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Resumo
Estudo qualitativo com inspiração fenomenológica que objetivou compreender as 

experiências de um grupo de acadêmicos de enfermagem durante o estágio de uma universidade 
privada sobre o contato estabelecido com pacientes terminais e seus familiares. A pesquisa 
foi conduzida por uma questão guia: Como foi a sua experiência no estágio com o paciente 
terminal e seus familiares? A experiência no estágio curricular aconteceu de forma intensa para 
os entrevistados, sendo possível observar que o significado do cuidado ao paciente terminal está 
intimamente relacionado à relação com a família e aos sentimentos e experiências pessoais dos 
próprios entrevistados. As experiências pessoais dos acadêmicos permitiram a percepção da 
importância do apoio familiar, capaz de trazer conforto, segurança, carinho, amor nos momentos 
mais difíceis. Concluiu-se que os profissionais sentem-se despreparados para lidar com a transição 
vida/morte e com os cuidados ao paciente terminal. portanto, mais que decidir sobre como será 
o processo de morte do paciente terminal, faz-se necessário ouvir atentamente, percebê-lo como 
sujeito com medos, angústias, desafios e desejos com direito a uma morte digna. 
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tHE CARE OF tERMinALLY iLL: tHE nURSE ACAdEMiCS’ ExpERiEnCE dURinG 
intERnSHip

Abstract
phenomenological qualitative study aimed to understand the experiences of 

nursing students during the internship at a private university on the established contact with dying 
patients and their families. the research was led by one question: How was your experience on 
your intership with terminal patients and their families? the experience in internship occurred 
on an intense way to the interviewees, and it was possible to observe that the meaning of the 
care to terminally ill patients is closely related to the relationship with the family, and the feelings 
and personal experiences of the interviewees. the personal experiences of the students, enabled 
the importance of family support, capable to bring comfort, security, affection, and love in hard 
times. it may be concluded that  consider themselves  not prepared  to handle with  the  life/
death transition  and with the care  to  terminally ill patients. therefore, more than deciding  on 
how the process of death for terminal patients shall be, it is necessary to carefully listen, see him/
her as a subject with fears, anxieties, challenges and desires with the right to a dignified death.

Key words: terminally ill. Critical care. nursing students.

EL CUidAdO dE pACiEntES tERMinALES: LA ExpERiEnCiA dE LOS EStUdiAntES dE 
EnFERMERÍA dURAntE LA pRÁCtiCA CURRiCULAR 

Resumen
Estudio cualitativo de inspiración fenomenológica con el objetivo de comprender 

las experiencias de un grupo de estudiantes de enfermería durante su práctica profesional en 
una universidad privada sobre el contacto establecido con pacientes terminales y sus familiares. 
La investigación fue dirigida por una pregunta guia: ¿Cómo fue su experiencia en la práctica 
profesional con pacientes terminales y sus familiares? para los encuestados, la experiencia 
durante la práctica profesional fue de forma intensa, siendo posible observar que el significado 
del cuidado al paciente terminal está íntimamente vinculado a la relación con la familia, y 
a los sentimientos y experiencias personales de los propios encuestados. Las experiencias 
personales de los estudiantes permitieron percibir la importancia del apoyo familiar, capaz 
de brindar comodidad, seguridad, cariño y amor en momentos difíciles. Se concluye que 
los profesionales no se sienten preparados para manejar la transición ente vida y muerte 
ni con los cuidados al paciente terminal. por lo tanto, más que decidir sobre cómo será el 
proceso de la muerte del paciente terminal, es necesario oirlo atentamente, percibirlo como 
sujeto con miedos, angustias, desafios y deseos, además del derecho a una muerte digna.

palabras-clave: paciente terminal. Cuidados críticos. Estudiantes de enfermería. 
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INTRODUÇÃO

