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Abstract 

 Introduction: Regarding health, QOL has been gaining a great 

importance due to the growth of patients with terminal diagnoses, 

therefore the interaction that occurs between the pathology and the 

treatment influences the quality of life of these patients, as this period is 

the time when care palliative care (CP) enter the scene providing a death 

with minimal suffering.  

 Objective: To understand the roles of nurses in relation to 

quality of life in the face of terminal patients.  

 Methodology: This is an integrative review study, of a 

descriptive-exploratory nature of the existing literature on the subject, 

using scientific articles researched in virtual libraries. Data collection 

was carried out in the period of August / October 2019, scientific articles 

were obtained through the survey of LILACS and SciELO, BDENF and 

GOOGLE ACADÊMIC databases.  

 Results: The role of the nursing professional is to humanize 

care, and he must have a holistic view and pay attention to the needs of 

patients, being able to quickly see the forms of communication, both 

verbal and non-verbal, and those that are hidden in movement, body 

                                                             
1 The role of nurses in the quality of life of terminal patients 
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expression and physiological signals and when it is possible to supply 

them, when not, it will have a multiprofessional team.  

 Conclusion: It was observed that palliative care is presented as 

a means used to relieve pain and provide comfort to patients and their 

families. The research can be classified as satisfactory because it has 

successfully achieved the specific objectives. 

 

Key-words: palliative care, quality of life and nursing. 

 

Resumo 

Introdução: No tocante a saúde, QV vem ganhando uma 

grande importância devido ao crescimento de pacientes com 

diagnósticos terminais, portanto a interação que ocorre entre a patologia 

e o tratamento influência na qualidade de vida desses pacientes, pois 

nesse período é o momento em que cuidados paliativos (CP) entram em 

cena proporcionando uma morte com o mínimo de sofrimento.  

Objetivo: Compreender as atribuições dos (as) enfermeiros (as) 

com relação à qualidade de vida diante de pacientes terminais. 

Metodologia: Trata-se de um estudo de revisão integrativa, de 

caráter descritivo-exploratório da literatura existente sobre o tema, 

utilizando artigos científicos pesquisados em bibliotecas virtuais. A 

coleta dos dados foi realizada no período de agosto/outubro de 2019, os 

artigos científicos foram obtidos através do levantamento das bases de 

dados LILACS e SciELO, BDENF e GOOGLE ACADÊMICO. 

Resultados: O papel do profissional de enfermagem é 

humanizar a assistência, e o mesmo deve ter uma visão holística e 

atentar-se para as necessidades dos pacientes, podendo constatar 

rapidamente as formas de comunicação tanto verbal como a não verbal, 

e aquelas que estão escondidas no movimento, na expressão corporal e 

nos sinais fisiológicos e quando for possível supri-las, quando não, 

contará com uma equipe multiprofissional.  

Conclusão: Foi observado que os cuidados paliativos são 

apresentados como um meio utilizado para aliviar a dor e proporcionar 

conforto ao paciente e aos seus familiares. A pesquisa pode ser 

classificada como satisfatória pois alcançou os objetivos específicos com 

êxito. 

 

Palavras-Chaves: cuidados paliativos, qualidade de vida e 

enfermagem. 
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Resumen 

Introducción: En materia de salud, la CV ha ido cobrando una 

gran importancia debido al crecimiento de pacientes con diagnósticos 

terminales, por lo que la interacción que se da entre la patología y el 

tratamiento influye en la calidad de vida de estos pacientes, ya que este 

período es el momento en el que se atiende los cuidados paliativos (PC) 

entran en escena proporcionando una muerte con un sufrimiento 

mínimo.  

Objetivo: Comprender los roles del enfermero en relación a la 

calidad de vida frente al paciente terminal.  

