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RESUMO
Este trabalho tem o objetivo de descrever a importância da enfermagem no cuidado paliativo
do paciente oncológico terminal por meio de uma revisão bibliográfica. O levantamento de
dados do estudo foi realizado nas bases de dados de manuais, revistas, artigos científicos, sites
e apostilas, por meio de bibliotecas virtuais, obtidos através de publicações do SCIELO
(Scientific Eletronic Library Online), INCA (Instituto Nacional de Câncer), COREN
(Conselho Regional de Enfermagem), COFEN (Conselho Federal de Enfermagem),
ONCOGUIA, Revista Enfermería Global e Revista Gestão e Saúde. A revisão literária foi
realizada no período de fevereiro a julho de 2021. Após os resultados pesquisados, nota- se
que existem casos em que pacientes oncológicos são afetados pelo tumor de forma agressiva e
irreversível, no qual o tratamento curativo não gera mais resultados, necessitando de cuidados
paliativos, não tendo como objetivo reverter o diagnóstico, mas minimizar o sofrimento e
gerar conforto e dignidade ao final da vida, sendo assim o paciente em estado terminal deve
ser assistido integralmente, requerendo a ação de uma equipe multiprofissional, prestando
assistência em todos os aspectos: mental, espiritual, físico e social. Conclui- se que o
Enfermeiro exerce um importante papel profissional dentro da equipe multidisciplinar na
assistência paliativa, pois desde o diagnóstico da doença até a terminalidade da vida o
enfermeiro está diretamente ligado ao paciente e sua família, atendendo não apenas suas
necessidades fisiológicas, como também oferecendo conforto e dignidade ao paciente,
procurando recursos para amenizar o sofrimento, de forma individual e atendendo as
necessidades específicas de cada indivíduo, trazendo uma assistência humanizada.
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