao corpo que sofre20. 

A espiritualidade, como também a religião 

do paciente e familiares, deve ser levada em con-

sideração, pois em momentos críticos, as pessoas 

tendem a buscar mais a presença de alguma força 

superior e aprofundam sua fé. Isso não deve ser 

ignorado, independente da forma que eles acha-
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rem melhor para expressar tal devoção. É preciso 

que haja respeito nesse momento, como em 

qualquer outro15. 

De acordo com a OMS: “a religiosidade 

envolve dogmas, culto e a doutrina partilhada, 

sendo a espiritualidade ligada a questões relacio-

nadas com aspetos da vida humana onde inter-

vêm experiências que transcendem fenômenos 

sensoriais” 20. 

Nessa direção, além da relevância da 

construção de um histórico espiritual, a partir da 

compreensão do sentido desta dimensão do ser 

humano, é possível desenvolver melhores práti-

cas de cuidado às pessoas em cuidados paliativos, 

em cuja condição de terminalidade os aspectos 

espirituais tendem a se acentuar. Ao se pensar na 

integralidade do ser e no cuidado espiritual na 

finitude da vida, é necessário considerar a pessoa 

que está doente, e não a doença em si, visando o 

bem-estar, a qualidade de vida e o conforto²¹. 

O enfermeiro deve ter conhecimento so-

bre esse tema para que possa compreender que é 

um momento de reflexão e uma busca individual 

por algo sobrenatural que foge da capacidade 

humana de ver ou de sentir da mesma forma, 

sendo possível observar essa questão mais fre-

quentemente em situações de patologias graves, 

como tumores malignos15. 

A fé, torna-se uma fonte de apoio e en-

frentamento, até mesmo diante da possibilidade 

de morte. A equipe de enfermagem deve visar 

estratégias de enfrentamento, facilitando para o 

paciente o convívio com a doença, orientando 

também para que abandonem os meios usados 

que têm sido ineficazes na sua terapêutica e qua-

lidade de vida14.  

A família é um núcleo essêncial durante o 

cuidado. Nesta fase, familiares estão vulneráveis 

e desestabilizados tanto quanto o paciente, sen-

do essencial a atenção à família e aos anseios 

vivenciados por eles, inserindo-os no contexto do 

cuidar, objetivando diminuir as dificuldades e 

medos vivenciados em seu cotidiano14. 

A família, por sua vez, procura uma rela-

ção de confiança com o profissional em busca de 

um cuidado efetivo ao paciente que não respon-

de mais às expectativas terapêuticas, tentando 

através de uma atenção diferenciada que os cui-

dados paliativos proporcionem uma morte digna 

ao paciente terminal. Para os pacientes sob cui-

dados paliativos é importante o vínculo de confi-

ança com o cuidador profissional, com o almejo 

de não focar somente na interação com a doença, 

mas como estabelecer com o paciente a comuni-

cação, otimismo e alegria14. 

Os princípios fundamentais da Bioética es-

tão prescritos na Declaração Universal sobre 

Bioética e Direitos Humanos, adotada por acla-

mação em 19 de outubro de 2005, pela 33ª Ses-

são da Conferência Geral da Unesco. O preâmbu-

lo da declaração estabelece que as questões éti-

cas, suscitadas pelos rápidos avanços na ciência, e 

suas aplicações tecnológicas, devem ser exami-

nadas com o devido respeito à dignidade da pes-

soa humana e aos Direitos Humanos¹². 

A promoção à saúde e a bioética unem-se 

pela defesa da vida e têm como objetivo comum 

a melhoria da qualidade de vida e o respeito à 

dignidade humana. O processo de morte e mor-

rer e os alicerces de sustentação das ações profis-

sionais estão ancoradas nos quatro princípios 

bioéticos do modelo principialista: a autonomia 

(liberdade de agir conforme suas escolhas), a jus-

tiça (virtude cardeal; instituição política; precei-

tua a garantia da distribuição justa, equitativa e 

universal dos benefícios dos serviços da saúde), a 

beneficência (obrigação moral de agir em benefí-

cio dos outro) e a não maleficência (não se deve 

infligir mal ou dano), devendo ser norte para as 

práticas, reflexões e atitudes profissionais17. 

Deve ser considerado o respeito à vida, 

sendo a morte considerada como um processo 

natural, sem se prolongar a vida ou adiar a morte 

e ainda proporcionado o apoio e acompanha-

mento para uma morte digna e serena, sem so-

frimento físico, emocional e espiritual9. 
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Cuidando para a Boa Morte  

A finitude é complexa, muitas vezes asso-

ciada ao sofrimento, porém é real e requer aten-

ção. Logo, o cuidado de fim de vida reflete huma-

nizar o momento, enxergar a totalidade, tornan-

do a morte, o morrer e o luto, o mais confortável 

possível². 