Metodología: Se trata de un estudio de revisión integradora, 

de carácter descriptivo-exploratorio de la literatura existente sobre el 

tema, utilizando artículos científicos investigados en bibliotecas 

virtuales. La recolección de datos se realizó en el período de agosto / 

octubre de 2019, los artículos científicos se obtuvieron a través de la 

encuesta de las bases de datos LILACS y SciELO, BDENF y Google 

académico.  

Resultados: El rol del profesional de enfermería es humanizar 

el cuidado, debiendo tener una visión holística y prestar atención a las 

necesidades de los pacientes, pudiendo ver rápidamente las formas de 

comunicación, tanto verbales como no verbales, y aquellas que están 

ocultas. en movimiento, expresión corporal y señales fisiológicas y 

cuando sea posible suplirlas, cuando no, contará con un equipo 

multiprofesional.  

Conclusión: Se observó que los cuidados paliativos se 

presentan como un medio utilizado para aliviar el dolor y brindar 

consuelo a los pacientes y sus familias. La investigación se puede 

clasificar como satisfactoria porque ha logrado con éxito los objetivos 

específicos. 

 

Palabras-claves: cuidados paliativos, calidad de vida y enfermería. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

  

Segundo a organização mundial de saúde (OMS), qualidade de vida 

(QV) é “a percepção que o individuo possui de sua vida no ambiente de 

cultura e valores aos quais ele vive relacionado com os seus objetivos, 

expectativas, padrões e preocupações”. No tocante a saúde, QV vem 
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ganhando uma grande importância devido ao crescimento de pacientes 

com diagnósticos terminais, portanto a interação que ocorre entre a 

patologia e o tratamento influência na qualidade de vida desses 

pacientes, pois nesse período é o momento em que cuidados paliativos 

(CP) entram em cena proporcionando uma morte com o mínimo de 

sofrimento (SANTOS; DE LIMA SARDINHA, 2018). 

O fim da vida decorre quando se acabam as possibilidades de 

cura de uma doença e a morte de torna irremediável (GÓES, 2016). 

Nesse momento difícil, o cuidado humanizado deve ser a prioridade 

tanto para o paciente como para a família, e ele só será viável se o 

profissional de enfermagem perceber, entender e empregar uma 

comunicação sociável. Em situações como essa é importante aliviar o 

sofrimento que antecede a morte (SANTOS; LATTARO; DE ALMEIDA, 

2016). Nesse contexto, a equipe de enfermagem se faz muito 

importante, pois a mesma lança mão da terapêutica paliativa que tem 

como objetivo aliviar as dores, os anseios e o abatimento (MOREIRA, 

2018). 

Florence, muito antes de surgir qualquer estudo ou definição 

sobre cuidados sempre destacou a importância de um atendimento 

integral, um atendimento que vai além da administração de medicação, 

salientava que o cuidado baseava-se num ambiente propicio que 

proporcionasse conforto para a recuperação da saúde (PICOLLO; 

FACHINI, 2019). Infelizmente o que se pode observar é que o modelo 

de assistência que impera na maioria dos países ainda é o curativista, 

e medicações para controlar dores graves ainda é bastante difícil em 

algumas regiões (VASCONCELOS; PEREIRA, 2018). 

Segundo dados da OMS, das quase 60 milhões de mortes que 

ocorrem anualmente no mundo, 34 milhões acontecem por doenças 

degenerativas, crônicas incapacitantes e incuráveis. No Brasil o quadro 

é bem semelhante, no qual são registrados 650 mil óbitos por ano 

provenientes de doenças crônicas. E muito desses necessitam de 

cuidados específicos, pois não há possibilidade de reversão do seu 

quadro ou não há possibilidade de cura, devido à idade ou doença 

existente (GOMES; OTHERO, 2016). 

A linha assistencial que o enfermeiro segue nessa situação é a 

dos cuidados paliativos (CP). Não reduzem e nem prolongam a morte, 

eles amenizam a dor e o sofrimento possibilitando melhor QV, até que 

ocorra de forma natural. Ela deve considerar o enfermo como um ser 

único, complexo e que é composto por varias dimensões como: biológico, 
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emocional, social e espiritual. Buscam moderar ou amenizar os 

sintomas físicos, psicológicos e espirituais (SANTOS; LATTARO; DE 

ALMEIDA, 2016). 

