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RESUMO
Objetivo: Identificar e descrever as evidências disponíveis na literatura sobre os aspectos éticos do cuidado do enfermeiro 
ao idoso em cuidados paliativos. 
Métodos: Revisão integrativa na literatura com busca na Biblioteca Virtual em Saúde, no período abril a maio de 2019, com 
combinação dos descritores: “cuidados paliativos”, “enfermagem”, “idoso” e “ética”. 
Resultados: Amostra de 04 artigos agrupados nas categorias temáticas: “princípios éticos e o dilema do enfermeiro na 
prestação dos cuidados paliativos” e “o papel do enfermeiro no alívio do sofrimento do idoso em cuidados paliativos”. 
Identificou-se que o princípio ético mais discorrido foi a da autonomia e a importância do conhecimento para a manutenção 
da ética das relações foi salientada.
Conclusão: Entender o indivíduo na sua singularidade e preservar a sua dignidade, é papel do enfermeiro. Considerando a 
importância do tema, o volume de publicações sobre o assunto foi insuficiente para responder as inquietações do estudo.

ABSTRACT
Objective: To identify and describe the available evidence in the literature on the ethical aspects of nursing care for the 
elderly in palliative care. 
Methods: Integrative review in the literature with search in the Virtual Health Library, from April to May 2019, combining the 
descriptors: “palliative care”, “nursing”, “elderly” and “ethics”. 
Results: Sample of 04 articles grouped in the categories: “ethical principles and the dilemma of nurse in the palliative care 
delivery “ and “the role of the nurse in the relief of the suffering of the elderly in palliative care”. It was identified that the 
most ethical principle was autonomy and the importance of knowledge for the maintenance of the ethics of relations was 
evidenced. 
Conclusion: To understand the individual in his singularity and to preserve his dignity, is the role of the nurse. Considering 
the importance of the topic, the volume of publications on the subject was insufficient to respond to the concerns of the 
study. 

RESUMEN
Objetivo: Identificar y describir las evidencias disponibles en la literatura sobre los aspectos éticos del cuidado del 
enfermero al anciano en cuidados paliativos. 
Métodos: Revisión integrativa en la literatura con búsqueda en la Biblioteca Virtual en Salud, en el período abril a mayo de 
2019, con combinación de los descriptores: “cuidados paliativos”, “enfermería”, “anciano” y “ética”. 
Resultados: Muestra de 04 artículos agrupados en las categorías: “principios éticos y el dilema de la enfermera em 
prestación de los cuidados paliativos” y “el papel del enfermero en el alivio del sufrimiento del anciano en cuidados paliativos”. 
Se identificó que el principio ético más discutido fue la de la autonomía y se evidenció la importancia del conocimiento para 
el mantenimiento de la ética de las relaciones. 
Conclusión: Entender al individuo en su singularidad y preservar su dignidad, es papel del enfermero. Considerando la 
importancia del tema, el volumen de publicaciones sobre el tema fue insuficiente para responder a las inquietudes del 
estudio.
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INTRODUÇÃO 
O cuidado no contexto de manutenção da vida de pacien-

tes que estão em processo de finitude é denominado de 

Cuidados Paliativos (CP). De acordo com a World Health 

Organization (2018), podemos defini-lo como uma aborda-

gem que melhora a qualidade de vida dos pacientes e fa-

miliares, que enfrentam problemas associados a doenças 

potencialmente fatais. Previne e alivia sofrimento através 

da identificação precoce, avaliação correta e tratamento 

da dor e outros problemas, sejam eles físicos, psicossociais 

ou espirituais.(1)

O processo de envelhecimento traz alterações físicas, 

cognitivas e sociais. Esse acentuado envelhecimento popula-

cional, houve um aumento na incidência de doenças crônicas 

não transmissíveis (DCNT),(2) ocasionando na pessoa idosa 

maior necessidade de profissionais capacitados para atende-

rem de forma adequada e humanizada essa população.(3)

 Os CP são indicados a esta população com vistas a me-

lhoria da sua qualidade de vida, buscando um cuidado mais 

humanizado, o respeito e a promoção de uma morte digna.(4)

No que tange a uma assistência de qualidade nos CP, a 

equipe multiprofissional favorece a realização dos cuidados 

efetivos e completos, assistindo ao indivíduo em todas as 

suas dimensões, implicando o bem-estar físico e psicoló-

gico e o respeito a sua dignidade.(5) Com uma abordagem 

diferenciada e multidimensional, os enfermeiros se desta-

cam como um dos principais profissionais desta equipe de 

saúde. Esse destaque, ocorre em virtude da proximidade do 

enfermeiro com as ações assistenciais prestadas direta-

mente ao indivíduo, como em relação a sua formação téc-

nico científico que possibilita a ampliação da capacidade de 

intervir além dos sinais e sintomas.

