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RESUMO 

Os cuidados paliativos buscam minimizar o sofrimento e melhorar a qualidade de vida de 

pacientes e famílias que enfrentam os problemas associados a doenças que ameaçam a 

vida. O estudo tem como objetivo analisar a interdisciplinaridade nos cuidados paliativos 

na perspectiva dos profissionais que atuam na saúde do idoso. Trata-se de uma pesquisa 

do tipo revisão integrativa, cuja busca de artigos científicos ocorreu nos bancos de dados 

na United States National Library of Medicine (PubMed) e da Biblioteca Virtual em 

Saúde (BVS), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) 

e Scientific Electronic Library Online (SciELO), no período de abril e maio de 2020. 

Utilizou-se o cruzamento de descritores segundo os Descritores em Ciência da Saúde 

(DeCs\MeSH): idoso, equipe multiprofissional, cuidados paliativos interligados pelo 

operador booleano "AND". Inicialmente foi realizada uma busca na United States 

National Library of Medicine (PubMed) utilizando os descritores que resultou em 466 

artigos e após a aplicação dos filtros com leitura criteriosa dos estudos apenas 03 artigos 

foram selecionados. Em seguida, foi realizada uma busca na Biblioteca Virtual em Saúde 

(BVS), que resultou em 536 artigos que rendeu apenas 03 artigos que atendiam à 

pesquisa. Após isso, foi iniciada uma busca através da Literatura Latino-Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), que resultou em 536 dos quais apenas 02 

respondiam ao objetivo da pesquisa. E por último, foi realizada a busca na Scientific 

Electronic Library Online (SciELO) que resultou em 01 artigo. Foram, então, obtidos 09 

estudos após a leitura e a síntese minuciosa das principais informações contidas nos 

artigos. Observou-se que os artigos trataram sobre os aspectos conceituais e a abordagem 

dos Cuidados Paliativos a partir da visão da equipe multidisciplinar, da relação e do 

sentimento entre os membros da equipe interdisciplinar em Cuidados Paliativos, além do 

processo de tomada de decisão frente ao binômio paciente-família. Concluiu-se que o 

papel da equipe multidisciplinar que atua em cuidados paliativos requer estratégias 

pautadas em planejamento, organização e divisão de tarefas, resultando em um cuidado 

integral voltado às necessidades do paciente e da sua família.  

 

Palavras chaves: Cuidados Paliativos, Equipe Multidisciplinar, Idoso. 

 

ABSTRACT 

Palliative care seeks to minimize suffering and improve the quality of life of patients and 

families who face problems associated with life-threatening diseases. The study aims to 

analyze the interdisciplinarity in palliative care from the perspective of professionals 

working in the health of the elderly. This is an integrative review research, whose search 

for scientific articles occurred in the databases of the United States National Library of 

Medicine (PubMed) and the Virtual Health Library (VHL), Latin American and 

Caribbean Literature in Sciences (LILACS) and Scientific Electronic Library Online 

(SciELO), in the period between April and May 2020). The crossing of descriptors 

according to the Health Science Descriptors (DeCs \ MeSH) was used: elderly, 

multiprofessional team, palliative care connected by the Boolean operator "AND". 

Initially, a search was performed in the United States National Library of Medicine 

(PubMed) using the descriptors that resulted in 466 articles and after applying the filters 

with careful reading of the studies, only 03 articles were selected. Then, a search was 

performed in the Virtual Health Library (VHL), which resulted in 536 articles that yielded 
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only 03 articles that were used for the research. After that, a search was started through 

Latin American and Caribbean Literature in Health Sciences (LILACS), which resulted 

in 536 of which only 02 responded to the research objective. Finally, a search was 

performed in the Scientific Electronic Library Online (SciELO), which resulted in 01 

article. Then, 09 studies were obtained, which, after reading and thorough synthesis of 

the main information contained in the articles. It was observed that the articles dealt with 

the conceptual aspects and approach of Palliative Care from the perspective of the 

multidisciplinary team, of the relationship and feeling between the members of the 

interdisciplinary team in Palliative Care, in addition to the decision-making process in the 

face of the patient- family. It was concluded that the role of the multidisciplinary team 

that works in palliative care requires strategies based on planning, organization and 

division of tasks, resulting in comprehensive care geared to the needs of the patient and 

his family. 

 

Keywords: Palliative care; Multidisciplinary team; Elderly. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) prevê que, no mundo, existam 20 

milhões de pessoas necessitadas de cuidados paliativos no final da vida, dos quais, cerca 

de 80% vivem em locais de baixa e média renda, sendo 67% dessa população composta 

por idosos e 6% crianças (IBGE, 2014).  

Diferentes órgãos recomendam fortemente a prestação e inserção dos cuidados 

paliativos nas políticas de saúde. Porém, uma declaração emitida pela OMS mostra que 

os serviços de cuidados paliativos ainda são escassos nas instituições de saúde. Deixando 

vários pacientes e familiares de serem beneficiados, vivenciando seu processo de doença 

e a terminalidade da vida sem dignidade, com piora da qualidade de vida e sofrimento 

(GOMES; OTHERO, 2016). 

Historicamente, o Cuidado Paliativo se confunde com hospedarias destinadas a 

receber e cuidar de peregrinos e viajantes. Já em 1967, ganhou-se uma nova roupagem 

cuja a estrutura permitia além da assistência aos doentes, o desenvolvimento de pesquisa 

e ensino conquistando bolsistas por todo o mundo. Em 1982, o termo “cuidados 

paliativos” ganhou notoriedade com a criação do Comitê de Câncer da Organização 

Mundial de Saúde com intuito de definir políticas públicas para alívio da dor e cuidados 

que fossem recomendados em todos países (HERMES; LAMARCA, 2013). 