Cuidados Paliativos (CP) são cuidados voltados ao alívio de 

sinais e sintomas de pacientes terminais, como também esteio aos 

familiares do doente, possibilitando conforto físico, espiritual, psíquico 

e, acima de tudo preparar o cliente para uma morte digna. Essa que é 

tida como o processo natural de morte, onde os profissionais de saúde 

não têm em vista agilizar ou postergar a morte, mas aliviar sintomas 

físicos e emocionais que proporcionam sofrimento (VASCONCELOS; 

PEREIRA, 2018). 

Essa terapêutica é oferecida também aos familiares que terão 

que seguir suas vidas sem o seu ente querido, e isso possibilita um 

estreitamento familiar entre equipe de enfermagem/ paciente/ família 

(MOREIRA, 2018).  A equipe de enfermagem deve agir de forma 

conjunta para que os cuidados prestados sejam oferecidos de forma 

qualificada provida de competências clinicas especificas no qual não 

deve ser limitada aos cuidados da dor, mas ser expandido aos familiares 

(SANTOS; LATTARO; DE ALMEIDA, 2016). 

Devido ao aumento de casos de câncer terminais e de outros 

tipos de doenças sem chances de cura, o termo Qualidade de Vida (QV) 

ou Qualidade de Morte (QM) vem ganhando uma grande importância 

na esfera da saúde, principalmente para a equipe de enfermagem que 

está mais próxima dos pacientes, cujo objetivo é dar assistência até que 

a pessoa possa ter uma morte digna. Para que o fim dos dias de 

pacientes terminais possa ser digno é preciso que o mesmo não esteja 

com dor, ter o mínimo de conforto, dignidade e respeito, além do que ele 

precisa estar em paz e próximo daqueles que o ama (VASCONCELOS; 

PEREIRA, 2018). 

Estudos relativos ao papel do enfermeiro são necessários para 

a construção de uma assistência que visa a excelência no acolhimento. 

Dessa forma o presente trabalho justifica-se pelo fato de que pesquisas 

do tipo revisão integrativa abrem espaços sobre questões que podem ser 

futuramente estudados de forma mais abrangente, como o papel do 

enfermeiro frente a pacientes terminais visando uma qualidade de vida 

para o paciente e para a família. Nessa situação a atualização do 

enfermeiro e de sua equipe é essencial para um atendimento mais 

completo e humanizado. 
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Diante do exposto, este estudo tem o objetivo de Compreender, segundo 

artigos científicos, as atribuições dos (as) enfermeiros (as) com relação 

à qualidade de vida diante de pacientes terminais, especificamente: 

Apresentar quais são os instrumentos de avaliação utilizados para 

esses pacientes e Conhecer os cuidados paliativos que envolvem a 

assistência de paciente sem chances de cura. 

 

2. METODOLOGIA  

 

Trata-se de um estudo de revisão integrativa, de caráter descritivo-

exploratório da literatura existente sobre o tema, utilizando artigos 

científicos pesquisados em bibliotecas virtuais. MENDES, SILVEIRA E 

GALVÃO (2008) descrevem a revisão integrativa como uma ferramenta 

de grande importância no campo da saúde, pois viabiliza a investigação, 

uma análise criteriosa e o resumo achados sobre um tema específico.  

A coleta dos dados foi realizada no período de agosto/outubro de 

2019, os artigos científicos foram obtidos através do levantamento das 

bases de dados LILACS e SciELO, BDENF e GOOGLE ACADÊMICO. 

Os Artigos indexados nas pesquisas foram com as palavras-chave ou 

descritores em saúde: “cuidados paliativos”, “qualidade de vida” e 

“enfermagem”.  