Viver é um fenômeno único e intuitivo para cada pessoa e se relaciona ao estado 

funcional, à existência, à vitalidade, ao tempo decorrido entre o nascimento e a morte e à 

subsistência.1 neste contexto, o ser humano é protagonista de sua própria vida e colocado 

frente ao dilema do viver e do morrer, dois fenômenos opostos inerentes ao curso de vida dos 

homens.2

não obstante o conhecimento de que a morte é um processo natural e inevitável, 

sempre foi vista como um tabu pela humanidade. dessa maneira, os debates em relação à 

definição da morte surgem, em grande parte, da dificuldade de definir o que seria o final de 

uma vida.3 

Embora as funções cardíacas e pulmonares sejam reconhecidas há séculos como 

essenciais para a sobrevivência, a atividade cerebral veio definir a vida e a morte do indivíduo, 

vinculando-a a critérios neurológicos.4 Entende-se que esse conceito expressa a necessidade 

de conhecer o processo de morrer como um processo natural da vida, não desconsiderando a 

expressão dos valores humanos, o que facilita o desenvolvimento de cuidados embasados na 

ética e no respeito para com o indivíduo após a sua morte.5 

de outro lado, destaca-se o progresso científico e tecnológico que contribuiu para 

os avanços crescentes no emprego de recursos na manutenção da vida, como novas formas de 

tratamento e esperança para o enfrentamento de muitos problemas, tornando possível estender 

os limites da vida.6 Essas modificações culminaram com o surgimento de um termo específico 

para a morte dentro do hospital – paciente terminal – que envolve um processo de morte 

inevitável e a terapêutica não aumentaria sua sobrevida, apenas prolongaria o processo lento 

de morrer, levando-o ao sofrimento.7 

de maneira geral, os profissionais de saúde são educados e preparados para lidar 

com a vida, proporcionando soluções para os problemas em direção ao bem-estar e à saúde das 

pessoas. Sendo assim, parece que o evento da morte pode ser considerado um obstáculo a ser 

vencido para esses profissionais e não um momento inerente ao viver, encontrando obstáculos 

ao assistir um paciente em fase terminal, pois, para muitos deles, “perder” um paciente é 

sinônimo de fracasso.8 

A dificuldade de lidar com a morte como processo natural do viver leva o 

profissional, muitas vezes, ao esquecimento de conceitos básicos, como o de qualidade de vida, 

e às tentativas desesperadas de manter a vida. todavia, há de se ter bem definido que auxiliar, 

dar apoio e condições para que o paciente tenha um final digno não significa deixá-lo morrer.9 
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Ao analisar todo este contexto, percebe-se que os profissionais de enfermagem 

podem estar apresentando algumas dificuldades em relação às atribuições da profissão. portanto, 

torna-se necessário o desenvolvimento de estudos que possam contribuir para a reflexão desses 

profissionais, proporcionando-lhes uma abordagem mais ampla e científica sobre o tema 

complexo e delicado do cuidar. 

deste modo, o presente estudo objetivou compreender as experiências pessoais 

e no campo de estágio sobre o contato estabelecido entre um grupo de acadêmicos de 

Enfermagem e pacientes terminais e seus familiares.

MÉTODOS

Este estudo é qualitativo, com inspiração fenomenológica. nesta perspectiva 

teórica, o pesquisador busca a essência do contexto vivenciado pelo sujeito da pesquisa, 

preocupando-se com um nível de realidade que não pode ser quantificado, correspondendo 

a um espaço profundo de aspectos subjetivos.10 nesse método um objeto é como o sujeito o 

percebe. tudo tem que ser estudado tal como é para o sujeito e sem interferência de qualquer 

regra de observação, cabendo a abstração da realidade e a perda de parte do que é real. 

tendo como objeto de estudo o fenômeno em si, estuda-se, literalmente, o que aparece. 