Os cuidados paliativos, então, buscam minimizar o sofrimento e melhorar a 

qualidade de vida de pacientes e familiares que enfrentam os problemas associados a 

doenças que ameaçam a vida, por meio de identificação precoce, avaliação correta e 

tratamento da dor e outros problemas físicos, psicossociais ou espirituais. Deve-se 
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contemplar três níveis de intervenção: físico, referente a sintomas (como dor e náusea); 

psicossocial (como identificação de medos e preocupações); e espiritual (PALMEIRA; 

SCORSOLINI-COMIN; PERES, 2020). 

Dessa forma, o trabalho integrado de equipe multiprofissional é fundamental para 

a melhor abordagem, envolvendo médicos, enfermeiros, farmacêuticos, nutricionistas, 

assistentes sociais, psicólogos, fisioterapeutas, capelão, fonoaudiólogo, dentista e 

terapeuta ocupacional. A equipe de Cuidados Paliativos é, por natureza, multiprofissional. 

Embora a composição inicial mínima seja com médico, enfermeiro e assistente social. Na 

prática clínica, para um cuidado de qualidade, outras profissões como psicólogo, 

fisioterapeuta, nutricionista e equipes de apoio são fundamentais e ampliam as diversas 

formas de abordagem do indivíduo nesse estágio (SEVALHO, 2018).  

A compreensão multidimensional do adoecimento proporciona à equipe uma 

atuação ampla e diversificada que se dá através da observação, análise, orientação, 

visando identificar os aspectos relevantes para a evolução de cada caso. Cada profissão 

tem uma função importante nesse processo.  O assistente social, por exemplo, traz 

informações acerca da realidade biogeográfica do paciente e faz o elo entre o paciente-

família e a equipe. Já o psicólogo atua nas desordens psíquicas e fornece um suporte 

emocional à família, principalmente. O enfermeiro interfere nos cuidados básicos e 

fisiopatológicos do paciente.  O médico contribui fornecendo esclarecimentos sobre 

diagnósticos e prognósticos para o paciente cuja morte é inevitável, orientando a equipe, 

mantendo sempre uma boa comunicação com os demais profissionais, para que o paciente 

tenha dignidade nos últimos de sua vida (PACHECO; GOLDIM, 2019).  

O nutricionista atua retardando a síndrome anorexia-caquexia e ressignificando o 

alimento. O fisioterapeuta oferece suporte para que os pacientes vivam o mais ativamente 

possível, com impacto sobre a qualidade de vida, com dignidade e conforto. O terapeuta 

ocupacional possibilita a construção de brechas de vida, potência, criação e singularidade, 

em um cotidiano por vezes empobrecido e limitado pela doença. Já para o dentista, faz-

se importante o controle das infecções buco-dentais através de prevenção ou tratamento 

curativo. Por último, o capelão oferece o atendimento espiritual permitindo o beneficiado 

expressar seus sentimentos e emoções conversando abertamente sobre a morte e o morrer 

e ajudando-o a participar de todas as decisões referentes ao seu tratamento e aos seus 

desejos finais (ANCP, 2012). 

Este estudo tem como objetivo analisar a interdisciplinaridade nos cuidados 

paliativos na perspectiva dos profissionais que atuam na saúde do idoso.  Como 
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desdobramento possível, propõe a reflexão sobre conhecimentos, sentimentos, valores e 

atitudes dos profissionais de saúde em relação ao tema. 

 

2 METODOLOGIA 

O presente trabalho consiste em uma revisão integrativa da literatura científica 

nacional e internacional, sobre a análise da interdisciplinaridade nos cuidados paliativos 

na perspectiva da equipe multiprofissional. A busca de documentos foi realizada nos 

meses de abril a maio de 2020. A pesquisa iniciou-se pela busca de fontes publicadas 

entre 2013 e 2020, cujo objeto de análise é a produção científica veiculada em periódicos 

indexados nos bancos de dados na United States National Library of Medicine (PubMed) 

e da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS) e Scientific Electronic Library Online (SciELO). Utilizou-

se o cruzamento de descritores segundo os Descritores em Ciência da Saúde 

(DeCs\MeSH): idoso, equipe multiprofissional, cuidados paliativos interligados pelo 

operador booleano "AND".  

 Inicialmente foi realizada uma busca na United States National Library of 

Medicine (PubMed) utilizando os descritores:  idoso, equipe multiprofissional, cuidados 

paliativos interligados pelo operador booleano "AND", a qual resultou em 466 artigos. 

Em seguida após a aplicação dos filtros: texto completo disponível, entre os anos de 2012 

a 2020, em inglês e português, surgiram 116 artigos. Após a leitura criteriosa dos estudos 

apenas 3 artigos foram selecionados. Utilizou-se como critérios de inclusão: artigos 

publicados nos últimos 8 anos, disponíveis em texto completo disponível e aqueles cujos 

idiomas eram português, inglês. Os critérios de exclusão foram: artigos científicos que 

não se enquadraram ao objetivo da pesquisa, visto que tratavam de pacientes oncológicos, 

crianças, pacientes específicos ou simplesmente não tratavam da abordagem 

multidisciplinar. 

