A qualidade da assistência de
Enfermagem na Terminalidade
Em Pacientes Sob Cuidados
Paliativos
Autora Mariana Pereira da Silva; Co - Autora Daniela Nascimento

Eixo Temático: Avaliação e Qualidade do Cuidado -188.
Palavras-chave: Qualidade, Terminalidade, Cuidados Paliativos, Assistência de enfermagem.
INTRODUÇÃO

O estudo pretende refletir sobre a qualidade desta assistência, demonstrando como deve ser, permitindo assim, um
aprimoramento do cuidar de acordo com a filosofia dos cuidados paliativos, que se trata de uma assistência
diferenciada. Os cuidados paliativos têm como princípios, afirmar a vida e encarar a morte como um processo normal
não adiar nem prolongar a morte; prover alívio da dor e de outros sintomas integrado aos cuidados, oferecendo suporte
para que os pacientes possam viver o mais ativamente possível, ajudando a família no processo de luto. ¹O enfermeiro é
o elemento da equipe de saúde que mantém uma relação mais intima com o doente, não só por permanecer nos
serviços de cuidados de saúde durante um período mais longo, mas também porque é ele que presta mais cuidados
diretos e também por estar em uma posição privilegiada na medida em que é a pessoa da equipe, que regra geral
conhece melhor o doente como pessoa e todo o seu contexto familiar, econômico e sociocultural, o que faz com que
tenha maior possibilidade de detectar as necessidades especifica do doente e saber qual a melhor forma de lhe dar
respostas mais adequadas. Como a equipe de enfermagem esta relacionada diretamente com o paciente, deve estar
capacitada para o cuidado de pacientes paliativos, conseguindo identificar características que demonstram a dor do
paciente, para que sua assistência seja adequada, permitindo o conforto de quem está sendo assistido.

OBJETIVO
O presente estudo tem como por meio do levantamento
das referências bibliográficas como está a qualidade da
assistência de enfermagem na terminalidade para
pacientes que estão sob cuidados estão preparadas para
cuidar de pacientes que estão sob cuidados paliativos.

METODOLOGIA
Este estudo foi desenvolvido através de uma revisão
bibliográfica. A busca dos artigos será realizada através
do site da Bireme, com as bases de dados Lilacs, e
Scielo, considerando artigos desde 1990 até os dias
atuais.

REFÊRENCIA.

RESULTADO
O estudo mostra que a enfermagem tem um papel
muito importante na fase da terminalidade do
paciente sob cuidados paliativos, devido ter um
contato direto na assistência deste paciente, e
muitas situações, a equipe se faz presente no
momento que família e o paciente necessitam de
apoio psicológico e emocional na perda deste
paciente, que sabe que o processo de vida está
terminando, entretanto, a equipe de enfermagem e
multidisciplinar deve ser preparada para atuar em
cuidados paliativo. O estudo mostrou que os
profissionais de enfermagem devem ser preparadas
para atuar em cuidados paliativos, uma vez que se
trata de um atendimento diferenciado
com
assistência humanizada.
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