A Fenomenologia é tudo o que se mostra ou se torna visível para a consciência em sua 

individualidade. Os fenômenos são compreendidos pela análise do vivido ou experimentado 

nos significados e na percepção do ser humano.11

A pesquisa foi realizada com um grupo de acadêmicos de enfermagem de uma 

universidade privada, que aceitaram participar do estudo voluntariamente, respeitando-se a 

Resolução 196/96, que determina as diretrizes das pesquisas que envolvam seres humanos.12 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade de Alfenas (UniFEnAS), sob 

parecer no 204/2008. Os sujeitos envolvidos foram selecionados de forma aleatória por sorteio 

e os critérios de exclusão ocorreram pela própria manifestação de não querer mais participar 

da pesquisa. 

tendo em vista a natureza desta pesquisa, o número dos sujeitos envolvidos não 

foi estipulado, mas determinado no decorrer dos depoimentos em função de seus conteúdos, 

ou seja, a partir do momento em que se percebeu que os discursos mostraram-se suficientes 

para desvelar os fenômenos e responder às interrogações.10

As entrevistas aconteceram em locais reservados e foram agendadas de acordo 

com a disponibilidade de cada participante, após a assinatura do termo de Consentimento 
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Livre e Esclarecido (tCLE). informou-se também o motivo da pesquisa e as demais orientações 

do trabalho.

para o desenvolvimento da pesquisa foi utilizada uma ficha de identificação e uma 

entrevista gravada, contemplando a seguinte questão norteadora: Como foi a sua experiência 

no estágio com o paciente terminal e seus familiares? 

Após a gravação, as entrevistas foram transcritas na íntegra e posteriormente 

analisadas, pontuando-se as categorias com o referencial teórico e trabalhando-se com um 

universo de significados dos fenômenos. depois de compilados os dados, as fitas foram 

destruídas, para manutenção do sigilo, e identificados os informantes com pseudônimos, por 

exemplo: amarelo, azul, vermelho, rosa, verde e cinza.

RESULTADOS

As transcrições foram realizadas individualmente, para possibilitar a familiaridade 

com cada sujeito da pesquisa, com seu mundo-vida e o contexto em que está inserido. A análise 

atenta dos discursos apontou direções relacionadas ao significado pessoal sobre o cuidado ao 

paciente terminal, a relação com a família e os sentimentos dos próprios entrevistados. neste 

sentido, para que fosse possível a compreensão das experiências vividas por esses acadêmicos, 

tornou-se imperiosa a análise dessas questões, estruturadas em três temas apresentados a seguir.

FASES QUE O pACiEntE tERMinAL EnFREntA 

O processo do morrer pode ser vivido de diversas formas e cada família interpreta-a 

a sua maneira, de acordo com seu contexto histórico e sociocultural. Alguns pacientes procuram 

saber toda a verdade e começam uma incansável busca de conhecimento acerca do “mal” que 

os atinge. Outros pacientes criam uma vida totalmente afastada, principalmente quando não 

desejam saber sobre a doença ou sobre o tratamento.7

Os pacientes terminais vivenciam e passam por cinco estágios bem definidos, ao 

entrarem em contato com a própria morte. partindo de um processo de negação, percorrem 

um longo e difícil caminho que passa pela raiva, negociação e depressão até chegar ao último 

estágio, aceitando a própria morte com tranquilidade e paz.13 

inicialmente, o paciente não aceita que é terminal, nega a tudo terminantemente. 

trata-se de uma defesa, marcada por atitudes como trocar de hospital, fazer novos exames e 

consultar outros especialistas, buscando obter um diagnóstico diferente. pode-se perceber esta 

negação na fala a seguir:

Rev B.S.Publica Miolo. V 34 _ n 4.indd   800 17/6/2011   11:11:56



801

Revista Baiana
de Saúde Pública

v.34, n.4, p.796-809
out./dez. 2010

“[...] quando minha mãe recebeu o resultado da biópsia, procurou outros 
especialistas em Belo Horizonte, com esperança de ter um resultado errado, de 
ter trocado exame [...] ela não queria acreditar que estava com câncer [...]” (azul). 

A maioria dos pacientes apega-se ao fio de esperança de cura e procura fazer de 

tudo para que esta aconteça, passando a dar um valor muito maior à vida. na impossibilidade 

de obter resultados, o paciente passa a se sentir frustrado e angustiado.14 A raiva é uma fase em 

que o paciente questiona o porquê da doença e se revolta principalmente contra deus. Seu 

comportamento é rude com as pessoas que estão em sua volta, especialmente os profissionais 

participantes de seu tratamento. 

não só o paciente, mas a sua família é tomada por um sentimento de injustiça e 

de revolta e, muitas vezes, por uma indignação que consome o resto de esperança e de vida: 

“[...] minha mãe ficou buscando o tempo inteiro explicações para o que estava 
acontecendo.” (verde)

“[...] meu tio questionava o porquê que a doença tinha vindo [...]” (cinza). 