Em seguida, foi realizada uma busca na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), 

utilizando os mesmos descritores:  idoso, equipe multiprofissional, cuidados paliativos 

interligados, pelo operador booleano "AND". Que resultou em 536 artigos e após a 

aplicação dos filtros: Texto completo disponível; 2012 a 2020, em inglês e português, 

resultou em 180 artigos. Após leitura dos títulos e retirada dos estudos duplicados resultou 

em 14 artigos, dos quais apenas 3 foram selecionados após uma leitura criteriosa. Os 

critérios de inclusão foram: artigos publicados nos últimos 8 anos, disponíveis em texto 
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completo disponível e aqueles cujos idiomas eram português e inglês. Os critérios de 

exclusão foram: fuga ao tema principal do objetivo da pesquisa.  

Após isso, foi iniciada uma busca através da Literatura Latino-Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), com o uso dos mesmos descritores:  idoso, 

equipe multiprofissional, cuidados paliativos, interligados pelo operador booleano 

"AND". Que resultou em 536 artigos e após a aplicação dos filtros: Texto completo 

disponível; 2012 a 2020, em inglês e português, resultou em 09 artigos. Após leitura dos 

estudos na íntegra 9 artigos foram selecionados, dos quais apenas 2 respondiam ao 

objetivo da pesquisa. Os critérios de inclusão foram: artigos publicados nos últimos 8 

anos, disponíveis em texto completo disponível e aqueles cujos idiomas eram português, 

inglês. Os critérios de exclusão foram: Artigos que tinha o enfoque no papel do cuidador 

e não na equipe multiprofissional; os que tratavam da área pediátrica; e aqueles que 

tratavam de patologias específicas. 

E por último, foi realizada a busca na Scientific Electronic Library Online 

(SciELO), com o uso dos descritores idoso, equipe multiprofissional, cuidados paliativos 

interligados pelo operador booleano "AND". Que resultou em 1 artigo e após a aplicação 

dos filtros: Texto completo disponível; 2012 a 2020, em inglês e português, resultou em 

1 artigo. Após leitura do título, o mesmo foi selecionado após uma leitura criteriosa. Os 

critérios de inclusão foram: artigos publicados nos últimos 8 anos, disponíveis em texto 

completo disponível e aqueles cujos idiomas eram português, inglês. Os critérios de 

exclusão foram: fuga ao tema principal do objetivo da pesquisa visto que tratavam de 

pacientes oncológicos, crianças. 

Foram, então, obtidos 09 estudos após a leitura e síntese minuciosa das principais 

informações contidas nos artigos. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O presente estudo contou com 09 artigos que foram distribuídos conforme o 

quadro abaixo: 
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Quadro 01 – Distribuição dos artigos selecionados e incluídos acerca do papel da equipe multidisciplinar 

nos cuidados paliativos.  

AUTOR, ANO TÍTULO OBJETIVOS RESULTADOS/CONCLUSÕES 

KLARARE, et al. 

2013 

Team interactions in 

specialized Palliative 

Care Teams: a 

qualitative study.  

Explorar a interação entre a 

equipe especializada em 

cuidados paliativos.  

Os resultados indicaram que as 

questões organizacionais, como os 

recursos e a liderança possuem grande 

impacto na prestação de cuidados.  

Assim, a comunicação, o 

conhecimento e a confiança na 

competência dos colegas são 

importantes para o desempenho da 

equipe especializada em Cuidados 

Paliativos. Além disso, o trabalho dos 

diferentes profissionais da equipe 

impactam positivamente na prestação 

dos cuidados, beneficiando os 

pacientes e os cuidadores familiares. 

KLARARE, et al, 

2018. 

Team type, team 

maturity and team 

effectiveness in 

specialist palliative 

home care: an 

exploratory 

questionnaire study. 

Identificar os tipos de equipe 

especializados em cuidados 

paliativos na Suécia e explorar 

associações entre o tipo da 

equipe, a maturidade da 

equipe e a eficácia da equipe 

na atenção domiciliar. 

Os resultados mostraram que as 77 

equipes investigadas existiam há 7 a 21 

anos, eram de tamanho médio e 

funcionavam como equipes inter ou 

transprofissionais. Os resultados 

evidenciaram também que, equipes 

mais maduras tendem a trabalhar de 

maneira mais integrada do que 

paralelamente. O estudo recomenda a 

necessidade de esclarecer os objetivos 

da equipe e estabelecer as funções dos 

profissionais, além da priorização do 

desenvolvimento de traços 

psicossociais desejáveis e processos 

em equipe na prática clínica. 
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SILVA, A.A.; 

ARRAIS, A.R., 

2015. 

O luto complicado 

diante da finitude de 

idoso hospitalizado: um 

alerta à equipe de Saúde. 

Discutir a implicação da 

equipe na prevenção do luto 

complicado junto ao 

cuidador-familiar de uma 

idosa hospitalizada. 

Os resultados evidenciaram uma 

reflexão acerca da conduta da equipe 

de saúde que, na ânsia de promover a 

vida, às vezes, retarda a morte. Essa 

atuação favorece uma cultura que não 

encara a morte como algo natural, mas 

como uma doença. Portanto, para 

modificar esse panorama, sugere-se 

uma mudança na postura de se 

valorizar e de resgatar a subjetividade e 

a autonomia do paciente idoso e do seu 

cuidador, como preparação para uma 

morte digna. 

SILVA, et al. 

2017 

Caracterização dos 

recursos de 

comunicação utilizados 

por pacientes em 

cuidados paliativos. 

Realizar uma revisão 

integrativa das publicações 

referentes ao papel do 

fonoaudiólogo em relação às 

estratégias de comunicação 

em cuidados paliativos, bem 

como a caracterização das 

formas de comunicação 

utilizadas nesses casos.  