A distanásia deve ceder lugar à ortotaná-

sia, ou seja, não utilizar-se de procedimentos 

desnecessários e desumanos com o intuito de 

ultrapassar o processo natural, que implicariam 

aumento de sofrimento. Não significa negligência 

ou abandono do paciente, mas é um processo 

terapêutico pautado pela humanização, no qual 

os cuidados destinam-se a proporcionar qualida-

de de vida e de morte ao paciente. A prática da 

ortotanásia caracteriza a manifestação da morte 

boa ou desejável, no tempo certo, sem interrup-

ção de tratamentos necessários para amenizar a 

dor¹¹. 

Os cuidados paliativos aumentam o valor 

dos cuidados de saúde20. Paliar envolve atos de 

humanismo, competências e habilidades relativas 

ao relacionamento interpessoal para que se te-

nham condições de compreender e ajudar a pes-

soa e sua família no contexto do processo de 

morte e morrer, proporcionando um cuidado 

digno nesse momento tão difícil e temido por 

todos – a morte17. 

A terminalidade pode ser considerada tal-

vez como a fase mais difícil para o ser humano 

onde, em meio a muitas tecnologias, tratamen-

tos, tentativas, a certeza da morte se torna cada 

dia mais real no cotidiano destes pacientes. 

Mesmo na terminalidade, estes pacientes têm 

direitos que lhes são garantidos, como o direito à 

verdade, ao diálogo, à autonomia, à decisão e à 

terapia e benefício. Admitir que se esgotaram os 

recursos para o resgate de uma cura e que o pa-

ciente se encaminha para o fim da vida não signi-

fica que não há mais o que fazer²². 

 

Conclusão 
Falar de cuidado paliativo é falar de humani-

zação da Assistência em Enfermagem, que é dispen-

sada aos pacientes que se encontram, talvez, na pior 

fase de suas existências, isto é, vivem não só com uma 

enfermidade em seus corpos, mas também com todos 

os sintomas provenientes desta enfermidade e com a 

certeza de que sua sentença de morte foi declarada. 

Cuidar é estar ao lado de pessoas que se en-

contram em condições de perda da vitalidade associ-

ada ao sofrimento psicológico; sofrimento social; so-

frimento espiritual, além dos sinais e sintomas mais 

perceptíveis relacionados ao sofrimento biológico, 

dentre outros que, por consequência, levam a uma 

fragilidade e a perda da autonomia. Ao prestar os 

cuidados paliativos, esperam-se os efeitos terapêuti-

cos dos cuidados prestados pela enfermagem. 

Enfermagem é relação de ajuda mútua diante 

da finitude da vida e que tem um papel preponderan-

te para o doente. O minimizar da dor, a promoção do 

conforto, a relação terapêutica baseada numa comu-

nicação efetiva, na permissão de momentos de silên-

cio, na escuta, no toque, no olhar, na empatia, na 

compreensão, na aceitação, na ausência de julgamen-

tos de valor, na integração da religiosidade e da espiri-

tualidade, entre outros, são aspectos a considerar 

para uma efetiva relação de ajuda.  

É preponderante a formação dos enfermeiros 

no âmbito dos cuidados paliativos, nomeadamente no 

estabelecimento da relação de ajuda, a qual nem 

sempre se realiza de forma eficaz e eficiente. Em cui-

dados paliativos, cada dia é um dia, daí emergir a ne-

cessidade de se vivenciar com o máximo de conforto e 

o mínimo de sofrimento. Cuidar em fim de vida nem 

sempre é fácil, pela incógnita do tempo de que se 

dispõe, pelo desgaste físico, psicológico e emocional.  

Como o foco dos cuidados paliativos não é a 

cura, a equipe paliativista deve ter aptidão em lidar 

com os vários momentos de instabilidade do paciente 

que vivencia a ameaça da vida por uma enfermidade. 

Diante de qualquer realidade vivenciada, existem 

possibilidades variadas de existir e de assumir modos 

de ser sujeito. Não é diferente diante do processo de 

finitude. Morrer é uma determinação, mas o modo 

como um sujeito experimenta o seu processo de fini-

tude é sempre singular.  
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Esta revisão valoriza a necessidade de se im-

plementar os cuidados paliativos no Brasil com mais 

afinco por parte das instituições e profissionais da 

saúde, tendo por base, a formação especializada e o 

amparo legal através de Leis que resguardem as insti-

tuições e os profissionais, compreendendo e valori-

zando as práticas de ortotanásia, assim como, o papel 

da enfermagem num cuidado onde o respeito à digni-

dade do ser humano e a qualidade de vida sejam cen-

trais, assistindo o outro de maneira holística e possibi-

litando a compreensão da morte como parte inte-

grante de um ciclo.   

É evidente a necessidade de desenvolverem-

se estudos junto às instituições de saúde, aos profissi-

onais que atuam nesta área de cuidado e aos familia-

res e pacientes com doenças ameaçadoras da vida, a 

fim de suscitar novas discussões, favorecendo a am-

pliação do conhecimento sobre os cuidados paliativos 

e a ortotanásia como meios de assegurar ao paciente 

terminal uma experiência de morte digna. 
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