“[...] o melhor amigo questionava porque deus havia feito isso com ele. Era uma 
pessoa religiosa, de família, enfim, com bons hábitos e costumes [...]” (amarelo).

A terceira fase é também chamada de “barganha”, uma vez que o paciente tenta 

uma troca com deus e com a equipe em favor de sua cura e da recuperação de sua saúde. Esta 

fase geralmente é rápida e às vezes imperceptível:

“[...] minha tia, depois que descobriu que meu tio estava com HiV, começou a 
fazer promessas para todos os santos pela sua cura.” (cinza).

“A grande parte dos pacientes [...] se apegam a deus, confiando numa intervenção 
divina, já que os homens não podem fazer mais nada.” (verde).

Quando o paciente percebe que não há mais nada a ser feito, entra em depressão 

e sente-se impotente e profundamente triste. As palavras de consolo já não mais funcionam, 

sendo substituídas por atitudes como sentar-se em silêncio ao lado do doente:

“[...] meu amigo era terminal de câncer [...] entrou em depressão e começou a 
não conversar mais com a ninguém. Se revoltou, tentou fugir do hospital, negava 
tratamento [...]” (amarelo).
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no final, só resta ao paciente aceitar a própria finitude, que é vista apenas quando 

já experimentou todos os outros sentimentos. no entanto, é imperioso não confundi-la com 

felicidade, já que aceita que vai morrer e apenas não mais se desespera.13 dependendo da 

evolução da doença, alguns não têm tempo nem preparação para alcançar a última fase: 

“[...] nos transmitiu um olhar de paz, tranquilidade, serenidade, que nos confortava 

[...] Ele sabia que iria morrer, sempre dizia que só precisava que estivéssemos ao 

seu lado, segurando a sua mão [...]” (amarelo).

Além dessas fases, o paciente terminal pode experimentar sintomas físicos 

diretamente relacionados com sintomas psicológicos, sendo a dor um dos mais difíceis 

de lidar.15 A dor pode ser definida como uma experiência subjetiva, sensorial e emocional, 

desagradável associada a dano tecidual ou descrita em tais termos. Já é sabido que a percepção 

da dor é inerente à vida. Alguns estudos mostram que é uma condição independente de 

experiência anterior. trata-se de uma queixa comum, pois acontece com a quase totalidade 

dos pacientes, seja por sua patologia, seja pelo confinamento ao leito, desconforto, realização 

de procedimentos invasivos que ocorrem frequentemente.16

A dor adquire outros significados para o paciente terminal e cabe ao profissional 

estar atento a esses sinais que podem auxiliar na prestação de um cuidado mais humano. 

O profissional deve ter em mente que cuidar pressupõe preocupação, responsabilidade e 

envolvimento afetivo com o outro.17 

Muitas vezes, os pacientes necessitam apenas de conforto e ter certeza de que 

não ficarão sozinhos:

“[...] ele era uma pessoa que trabalhava muito, não parava nenhum instante, 

estava sempre sozinho, mas na fase terminal [...] sentia dor [...] pedia sempre que 

se segurasse sua mão [...]” (amarelo).

A percepção para as queixas verbais e não verbais do paciente, a sua privacidade, 

o respeito ao sono, o controle da dor são aspectos importantíssimos do cuidar.18 Um dos 

principais perigos em negligenciar essa queixa no contexto clínico é a tendência do tratamento 

concentrar-se somente nos sintomas físicos, como se apenas estes fossem a única fonte de 

angústia para o paciente: 

“Muitos profissionais de enfermagem negam que o paciente apresenta dor física 

e sequer tem conhecimento de que muitas vezes aquela dor vem da alma, de um 

ser completamente angustiado e triste [...]” (vermelho).
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“Compreender que a dor que o paciente está sentindo ultrapassa o lado físico é 
muito difícil para alguns profissionais [...]” (rosa).