Foram pesquisados artigos publicados em periódicos nacionais 

no período de 2015 a 2019, na língua nativa (português) dos últimos 

cinco anos, com o texto em sua totalidade, disponível on-line, com acesso 

livre. E excluídos da amostra os artigos publicados em línguas 

estrangeiras, os que não apresentaram o texto em completo, literaturas 

que não tinham relação direta com o tema, resumos e artigos repetidos.  

Dessa forma, foi pesquisado o total de 30 artigos no qual onde depois de 

uma leitura aprofundada foram selecionados 13 (treze) artigos 

científicos, que contribuíram para o desenvolvimento do estudo e 

realização do objetivo proposto.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Papel do Enfermeiro 

O papel do profissional de enfermagem é humanizar a assistência, e o 

mesmo deve ter uma visão holística e atentar-se para as necessidades 

dos pacientes, podendo constatar rapidamente as formas de 

comunicação tanto verbal como a não verbal, e aquelas que estão 
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escondidas no movimento, na expressão corporal e nos sinais 

fisiológicos e quando for possível supri-las, quando não, contará com 

uma equipe multiprofissional (FRANCO et al, 2017). 

Dentre os princípios norteadores da abordagem terapêutica dos 

cuidados paliativos segundo a OMS, a qualidade de vida do paciente 

deve ser melhorada e deve-se influenciar positivamente o progresso da 

doença (VASCONCELOS; PEREIRA, 2018). A política nacional de 

humanização (PNH) é o meio beneficia e ancora os pacientes terminais 

que precisam de cuidados paliativos, através de intervenções referentes 

a humanização da dor, os cuidados humanizados dentro do ambiente 

hospitalar, humanização geriátrica, a comunicação usada como 

humanização na terceira idade e humanização no findar da vida de 

idosos (ALVES et al, 2019) 

GÓES (2016), observou em sua pesquisa que os cuidados 

oferecidos pela enfermagem com o objetivo de proporcionar uma boa 

qualidade de vida a pacientes terminais podem ser direcionados a 

gestão do ambiente, a higienização do paciente, a mudan;a de decúbito, 

a monitorização dos sinais vitais, a comunicação efetiva, o apoio a 

família, aos curativos de alta complexidade, dietas, o equilíbrio 

hemodinâmico, massagem que promovam conforto. 

A atribuição que cabe ao enfermeiro diante dessa situação de 

morte certa é a de ser a pessoa que estará presente e será o elo que 

ligará a família-paciente-equipe multiprofissional, e servirá como apoio 

em todos os momentos ate mesmo após a partida do paciente terminal. 

É a equipe de enfermagem que mostrará preocupação e terá uma 

interação mais direta com o paciente com a intenção de diminuir o  

sofrimento através dos cuidados proporcionados, pois é a enfermagem 

que estará encabeçando os CP (GÓES, 2016). 

Aliviar a dor e a angustia emocional, espiritual, apoiar os 

familiares desde o diagnostico até o luto são algumas das ações que são 

utilizadas nos CP. E todo esse processo deverá envolver compreensão, 

respeito e dignidade e isso ajudara o paciente no enfrentamento dos 

seus problemas. É necessário encontrar uma estabilidade harmoniosa 

entre a emoção e a razão para que a assistência de enfermagem cumpra 

o seu proposito. O enfermeiro é aquele que profissional que estará 

ligado diretamente ao paciente, com isso cabe a ele a responsabilidade 

de ouvir e entender as necessidades, assim poderá oferecer apoio e 

compreensão no enfrentamento do caminho para a terminalidade da 

vida do seu paciente (SANTOS; LATTARO; DE ALMEIDA, 2016). 