Os cuidados de enfermagem envolvem a condição éti-

ca que reflete diretamente na dignidade humana e suas 

tomadas de decisões.  A ética, dentro do campo da saú-

de, envolve um arcabouço de princípios para proteção da 

vida dos indivíduos, além de nortear valores fundamentais 

para a manutenção da integridade das pessoas, intera-

gindo nos processos da saúde/doença.(6) Dessa forma, a 

ética fundamenta os CP, devido à busca, reflexão e res-

posta aos direitos dos pacientes que estão em processo 

de finitude de vida.(4)

No que tange a relação entre ética e enfermagem, é 

possível identificar alguns princípios bioéticos fundamen-

tais para a prestação dos cuidados, são eles: beneficência, 

não maleficência, justiça e autonomia. Esses quatro prin-

cípios permeiam o funcionamento e fundamentam a qua-

lidade da assistência de enfermagem na perspectiva dos 

cuidados paliativos.

Em relação a base conceitual destes princípios bioé-

ticos, pode-se entender como beneficência, a “obrigação 

moral de agir em benefício de outros”, a não maleficência 

como “não devemos infligir o mal ou o dano”, a justiça sen-

do uma “virtude da proteção dos direitos individuais” e a 

autonomia definida como “autogoverno e direito de liber-

dade de ser e pertencer a si mesmo”.(7)

Visto que os cuidados paliativos no processo de finitude 

de vida dos idosos é um tema em que os profissionais de 

saúde, especificamente os enfermeiros, defrontam-se com 

os princípios éticos e bioéticos envolvidos durante os cui-

dados prestados cotidianamente, este trabalho tem como 

questão de investigação, quais são os aspectos éticos do 

cuidado de enfermagem ao idoso em cuidados paliativos?

Identificar e descrever as evidências disponíveis na lite-

ratura sobre os aspectos éticos do cuidado do enfermeiro 

ao idoso em cuidados paliativos.

MÉTODOS
Este estudo trata-se de uma revisão integrativa. Uma al-

ternativa que revisa rigorosamente e combina estudos com 

diversas metodologias e integra os resultados, mantendo 

o rigor metodológico das revisões sistemáticas. A revisão 

integrativa deste estudo foi construída a partir de seis eta-

pas previamente estabelecidas:(8) (1) identificação do tema 

e da questão norteadora do estudo; (2) formulação dos cri-

térios de exclusão e inclusão; (3) definição das informações 

que serão retiradas da literatura selecionada formando 

uma categorização dos estudos; (4) avaliação dos artigos 

já incluídos na revisão integrativa; (5) interpretação e com-

pilação dos resultados identificados, (6) apresentação da 

síntese dos conhecimentos adquiridos.

Na Enfermagem, estudos dessa natureza vêm sendo 

utilizados para indicar as características da produção cien-

tífica da área. Espera-se contribuir com o tema pela espe-

cial relevância principalmente para as práticas baseadas 

em evidências, por ser uma abordagem que possibilita a 

melhoria da qualidade da assistência à saúde.(9)

O estudo foi realizado como produto para fins de avalia-

ção do componente curricular de “Ética e bioética no cui-

dado, na pesquisa e na saúde” no mestrado acadêmico do 

Programa de Pós-graduação em Enfermagem e Saúde da 

Universidade Federal da Bahia, em 2019.

Tem-se como questão norteadora: Quais são os aspec-

tos éticos da prática profissional do enfermeiro em textos 

publicados sobre o cuidado ao idoso em processo de fini-

tude da vida?

A busca foi realizada no período entre abril e maio de 

2019. Para a busca de artigos foi realizada uma pesquisa na 
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Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), selecionando as seguin-

tes bases de dados: National Library of Medicine (MEDLINE), 

Literatura Latino-Americana e do Caribe (LILACS), 

Scientific Electronic Library Online (SciELO). Salientamos 

que, para efetivação da busca dos artigos nas referidas fon-

tes de dados, utilizou-se a terminologia em saúde a partir 

dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS). Com apoio 

na questão norteadora do estudo, utilizaram-se os descri-

tores “enfermagem” OR “cuidados paliativos” OR “idoso” 

sendo identificados 15.403 publicações e combinados com 

o operador booleano AND “ética”, desta combinação obte-

ve-se artigos para leitura condicionada ao título, resumo 

ou assunto do trabalho, com vistas a refinar os estudos que 

abordassem apenas a temática, objeto de estudo. 

Com vistas a seleção da amostra, foram adotados os 

seguintes critérios de inclusão: publicações na modalidade 

texto completo, sob a forma de artigos, com a autoria de 

enfermeiros, que abordassem cuidados paliativos, doente 

terminal, cuidados paliativos na terminalidade da vida, bio-

ética, ética, ética em enfermagem, publicados entre 2015 e 

2019, nos idiomas português, inglês e espanhol e com limi-

tes de humanos e idoso. Com isto, a amostra foi reduzida 

para 110 artigos, e os demais foram excluídos por não aten-

derem aos critérios propostos (Figura 1). 