percebe-se, muitas vezes, que pacientes e profissionais de saúde podem ter 

concepções diferentes, especialmente em relação à dor. Uma possível explicação para essas 

diferenças está ligada à dificuldade de o profissional lidar com um paciente terminal, especialmente 

por causa do sentimento de impotência profissional e tecnológica diante da falta de cura.7

Ainda que seja uma tarefa complexa, o enfermeiro tem a oportunidade de 

contribuir muito para aumentar o conforto do paciente e aliviar sua dor, por ser o profissional 

que permanece mais tempo junto a ele. 

portanto, a manifestação da dor precisa fazer sentido para o outro. por isso é 

extremamente importante que o paciente terminal receba um suporte espiritual e emocional 

para enfrentar toda essa situação.15 

O dESAFiO dE COnViVER COM A FAMÍLiA dO pACiEntE tERMinAL

A doença terminal pode ser vista como um processo coletivo que envolve o 

paciente e sua família em um ciclo de vida comum.19 A família é entendida, neste contexto, 

como uma unidade social proximamente conectada ao paciente pelo amor, podendo ou não 

ter laços legais ou de consanguinidade.20

As falas dos entrevistados revelaram que parece haver uma reorganização familiar 

em longo prazo, porque a doença enraíza-se no cotidiano, causando mudanças em todos os 

membros da família: 

“[...] ocorre uma mudança brusca de papéis [...] o pai passa a ser mãe, a mãe passa 
a ser pai [...]” (azul). 

“Aceitar que alguém que a gente ama muito está próximo do fim deixa qualquer 
um, num primeiro instante, maluco [...] é preciso muita fé em deus para seguir 
adiante.” (cinza).

“percebi a minha família desgastada com toda aquela confusão que estava 
acontecendo [...] era como se estivéssemos nos matando aos poucos [...]” (verde).

A família torna-se parte do processo terapêutico e em muitos casos traz conforto, 

alívio, podendo atuar de forma a investir nas suas possibilidades de recuperação. O conforto é 

assegurado principalmente por aqueles com os quais ele tem mais ligações afetivas: 
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“[...] o que mais emocionou foi quando o marido dela chegou; ele não disse nada, 
apenas segurou a sua mão e os dois choraram [...] quando cheguei no outro dia, 
ela havia falecido.” (vermelho). 

“[...] comecei a conversar com sua irmã e, subitamente, ele parou de respirar [...] 
sua irmã pegou no meu braço e pediu que eu e minha dupla rezássemos por ele 
[...] quando terminamos o pai nosso, ele voltou a respirar [...]” (cinza).

“[...] a família é de fundamental importância, principalmente em um momento 
tão crítico como este [...]” (verde). 

Quando internado, o paciente sente falta dos momentos de intimidade, da 

convivência diária. O maior desejo de muitos pacientes é manter os processos familiares da 

mesma maneira. Em todas as etapas enfrentadas pelo paciente terminal, o apoio familiar é a 

peça-chave para que ele consiga vencer todos os obstáculos.11 

por outro lado, para algumas famílias, o processo de aceitação é bem mais difícil 

e às vezes ele nem ocorre:

“[...] convivi com o caso de paciente terminal de câncer onde a família se recusava 
terminantemente a pronunciar aquela palavra [câncer] [...] diziam entre eles que 
esta palavra trazia maldição para a família e que aquele ente querido não sofria 
deste mal [...]” (rosa).

“[...] é muito comum acompanharmos líderes de família sofrendo e tentando 
esconder de seus familiares doenças graves; muitos temem o despreparo dos 
familiares e escondem até quando podem esta nova realidade [...]” (azul). 