Leydiane da Silva de Carvalho, Maria Miquele Barros Martins, Marcos Vinicius Costa 

Fernandes- O Papel do Enfermeiro na Qualidade de Vida de Pacientes Terminais  

 

 

EUROPEAN ACADEMIC RESEARCH - Vol. VIII, Issue 7 / October 2020 

4096 

Entende-se que o cuidado paliativo na enfermagem é descrito como um 

exercício de troca de comunicação fundamentada no respeito, na 

confiança, nos princípios morais e na troca de experiências de vida. O 

apoio, orientações sobre a doença ou a situação atual fazem parte do 

trabalho do enfermeiro, mediante a isso o enfermeiro deve passar 

tranquilidade ao paciente e aos seus familiares e isso poderá contribuir 

para minimizar o sofrimento e a tristeza, tornando possível o 

enfrentamento e a qualidade de vida (MOREIRA, 2018). 

 

Instrumentos de avaliação utilizados para esses pacientes 

O inicio antecipado da terapêutica paliativa propicia anteceder e 

precaver sintomas. Aplicar os CP desde o diagnóstico é essencial para 

a elaboração de um plano de cuidados que poderá variar com o decorrer 

do tempo (VASCONCELOS; PEREIRA, 2018). A equipe que participara 

da abordagem dos CP precisa estar preparada e capacitada para 

atender o paciente e sua família, visando os princípios dos CP que são 

ofertar qualidade de vida e controlar a dor e o sofrimento (PICOLLO; 

FACHINI, 2019). 

Para que seja prestado um atendimento de qualidade visando à 

redução da dor e do sofrimento, alguns instrumentos são utilizados 

para a elaboração de um plano de cuidados. Dentre muitos 

instrumentos que existem com relação a qualidade de vida, destacam-

se alguns que são direcionados especificamente a pacientes que passam 

por CP.  

A Escala de Performance Paliativa (Palliative Performance 

Scale – PPS) é uma das escalas utilizadas para ajudar na obtenção de 

um cuidado mais humanizado e especifico para cada paciente, com ela 

é possível colher dados que irão auxiliar na análise de quanto tempo de 

sobrevida o enfermo tem, isso irá possibilitar um acompanhamento da 

evolução da doença e se é necessário iniciar os cuidados inerentes do 

findar da vida. Essa escala é uma adaptação da escala de  Karnofsky, 

utilizado com pacientes oncológicos que visa classificar a capacidade em 

conseguir realizar atividades da vida diária e registrar o seu declínio 

(VASCONCELOS; PEREIRA, 2018). 

Com essa escala podemos evidenciar através de estudos 

realizados que 90% dos pacientes com PPS igual a 50% tem sobrevida 

de seis meses apenas e pacientes com 20% apresentam características 

de terminalidade e o tratamento convencional já não apresenta 
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resultados satisfatórios e o sofrimento e a dor passam a ser de moderado 

a intenso (VASCONCELOS; PEREIRA, 2018). 

A WHOQOL-Bref (World Health Organization Quality of Life – 

Bref) [e um instrumento que é usado para avaliar a qualidade de vida 

em vários grupos e situações não levando em conta o nível de 

escolaridade. E uma versão variada da WHOQOL-100 desenvolvida 

pela OMS. Divididas em quatro domínios/ físicos, psicológico, relações 

sociais e ambiente, todos voltados a avaliar a qualidade de vida 

(NOGUEIRA; FRANCISCO, 2017). 

Outra escala utilizada nessa abordagem terapêutica é a Escala 

de Avaliação de Sintomas de Edmonton (Edmonton Symptom 

Assessment Scale – ESAS), utilizada para indicar sintomas subjetivos 

e objetivos. É uma escala simples onde se atribui uma nota de 0 a 10 

para cada sintoma, onde 10 indica maior intensidade do sintoma 

referido. Pode ser usada por médicos ou enfermeiros e isso ajudara na 

tomada de decisões na definição das condutas e ações a serem 

executadas para o alivio dos sintomas detectados (VASCONCELOS; 

PEREIRA, 2018). 

A escala de FACIT-Sp (Functional Assessment of Chronic 

Illness Therapy – Spiritual Well Being) é utilizada para mensurar o 

bem-estar spiritual de pessoas com doenças crônicas ou com câncer. 