Os artigos revisados da literatura 

apontaram a importância da 

comunicação dos pacientes em 

cuidados paliativos. As estratégias de 

comunicação mais utilizadas em 

cuidados paliativos foram a 

comunicação não verbal, prancha de 

comunicação, equipamentos 

eletrônicos, comunicação verbal e 

válvula de fala. Assim, a análise 

concluiu que a atenção à comunicação 

é recente, ainda pouco relatado na 

literatura, sendo a comunicação não 

verbal a mais utilizada dentre os tipos 

existentes. Considera a comunicação 

oral como um importante fator de 

garantia da dignidade e conforto no 

cenário dos cuidados paliativos.  

BLOOMER, et al. 

2018. 

Communicating end-of-

life care goals and 

decision-making among 

a multidisciplinary 

geriatric inpatient 

rehabilitation team: A 

qualitative descriptive 

study. 

Explorar como os objetivos 

dos cuidados ao final da vida 

e a tomada de decisão são 

comunicados em um ambiente 

de reabilitação de pacientes 

geriátricos. 

O estudo obteve como resultado o 

perfil de paciente a quem se destinava 

os cuidados ao final de vida, sendo 

descrito como um paciente idoso, frágil 

e com necessidades complexas. Os 

médicos que participaram do estudo 

descreveram o desafio de identificar os 

pacientes que estavam próximos ao 

leito de morte e a transferência da 

responsabilidade desta comunicação a 

outras pessoas. A forma como o avanço 

do paciente em direção a morte e a 

tomada de decisão foram comunicadas 

ao paciente/família variou entre as 

equipes, às vezes não acontecendo e 

não sendo documentada. Assim, a 

incerteza e a comunicação 

inconsistente entre os médicos sobre o 

agravamento do paciente afetaram 

negativamente a compreensão da 

equipe, a tomada de decisão e a 

comunicação com o paciente e a 
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família. Por fim, o estudo sugere que a 

educação dos membros da equipe 

multidisciplinar com foco em como 

reconhecer e comunicar a morte 

iminente irá ajudar a equipe a fornecer 

cuidados de qualidade ao final da vida.  

OLLERANA-

RIOS, et al. 2018 

Mindfulness and 

compassion-oriented 

practices at work reduce 

distress and enhance 

self-care of palliative 

care teams: a mixed-

method evaluation of an 

“on the job” program. 

Explorar a viabilidade e 

eficácia do treinamento da 

meditação nas equipes 

interdisciplinares visando 

reduzir o sofrimento, 

promover a resiliência e 

fortalecer o encontro clínico. 

Os resultados mostraram melhorias 

significativas em dois dos três 

componentes da síndrome de burnout, 

como exaustão emocional e realização 

pessoal. Também houve melhora da 

ansiedade e estresse resultando em 

maior alegria no trabalho. 

As taxas de adesão e aceitação da 

meditação pelos profissionais de saúde 

foram altas e através de dados 

qualitativos pode-se perceber uma 

melhora do autocuidado e redução na 

angústia no tratamento paliativo, 

melhorando as habilidades de conexão 

interpessoal e da comunicação da 

equipe. 

 

SANTIVASI, et. 

al 2020 

The role of geriatric 

palliative care in 

hospitalized older 

adults. 

Destacar os cuidados 

prestados em pacientes 

geriátricos hospitalizados sob 

a ótica dos oito domínios dos 

cuidados paliativos e sugerir 

melhorias nas práticas 

individuais e cuidados de 

saúde em geral. 

Os resultados mostraram que todos os 

domínios avaliados são importantes na 

prestação do cuidado visto que o 

paciente deve ser entendido em seu 

aspecto biopsicosocial. As equipes 

interdisciplinares de cuidados 

paliativos devem fornecer suporte 

através de uma avaliação cuidadosa, 

respeitando a espiritualidade e os 

aspectos culturais e  sociais do paciente 

de forma a prestar um melhor cuidado 

no fim da vida.  Também é importante 

uma educação profissional continuada 

das equipes que atuam no âmbito 

hospitalar de modo a proporcionar um 

melhor atendimento ao paciente  

geriátrico. 

KOBAYASHI, 

MCALLISTER; 

2016 

Hospice Core 

Professions’ Views on 

Interdisciplinary 

Teams: A Qualitative 

Investigation 

Investigar as 

perspectivas sobre o trabalho 

em equipe interdisciplinar de  

quatro membros entendidos 

como principais no 

Os resultados apontaram semelhanças 

e diferenças ao responder o 

questionário entre os membros de cada 

profissão selecionada.  Foram 

observados os pontos fortes como 
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atendimento hospitalar 

(médicos, enfermeiros, 

assistentes sociais e 

prestadores de cuidados 

espirituais). 

comunicação, flexibilidade, 

colaboração e confiança na prestação 

do serviço; as barreiras no atendimento 

interdisciplinar como o tempo; as 

contribuições individuais de cada 

membro de acordo com seu campo de 

atuação e a avaliação de 

eficácia da equipe. Assim, mudanças 

no âmbito organizacional, político e 

educacional são necessárias para 

maximizar ainda mais as 

potencialidades individuais e as 

qualidades da equipe. 

ZADEH, et. al 

2018 

Strategies to improve 

quality of life at the end 

of life: interdisciplinary 

team perspectives. 

Identificar estratégias para 

melhorar a qualidade de vida 

por meio de práticas de 

cuidado. 