A despeito de todo o sofrimento, angústia, revolta, desesperança, medo 

compartilhado pelos membros da família, são somadas forças e, juntos, eles alcançam o objetivo 

maior que é ajudar o ente querido a atravessar esse momento.16 

para enfrentar todas essas dificuldades, a boa comunicação estabelecida entre 

profissional, paciente e família é a “pedra angular” do cuidado ao paciente terminal. É 

importante deixá-los cientes de todos os procedimentos que serão realizados, bem como do 

prognóstico, por meio de informações claras e realistas, mas também compassivas e solidárias.20 

Especialmente o enfermeiro, deve estar preparado para prestar um cuidado ético, estético e 

humano, de forma a estar apto para responder aos anseios e dúvidas do paciente e de seus 

familiares.19
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Muitas vezes, os acadêmicos perceberam que os profissionais são capazes de 

quebrar algumas regras com relação aos horários de visita, datas comemorativas: 

“não é nenhum problema permitir que uma mãe, pai ou filho fique um pouco 
mais no horário de visitas, entre em horários diferentes do programado [...]” 
(cinza). 

Observou-se num estudo em uma Uti neonatal uma constante preocupação da 

equipe com a acolhida da mãe e facilitação de seu acesso e de sua permanência no setor como 

fatores colaboradores ao tratamento.21 

O cuidado realizado em conjunto com a família traz grandes benefícios para o 

paciente, mesmos nos momentos mais difíceis. para tanto, os acadêmicos relatam a importância 

da assistência integral aos familiares: 

“[...] permitir que o paciente e sua família recebam apoio psicológico espiritual 
é fundamental neste momento [...] respeitar os princípios, o credo, a religião de 
cada um faz com que a relação de ajuda se torne muito mais fácil.” (cinza).

“[...] quando eu via meu avô sofrendo, sentindo muita dor, eu pedia a deus para 
estar no lugar dele. Era muito difícil estar ao seu lado e não poder fazer nada [...]” 
(amarelo).

A literatura também enfatiza que um dos objetivos principais no cuidado ao 

paciente é prestar uma assistência integral, sob os aspectos emocionais, espirituais, físico- 

-ambientais, sociais, econômicas e reabilitadores.21

portanto, precisamos aprender a estar atentos às necessidades do paciente 

terminal, como ser ouvido, acolhido, respeitado, amparado, cuidado. O enfermeiro, com toda 

sua formação, deverá direcionar intervenções humanizadas. 

A diFiCULdAdE EM pREStAR UM CUidAdO SEM LiMitES

Cuidar de pacientes terminais exige muito mais do que conhecimentos 

técnicos e científicos; requer a compreensão a fundo de sua individualidade, apoiada em um 

relacionamento interpessoal de valorização da pessoa humana.17 

percebe-se nas falas dos acadêmicos que não há preparo para lidar com todas as 

questões complicadas que cercam o cuidado aos pacientes terminais:
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“Eu acho muito difícil lidar com paciente terminal [...] imaginar que hoje você 
chega, cuida do paciente com todo carinho e, no outro dia, ele não está mais lá. 
não aceito muito isso [...]” (amarelo).

“[...] ainda não me sinto preparada para enfrentar esse tipo de situação; não 
consigo aceitar a morte [...]” (verde).

“[...] nós, enquanto estudantes de enfermagem e pessoas, não somos preparados 
para enfrentar o limite da vida. infelizmente, quando nos deparamos com essa 
situação, não sabemos como agir; com isso, não conseguimos ajudar, cuidar de 
quem está neste limite [...]” (cinza).

“no primeiro campo de estágio, eu e meu grupo assumimos ‘de cara’ a Uti, onde 
prestamos assistência direta a pacientes terminais. Fiquei assustada! Era tanto 
aparelho ligado e alarmando, tantas medicações, soros, sondas [...] tive medo.” 
(azul).

Muitos profissionais não se sentem à vontade para manifestar seus sentimentos 

diante de uma tarefa difícil como cuidar de um paciente terminal. As falas revelam a insegurança 

dos acadêmicos associada a sentimentos de impotência e tristeza:

“[...] me senti muito mal, pois eu estava ali lutando para salvá-la, enquanto alguns 
membros da equipe já não mais realizavam suas tarefas, por se tratar de uma 
paciente terminal” (azul).

“A maioria esconde na técnica os seus sentimentos, emoções [...]” (amarelo). 