Tendo a sua versão em português, a mesma é importantíssima para 

identificar componentes da historia espiritual de pacientes que estão 

em tratamento paliativo. Essa é uma área que deve ser explorada pois 

já foi comprovado a relação da espiritualidade com o bem estar físico. 

Vale destacar que poucos são os instrumentos destinados a pacientes 

em cuidados paliativos, destacando o Spiritual Needs Inventory (SNI) 

(EVANGELISTA et al, 2016). 

 

Cuidados Paliativos 

Os CP fazem parte dos cuidados continuados e integrados no Sistema 

Único de Saúde (SUS), o Ministério da Saúde (MS) publicou a resolução 

que formaliza a oferta desses cuidados. Segundo o Programa Nacional 

de Controle de Dor e Cuidados Paliativos no SUS, instituído pela 

Portaria nº19, de 3 de janeiro de 2002 o objetivo desse programa e 

melhorar a assistência, instigar o conhecimento e criar diretrizes para 

atender as demandas da população. Esses serviços são oferecidos a 

qualquer pessoa acometida por uma doença que venha ameaçar a sua 

existência, seja ela aguda ou crônica (PICOLLO; FACHINI, 2019). 
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Os cuidados paliativos são divididos em cinco momentos: o pré-

diagnóstico, o diagnóstico, os cuidados ao fim da vida / terminalidade, 

as últimas horas de vida e os cuidados no processo de luto. Em todos 

eles o enfermeiro participa, mas em grande parte ele estará envolvido 

nos três últimos (VASCONCELOS; PEREIRA, 2018). A assistência da 

equipe de enfermagem não termina na morte do paciente, ela se 

estenderá no apoio a família ao luto pelo tempo que for preciso 

(GOMES; OTHERO, 2016). 

Segundo as propostas do Fórum de Serviços Brasileiros de 

Cuidados Paliativos, promovido pelo Hospital Premier, pode-se resumir 

a assistência direcionada para os cuidados paliativos em uma linha 

mestra no qual se destaca os seguintes tópicos: controle primoroso da 

dor e dos outros sintomas, conforto, prevenção de agravos, promoção da 

autonomia, conservação de atividades e pessoas importantes para o 

doente, acionamento das redes sociais de apoio, suporte e orientação 

aos cuidadores e aos familiares (GOMES; OTHERO, 2016). 

Nos cuidados paliativos uma das ações principais é o controle 

dos sintomas e os princípios que são utilizados nessa abordagem são: 

avaliar antes de tratar, esclarecer as causas dos sintomas existentes, 

não esperar pela queixa do paciente, ter uma terapêutica mista, 

monitorar todos os sintomas, reavaliar as medidas adotadas, cuidar de 

todos os detalhes e sempre estar disponível (VASCONCELOS; 

PEREIRA, 2018). 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tendo em vista os aspectos apresentados, o presente estudo nos trouxe 

a oportunidade de compreender quais são as atribuições que cabem ao 

enfermeiro diante de um paciente terminal visando a sua qualidade de 

vida no processo do findar da vida. Foi observado que os cuidados 

paliativos são apresentados como um meio utilizado para aliviar a dor 

e proporcionar conforto ao paciente e aos seus familiares. A pesquisa 

pode ser classificada como satisfatória pois alcançou os objetivos 

específicos com êxito. O papel do enfermeiro, os instrumentos utilizados 

e a terapêutica utilizada nos cuidados paliativos foram identificados 

nos artigos selecionados. 