Os resultados identificaram várias 

estratégias utilizadas para melhorar a 

qualidade de vida de pacientes em 

cuidados paliativos, como também de 

seus familiares. Essas estratégias foram 

divididas em 6 domínios: filosofia da 

organização emissão; políticas 

organizacionais; comportamentos e 

práticas dos cuidadores; gerenciamento 

de sintomas; projeto, operação e 

gerenciamento de instalações; e 

experiência do paciente, membro da 

família e cuidador. Para que o cuidado 

seja prestado de uma forma efetiva é 

necessário uma abordagem 

multidisciplinar e que esta equipe 

apresente uma boa integração e 

compromisso com o paciente.  

 

Conforme a presente revisão sistemática, as áreas temáticas observadas na 

investigação foram categorizadas da seguinte forma:  

 

3.1 ASPECTOS CONCEITUAIS E ABORDAGEM DOS CUIDADOS PALIATIVOS A 

PARTIR DA VISÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR. 

Um estudo realizado com uma equipe interdisciplinar de Cuidados Paliativos 

domiciliares identificou que, todos os profissionais enxergavam o cuidado como um meio 

de promover dignidade, respeito e autonomia ao paciente. O modo como as diferentes 

profissões encaram os Cuidados Paliativos variam de acordo com a área de atuação, assim 

os médicos tendem a usar o termo dignidade do paciente e independência da equipe 

paramédica como propósito dos Cuidados Paliativos, já os assistentes sociais abordam a 

imagem do paciente e as enfermeiras se concentram em trabalhar as atividades de vida 

diária (KLARARE et al, 2013).  
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Nos Estados Unidos, os cuidados paliativos eram inicialmente destinados aos 

pacientes em final de vida, mas atualmente é destinado para o paciente que possui 

diagnóstico de uma doença grave. Assim, os cuidados paliativos são oferecidos 

precocemente e longitudinalmente, de forma que à medida que a doença avança, os 

cuidados são direcionados para alívio do sofrimento e melhora na qualidade de vida 

dentro das possibilidades do paciente. Promovem o alívio dos sintomas físicos, 

proporcionando uma maior satisfação com o cuidado, menores custos com o tratamento, 

menor tempo de internação e menores taxas de admissão e readmissão em Unidades de 

Terapia Intensiva. Além de que, o paciente quando possui seus sintomas físicos aliviados, 

se torna passível de avaliação adequada pelos membros da equipe e melhor cuidado 

integral. Entretanto, os pacientes idosos enfrentam dificuldades no manejo da dor, visto 

que a dor e a sua gravidade tendem a ser subnotificadas (SANTIVASI; PARTAIN; 

WHITFORD, 2019).  

Os cuidados paliativos são divididos em primários e especializados. Os cuidados 

primários incluem o manejo inicial dos sintomas e abordagem acerca do prognóstico e 

planos de cuidado. Hospitais que não possuem cuidados paliativos especializados podem 

se beneficiar dos cuidados paliativos primários exercidos pela equipe de medicina e/ou 

geriatria. Já os cuidados paliativos especializados incluem o manejo dos sintomas 

avançados (SANTIVASI; PARTAIN; WHITFORD, 2019).  

De acordo com a atualização da Organização Mundial de Saúde (2017) o cuidado 

paliativo é uma abordagem que melhora a qualidade de vida dos pacientes e de seus 

familiares que enfrentam doenças que ameaçam a vida, prevenindo e aliviando o 

sofrimento através do diagnóstico precoce, avaliação correta e manejo da dor e de outros 

problemas físicos, psicossociais e espirituais. 

Klarare et al (2013) retratam que a apreensão das necessidades do paciente difere 

de acordo com a área de atuação do profissional, assim essa combinação de percepções 

favorece o cuidado holístico do paciente, pois os diferentes olhares se complementam. O 

cuidado ideal deve abranger as necessidades espirituais, psicológicas, emocionais, além 

da doença física, principalmente focada no alívio da dor. Outros autores trazem ainda o 

cuidado cultural, em que se deve respeitar a cultura do paciente, considerando os 

objetivos, valores e preferências do mesmo em relação à terminalidade.  

Dessa forma, a qualidade de vida do paciente é prezada e promove-se uma finitude 

digna. As intervenções dos membros da equipe de cuidados paliativos se mostraram 

eficazes em reduzir os sintomas depressivos nos idosos hospitalizados (ZADEH et al, 
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2017; SANTIVASI; PARTAIN; WHITFORD, 2019). Além disso, os profissionais 

priorizam o conforto do paciente durante as rotinas de trabalho através da realização de 

mínimas intervenções médicas conforme as necessidades para promover o conforto do 

mesmo (ZADEH et al, 2017).  

Um estudo realizado na Austrália com profissionais que atuam em cuidados na 

terminalidade relatou que os profissionais enxergam os pacientes como indivíduos mais 

idosos e extremamente frágeis com necessidades de saúde complexas. Esses pacientes 

muitas vezes possuem mais de um diagnóstico médico (síndromes geriátricas de 

comorbidade), comprometidos fisicamente e psicologicamente, com riscos de quedas e 

úlceras por pressão devido a fragilidade. Dessa forma, possuem maior risco de 

mortalidade em curto e longo prazo (BLOOMER et al, 2018; SANTIVASI; PARTAIN; 

WHITFORD, 2019).  

 

3.2 OS MEMBROS DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR EM CUIDADOS 

PALIATIVOS. 

Um estudo de Klarare et al (2013) identificaram a necessidade de algumas 

profissões dentro da equipe multidisciplinar, como paramédico, assistente social e 

psicólogo. Relata ainda que, a indisponibilidade dessas profissões para o serviço se deve 

a falta de recursos financeiros. De acordo com o Manual de Cuidados Paliativos (2012), 

a equipe interdisciplinar em Cuidados Paliativos é composta por médico, enfermeiro, 

psicólogo, assistente social, nutricionista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta 

ocupacional, assistente espiritual e dentista.  