Estudos semelhantes a este destacam que o cuidado ao paciente terminal é 

cercado de dificuldade em trabalhar com o processo de morrer, a impotência do profissional 

de saúde perante a morte juntamente com o desejo pela cura do paciente, a dificuldade de 

lidar com o desgaste da família.5 todas essas questões estão profundamente relacionadas à 

formação profissional. no Brasil, existem vários desafios a serem vencidos, inclusive uma possível 

deficiência na formação de profissionais de saúde no que diz respeito à terminalidade.17 

durante a formação, os profissionais não são preparados para enfrentar a morte 

ou lidar com as questões dos cuidados que cercam o paciente terminal. pacientes em estado de 

intensa gravidade apresentam na sua totalidade alterações fisiológicas, seguidas de transtornos 

psicológicos, sociais e espirituais. A atenção a estes doentes não deve ser voltada apenas para a 

doença em si, mas também para os distúrbios que esta provoca no ser humano.16
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O cuidado a esses pacientes exige uma eficiência e constante atualização de 

conhecimentos, principalmente quanto a ter habilidade e segurança na execução de técnicas de 

manipulação de máquinas e equipamentos complexos.22 Além disso, faz-se necessário entender 

que o cuidar perpassa por uma visão holística do paciente, algo que supera a correta execução 

da técnica, pois representa o preocupar-se afetivamente com o outro.23 

O profissional costuma apegar-se apenas aos sinais e sintomas de uma doença e às 

técnicas que poderão ser desenvolvidas, restringindo-se à dor e aos sintomas da doença, o que 

os leva a excluírem do tratamento a dimensão humana do cuidar.21 Entretanto, mesmo quando 

não é mais possível curar, ainda se pode ajudar por meio de maior atenção, de uma mão amiga, 

um olhar carinhoso, uma carícia, um ambiente mais alegre ou tranquilo e organizado.23

Os acadêmicos que prestaram uma assistência diferenciada e humana aos 

pacientes terminais durante o estágio tiveram grande crescimento pessoal e profissional: 

“Em um campo de estágio, prestei assistência total a uma paciente, a qual me 
ensinou muitas coisas [...]” (azul). 

“[...] mas pude também observar a importância de estar perto, pegar na mão; e 
deixar a família ficar ao seu lado conforta e traz uma alegria enorme para ele, que 
jamais iria esquecer [...]” (amarelo).

Os profissionais envolvidos no cuidar de pacientes terminais devem estabelecer 

uma relação que ultrapasse o cuidado físico, por meio de ações humanizadas. Essa relação 

está diretamente relacionada à disponibilidade, ao interesse, à sensibilidade, ao respeito, à 

aceitação, à compreensão e à afetividade que ambos compartilharão. 

A morte, a despeito de ser uma certeza para cada criatura viva, sempre despertou 

um grande temor no ser humano, seja devido às crenças e valores, seja por causa da visão de 

mundo de cada indivíduo. Enfim, foi possível perceber que, para assistir a um paciente terminal, 

o profissional de enfermagem deve entender que este cuidar ultrapassa a técnica e que este não 

existirá se não tiver carinho, compreensão, afetividade, interesse, disponibilidade e paciência 

com aquele que sofre. Se cada profissional agir desta forma, melhor será a compressão do que 

é ser um paciente terminal e como cuidar dele. 

diante do exposto, conclui-se que essa discussão é ampla e complexa para 

ser esgotada por este estudo, mas saber sobre o sofrimento que alguns já passaram ajudou a 

entender um pouco o universo em que se insere o paciente terminal. As experiências pessoais 

dos acadêmicos permitem perceber-se a importância do apoio familiar, capaz de trazer conforto, 

segurança, carinho e amor nos momentos mais difíceis. 
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desde o início deste estudo percebeu-se o quanto os profissionais se sentem 

despreparados para lidar com a transição vida/morte e com os cuidados ao paciente terminal. 

Enfim, desenvolver técnicas é importante, porém, em certos momentos, pequenos gestos como 

um aperto de mão e um olhar carinhoso é o que realmente o paciente espera do profissional. 

portanto, mais que decidir sobre como será o processo de morte do paciente terminal, faz- 

-se necessário ouvir atentamente, percebê-lo como sujeito com medos, angústias, desafios e 

desejos, com direito a uma morte digna. 
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