Proporcionar qualidade de vida para pacientes terminais é 

essencial nos cuidados paliativos, por isso é necessário que a equipe de 

enfermagem que trabalha junto a esses clientes tenha conhecimento, 
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empatia e seja um facilitador, tudo isso visando melhorar ou restaurar 

a qualidade de vida do paciente, questões essas que precisam ser mais 

estudadas e aprimoradas, pois esse tema de CP e qualidade de vida  não 

são bem abordados, causado assim um déficit no conhecimento do 

profissionais de enfermagem, em qual seria o seu papel diante dessa 

situação?. Espera-se com o decorrer do tempo e com novos estudos que 

essa temática seja bem mais abordada e que os pacientes que precisem 

desses cuidados venham ser atendidos como merecem, que é com 

dignidade e com respeito. 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ALVES, Railda Sabino Fernandes et al. Cuidados paliativos: alternativa para o cuidado 

essencial no fim da vida. Psicologia: Ciência e Profissão, v. 39, n. e185734, p. 1-15,  

2019. 

DELFINO, Cintia da Trindade Azevedo et al. Câncer infantil: Atribuições da enfermagem 

em cuidado paliativo. Revista Saúde e Desenvolvimento, v. 12, n. 10, p. 18-40, 2018. 

EVANGELISTA, Carla Braz et al. Cuidados paliativos e espiritualidade: revisão 

integrativa da literatura. Revista Brasileira de Enfermagem , v. 69, n. 3, p. 591-601,  

2016. 

FRANCO, Handersson Cipriano Paillan et al. Papel da enfermagem na equipe de 

cuidados paliativos: a humanização no processo da morte e morrer. Rev Gestão Saúde,  

v. 17, n. 2, p. 48-61, 2017. 

GÓES, Isabela Matilde Costa. A percepção da equipe de enfermagem sobre cuidados 

paliativos e o manejo da dor na unidade de terapia intensiva do Hospital Municipal de 

Santarém. Enfermagem Brasil, v. 15, n. 6, p. 295-300, 2016. 

GOMES, Ana Luisa Zaniboni; OTHERO, Marília Bense. Cuidados paliativos. Estudos 

avançados, v. 30, n. 88, p. 155-166, 2016. 

MOREIRA, Delcilene. Paciente Oncológico em Fase Terminal: Cuidados Paliativos como 

Medida de Conforto. Revista Equilíbrio Corporal e Saúde, v. 9, n. 1, p. 32-38, 2018. 

NOGUEIRA, Alexandra Jóni; FRANCISCO, Rita. Autoavaliação da qualidade de vida 

familiar em cuidados paliativos pediátricos: um estudo exploratório. Cuidados 

Paliativos, v. 4, n. 1, p. 6-15, 2017. 

PICOLLO, Daiana Paula; FACHINI, Mérlim. A atenção do enfermeiro ao paciente em 

cuidado paliativo. Revista de Ciências Médicas, v. 27, n. 2, p. 85-92, 2019. 

QUEIROZ, Terezinha Almeida et al. Cuidados paliativos ao idoso na terapia intensiva:  

olhar da equipe de enfermagem. Texto & Contexto-Enfermagem, v. 27, n. 1, 2018. 

SANTOS, Demétria Beatriz Alvarenga; LATTARO, Renusa Campos Costa; DE 

ALMEIDA, Denize Alves. Cuidados paliativos de enfermagem ao paciente oncológico 

terminal: revisão da literatura. Revista de Iniciação Científica da Libertas , v. 1, n. 

1, 2016. 

SANTOS, Raquel de Sousa Sales; DE LIMA SARDINHA, Ana Hélia. Qualidade de vida 

de pacientes com doença renal crônica. Enfermagem em Foco, v. 9, n. 2, 2018. 



Leydiane da Silva de Carvalho, Maria Miquele Barros Martins, Marcos Vinicius Costa 

Fernandes- O Papel do Enfermeiro na Qualidade de Vida de Pacientes Terminais  

 

 

EUROPEAN ACADEMIC RESEARCH - Vol. VIII, Issue 7 / October 2020 

4100 

VASCONCELOS, Gabriella Belém; PEREIRA, Patrícia Mora. Cuidados paliativos em 

atenção domiciliar: uma revisão bibliográfica. Revista de Administração em Saúde, v. 18, 

n. 70, 2018. 

 