De acordo com uma pesquisa realizada por Kobayashi & McAllister (2016) em 

um Hospice, os profissionais apontaram como as principais profissões dentro dos 

cuidados paliativos: o médico, o enfermeiro, o assistente social e o prestador de cuidados 

espirituais. Já Santivasi, Partain e Whitford (2019) relatam que a equipe interdisciplinar 

em cuidados paliativos é composta por médicos, enfermeiros, farmacêuticos, capelães e 

assistentes sociais. Sabe-se que a atuação de uma equipe multidisciplinar capacitada em 

cuidados paliativos é indispensável para os cuidados na terminalidade, pois permite um 

olhar integral ao paciente e àqueles que o acompanham (PORTO et al, 2020). 

Acerca das percepções do papel individual dentro da equipe de cuidados paliativos 

para com o paciente incluem o médico, como o responsável por aliviar os sintomas 

físicos; o assistente espiritual (capelão) como aquele capacitado para abordar assuntos 

acerca da espiritualidade e religião; o assistente social através dos conhecimentos 
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específicos de sua profissão estão envolvidos com a administração sem julgamento em 

defesa dos direitos do paciente, propiciando o acesso aos serviços sociais adequados; e o 

enfermeiro foi intitulado como o porta voz do paciente, em que defende os seus desejos 

no final da vida. Importante salientar que, os cuidados espirituais podem ser prestados 

por qualquer membro da equipe interdisciplinar em cuidados paliativos, entretanto os 

médicos raramente fornecem esse tipo de cuidado devido a falta de preparo e treinamento 

(KOBAYASHI & McALLISTER, 2016; SANTIVASI; PARTAIN; WHITFORD, 2019).  

Um estudo realizado com profissionais de uma equipe na Suécia retrata que mais 

da metade dos profissionais trabalham com cuidados paliativos há mais de 10 anos e que, 

33% das equipes existiam há mais de 10 anos. Essas equipes incluíam as seguintes 

profissões: médicos, enfermeiras, fisioterapeutas e assistentes sociais; algumas equipes 

contavam com outros profissionais, como:  terapeutas ocupacionais, nutricionistas, 

diáconos, auxiliares de enfermagem e psicólogo. Entretanto, alguns profissionais 

relataram que não possuem formação acadêmica para atuar em equipe, apenas a 

participação em cursos de comunicação (KLARARE et al, 2013; KLARARE et al, 2018).  

 

3.3 A RELAÇÃO ENTRE OS MEMBROS DA EQUIPE INTERDISCIPLINAR EM 

CUIDADOS PALIATIVOS: POTENCIALIDADES E DESAFIOS. 

Quanto a liderança da equipe de cuidados paliativos, um estudo demonstrou que 

a equipe se mostrava dividida, para alguns o importante é a aptidão pessoal e a facilidade 

para liderar grupos. Já outros membros apontavam que, a equipe deve ser liderada pelo 

médico com maior tempo de formação. Retrata ainda que, o líder é responsável por 

propiciar um bom relacionamento entre a equipe. Geralmente, os médicos são 

identificados como os líderes da equipe multidisciplinar, sendo fiscalmente responsáveis, 

participando da garantia da qualidade do cuidado e promovendo a comunicação e a 

colaboração entre a equipe (KLARARE et al, 2013; KOBAYASHI & McALLISTER, 

2016). 

O tipo de comunicação mais frequente entre os membros da equipe de cuidados 

paliativos e entre a equipe e o binômio paciente-família é a comunicação verbal. A boa 

comunicação entre a equipe inspira confiança no paciente e na família, deixando-os mais 

seguros em relação ao cuidado. Além de que, a comunicação entre a equipe e o paciente 

de forma efetiva permite o estabelecimento do vínculo e possibilita ao paciente expor suas 

decisões e desejos em sua terminalidade (KLARARE et al, 2013).  
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Assim, a comunicação eficaz, concisa e inequívoca é essencial para os cuidados 

na terminalidade (BLOOMER et al, 2018). Visto que, a comunicação interpessoal não se 

restringe à troca de mensagens ou mera transmissão de informações, mas sim consiste em 

um processo complexo que envolve a compreensão, a percepção e a transmissão de 

mensagens considerando o indivíduo e o contexto em que está inserido (SILVA; 

ARAÚJO, 2012). No tocante a comunicação do paciente com a equipe, o fonoaudiólogo 

foi apontado como apto para trabalhar essas habilidades com o paciente, seja daquele com 

a possibilidade de comunicação oral quanto alternativa (SILVA et al, 2017).  

Além da comunicação, é importante entre os membros da equipe o respeito e o 

escutar um ao outro, tanto para as decisões quanto às condutas. Para diminuir os conflitos, 

apontou-se a necessidade de definir as responsabilidades de cada membro, assim facilita 

o respeito entre as decisões e o cuidado ao paciente é garantido (KLARARE et al, 2013). 

Para um trabalho em equipe maduro e eficaz, os membros precisam ser flexíveis e possuir 

capacidade de improvisar, além de um pensamento coletivo e de confiança mútua 

(KLARARE et al, 2018). Esses resultados são corroborados por Kobayashi & McAllister 

(2016), que acrescentam à essas qualidades, o compartilhamento dos papéis através da 

atuação conjunta. 

Um estudo demonstrou que a maturidade e a eficácia da equipe pode estar 

relacionada à equipes transprofissionais, ou seja, que trabalham de forma integrada 

(KLARARE et al, 2018). Dessa forma, é importante o trabalho em equipe e a reflexão 

sobre a busca da dignidade na terminalidade (SILVA; ARRAIS, 2015). Um estudo 

evidenciou que práticas orientadas para atenção plena e meditação baseada na compaixão 

no trabalho foram capazes de melhorar as conexões interpessoais e a comunicação entre 

os membros da equipe, além de uma melhor gestão de conflitos (ORELLANA-RIOS et 

al, 2018). Além disso, o suporte e o apoio entre a equipe se mostrou importante para 

permanência na atuação em cuidados paliativos, visto que se trata de um ambiente que 

exigente de cuidado (KLARARE et al, 2013).  

Vale salientar que, os conflitos são descritos como algo natural no trabalho em 

equipe, entretanto é necessário que a equipe compreenda a motivação do conflito e 

resolvam juntos (KLARARE et al, 2013). A interdisciplinaridade requer enriquecimento 

mútuo e tendência a horizontalização das relações de poder entre as áreas. No entanto, 

sabe-se que o trabalho cooperativo entre os profissionais não significa ausência de 

conflitos, uma vez que estes são universais e inevitáveis (TAQUEMORI; SERA, 2008).  
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A falta de competência ou maturidade de um dos membros da equipe podem 

interferir no funcionamento da mesma (KLARARE et al, 2018). Outro fator desafiador 

para o trabalho em equipe destacado é a escassez de tempo, seja pelo quantitativo de 

pacientes para cada profissional, seja pelo preenchimento de papéis inerentes a 

burocracia. Isso implica em falta de tempo para a comunicação entre a equipe através de 

reuniões para discussões de caso e atualizações do serviço (KOBAYASHI; 

McALLISTER, 2016).  

 

3.4 O PROCESSO DE TOMADA DE DECISÃO DA EQUIPE INTERDISCIPLINAR 

EM CUIDADOS PALIATIVOS FRENTE AO BINÔMIO PACIENTE-FAMÍLIA 

Dentro do contexto de cuidados paliativos, vários profissionais de saúde são 

encarregados de atender as necessidades físicas, psicossociais e espirituais existenciais 

através do trabalho em equipe, por isso é importante avaliar o processo de tomada de 

decisão da equipe interdisciplinar em Cuidados Paliativos frente ao paciente e a família 

(KLARARE, et al, 2018).  

Um estudo realizado em um hospital geriátrico na região metropolitana de 

Melbourne, na Austrália, teve como objetivo identificar como são prestados os cuidados 

no final da vida e como ocorre o processo de tomada de decisão frente ao paciente. Os 

médicos descreveram o desafio de identificar pacientes que estavam se deteriorando em 

direção à morte, contando com outras pessoas para informá-los, como terapeuta 

ocupacional, psicólogo. A comunicação com o paciente e a família sobre o processo de 

morrer era esperada, mas nem sempre ocorreu, e nem sempre foi documentada. A 

incerteza e a comunicação inconsistente entre os médicos sobre a deterioração do paciente 

afetaram negativamente a compreensão da equipe, a tomada de decisões e a comunicação 

com o paciente e a família (BLOOMER, et al. 2018). 

Em uma outra pesquisa, também realizada na Suécia, com profissionais que lidam 

com cuidados paliativos, foi possível identificar os níveis de associação entre a equipe 

interdisciplinar e a eficácia da equipe na atenção domiciliar. Os resultados mostraram que 

as 77 equipes investigadas existiam de 7 a 21 anos e indicaram que as equipes mais 

maduras tendem a trabalhar de maneira integrada, ao invés das paralelas (KLARARE, et 

al, 2018). 

Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos teve como objetivo destacar os 

cuidados prestados em pacientes geriátricos hospitalizados. Os resultados mostraram que 

todos os domínios avaliados são importantes na prestação do cuidado visto que o paciente 



Brazilian Journal of Development 
ISSN: 2525-8761 

429 

 

 

Brazilian Journal of Development, Curitiba, v.7, n.1, p. 414-434 jan. 2021 

 

deve ser entendido em seu aspecto biopsicossocial.  As equipes interdisciplinares de 

cuidados paliativos devem fornecer suporte através de uma avaliação cuidadosa, 

respeitando a espiritualidade e os aspectos culturais e sociais do paciente de forma a 

prestar um melhor cuidado no fim da vida (SANTIVASI, et al 2019). 

Dessa forma, nota-se que os idosos têm necessidades únicas de cuidados paliativos 

em comparação com a população em geral, diferentes prevalências e intensidades de 

sintomas, sendo necessário que as equipes interdisciplinares de cuidados paliativos em 

hospitais forneçam cuidados de alta qualidade e com metas concordantes para idosos e 

suas famílias. 

 

3.5 OS SENTIMENTOS DA EQUIPE INTERDISCIPLINAR NA ASSISTÊNCIA AO 

PACIENTE EM CUIDADOS PALIATIVOS 

A assistência prestada em pacientes que estão sob cuidados paliativos gera os mais 

diversos tipos de sentimentos na equipe interdisciplinar, isso porque a tarefa de cuidar 

envolve uma responsabilidade muito grande e que por vezes acaba por sobrecarregar 

esses profissionais. O cuidado envolve uma relação com a pessoa cuidada como também 

com sua família. Os profissionais de saúde devem ter um preparo para poder atender 

melhor o paciente, tendo em vista que este carrega toda uma expectativa, cultura e crenças 

a respeito de sua doença (SILVEIRA, et al. 2014). 

Um estudo realizado por Klarare et al (2018) evidencia esclarecimentos a respeito 

dos sentimentos que envolvem a equipe interdisciplinar. Ao descrever equipes 

especializadas em cuidados paliativos na Suécia, foram identificados sentimentos mistos 

ao que diz respeito aos problemas da equipe, resultando em grau de satisfação variado. 

Possivelmente os cuidados prestados no ambiente doméstico com estruturas e 

necessidades variadas acarreta maior tensão e requer maior flexibilidade dos 

profissionais. 

Um outro exemplo de sentimento gerado que se pode destacar é o processo do 

luto. Mesmo que os cuidados paliativos venham evoluindo ao longo do tempo, os 

profissionais da área da saúde ainda têm muito o que avançar numa prática de assistência 

voltada para a gestão do fim da vida, na qual distingue-se “o curar do cuidar e o manter a 

vida”. Nesse sentido, é importante diferenciar o luto, processo natural e constituinte de 

nossas vidas, de um processo patológico, pois, apesar de existirem muitas variáveis a 

serem consideradas, se ocorrer a exacerbação do processo do luto com uma longa 

duração, configura-se um processo de luto complicado (SILVA;  ARRAIS, 2015). 
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Muitas vezes a equipe de saúde na ânsia de promover a vida, acaba por retardar a 

morte. Favorecendo uma cultura de que a morte não é um processo natural, e sim uma 

doença. Essa conduta pode ser modificada através do conhecimento dos fatores que 

podem influenciar o processo de luto, os quais incluem variáveis como qualidade da 

relação estabelecida entre profissionais, paciente e familiares; recursos de enfrentamento 

do enlutado; experiências prévias com morte e perda; fundamentos culturais e religiosos 

do indivíduo que vivencia o luto. Todos esses fatores oferecem possibilidades de 

compreensão do processo do luto sendo fundamentais para uma boa formação 

profissional (GENEZINI,2012).  

Ao contrário do que se pensa sobre o trabalho com os cuidados paliativos, os 

profissionais dessa área relatam que a exposição frequente à morte pode ajudá-los a viver 

no presente, cultivando uma vida espiritual e desenvolver a curiosidade sobre a 

continuidade da vida. No entanto, os estressores inerentes ao trabalho como aumento da 

demanda clínica e culturas negativas no local de trabalho podem impactar a saúde e o 

bem-estar dos profissionais levando ao estresse, esgotamento, morbidade psicológica e 

fadiga da compaixão (OLLERANA-RIOS, et al. 2018). 

Segundo o mesmo autor, foi identificado que a meditação é um recurso utilizado 

para melhorar a forma de atuação da equipe interdisciplinar proporcionando um maior 

equilíbrio. Essa pesquisa foi realizada em um hospital comunitário religioso em Bonn, na 

Alemanha. Os resultados mostraram melhorias significativas em dois dos três 

componentes do Burnout (exaustão emocional e realização pessoal). Além disso, as taxas 

de adesão e aceitação foram altas e os dados qualitativos revelaram uma melhora 

percebida do autocuidado e na conexão interpessoal. 

O profissional é visto pelo paciente e por sua família como aquele que irá 

reestabelecer a segurança e a saúde, diminuindo a sensação de vulnerabilidade e 

sofrimento experimentadas. No entanto, frente a doença terminal e a proximidade com a 

finitude, o paciente e familiares tendem a ficar mais inseguros e demandando ainda mais 

do profissional, o que gera uma grande sobrecarga física e emocional, podendo interferir 

diretamente na disponibilidade deste profissional para esta relação de cuidado 

(MESSIAS, et al. 2020). 

Conclui-se que para que o cuidado seja prestado de uma forma efetiva é necessária 

uma abordagem multidisciplinar e que esta equipe apresente uma boa integração e 

compromisso com o paciente. Também é fundamental inteligência emocional. Por isso, 

as instituições devem incluir capacitações profissionais não só a nível técnico como 
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também a nível emocional, estimulando o autoconhecimento e reflexões da sua própria 

história de vida (MESSIAS, et al. 2020; ZADEH, et. al 2018). 

 

4 CONCLUSÃO 

Apesar de escassos nas instituições de saúde, os cuidados paliativos estão em 

progressão no cenário atual de atenção integral e compreensão dos aspectos 

multidimensionais da saúde. No entanto, é notório que a morte é um grande percalço para 

o envolvimento dos profissionais nessa modalidade de abordagem, uma vez que o 

processo do luto é rotineiro nesse tipo de atenção. De outro modo, a articulação 

multiprofissional promove um enriquecimento mútuo e tendência de horizontalização das 

relações de poder entre as áreas de atuação, que buscam promover a qualidade de vida e 

o bem-estar do paciente.   

Sabe-se que ter conhecimento é fundamental para atuação do profissional de 

saúde, entretanto, na atenção paliativa a sensibilidade e humanização é condição “sine 

qua non” para intermédio e efetivação desse saber, uma vez que a comunicação sem 

ruídos entre a equipe e o paciente e seus familiares inspira confiança e os deixam mais 

seguros em relação ao cuidado e torna o processo mais ameno. Nesse ínterim, percebe-se 

que o papel essencial da equipe multidisciplinar que atua em cuidados paliativos requer 

estratégias pautadas em planejamento, organização e divisão de tarefas, para que assim 

haja a tomada de decisão partilhada frente ao binômio paciente-família, que culmine com 

a construção de um cuidado considerando o contexto em que o indivíduo está inserido. 
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