Dos 110 artigos separados, foi realizado uma triagem 

pelo título e resumo. Destes, 12 apresentavam acesso res-

trito, 94 não estavam relacionados ao estudo proposto, 

restando 04 para análise mais aprofundada diante a proxi-

midade com nosso objetivo e critérios de seleção, confor-

me mostra o fluxograma na figura 1. 

dados com base em um instrumento de coleta elaborado 

especificamente para o estudo, onde constava: o título do 

artigo, autor (es), procedência dos autores, tipo de pesquisa, 

Qualis/fator de impacto, nível de evidencia (Quadro 1). 

Para investigação mais criteriosa dos artigos encon-

trados, cada um foi analisado de acordo com as seguintes 

informações: cenário, procedência dos autores, classifica-

ção/fator de impacto do periódico da publicação, proce-

dência do estudo, participantes, tipo de estudo, objetivo e 

resultados encontrados. Estes dados tiveram como propó-

sito agregar o conhecimento produzido sobre os aspectos 

éticos do cuidado de enfermagem ao idoso em cuidados 

paliativos, objeto deste estudo. 

Em relação à classificação dos níveis de evidência, consi-

derou-se: Nível 1 – evidências resultantes da meta-análise de 

múltiplos estudos clínicos controlados e randomizados; Nível 

2 - evidências obtidas em estudos individuais com delineamen-

to experimental; Nível 3 - evidências de estudos quase-experi-

mentais; Nível 4 - evidências de estudos descritivos (não-expe-

rimentais) ou com abordagem qualitativa; Nível 5 - evidências 

provenientes de relatos de caso ou de experiência; e Nível 6 – 

evidências baseadas em opiniões de especialistas.(10) 

Conforme princípios éticos, a pesquisa respeitou os di-

reitos autorais dos estudos analisados.

RESULTADOS
O quadro 1 apresenta os dados de cada estudo e as variá-

veis analisadas dos artigos selecionados. 

Foram selecionados para análise mais aprofundada 04 

artigos. Na avaliação, observou-se que a abordagem meto-

dológica destacou: dois artigos com abordagem qualitati-

va, uma pesquisa-ação e um estudo de caso. Quanto ao ar-

tigo, Quality care as ethical care: a poststructural analysis 

of palliative and supportive district nursing care, publicado 

no ano de 2015, o mesmo trata-se de uma pesquisa de abor-

dagem qualitativa, realizada nos países da Grã-Bretanha e 

Irlanda do Norte, com 26 pacientes com necessidades de 

cuidados paliativos e de suporte, recebendo assistência de 

enfermagem distrital e de 13 cuidadores leigos.  O objeti-

vo era relacionar o conhecimento como uma preocupação 

ética, inter-relacionar a interação enfermeiro-paciente-

-cuidador na qualidade do atendimento. O conhecimento 

dos cuidados de enfermagem do distrito foi demonstrado 

como componente chave para alcançar isso. Percebeu-se 

a necessidade do conhecimento (como conceito ético) dos 

cuidados prestados pelos enfermeiros, para a melhoria 

do conhecimento dos pacientes e familiares em busca de 

uma assistência de qualidade. Ressalta ainda, que os pa-

cientes e cuidadores precisam ser capazes de redistribuir 

Figura 1. Fluxograma do processo de seleção e exclusão dos 
estudos

Identificação

Seleção

Elegibilidade

Incluídos / Selecionados

SCIELO 00 artigos
MEDILINE 107 artigos

LILACS 03 artigos

Triagem pelos títulos e resumo: 
110 artigos

Exclusão por não ter relação 
com a temática: 

100 artigos

Leitura na íntegra:
 10 artigos

Total de artigos inseridos na amostra:
04 artigos

Exclusão após duplo cego:
06 artigos

Para a separação dos artigos, inicialmente foram anali-

sados os títulos e resumos de cada artigo para assegurar 

que eles contemplavam o objetivo do estudo e os critérios 

de inclusão e exclusão estabelecidos. Após seleção e inclu-

são dos artigos pertinentes, foi realizada a leitura minucio-

sa deles na íntegra, com destaque aos pontos importantes 

encontrados, construindo-se, desta forma, uma síntese dos 
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um paciente voluntário. Teve como objetivo estabelecer 

uma melhoria na assistência prestada pelos enfermeiros 

aos pacientes e seus familiares, independente do estágio 

da doença ou necessidade de outras terapias. Devido a 

isso, foi possível organizar as metas de atendimento indi-

vidualizadas garantindo assim o cuidado voltado para os 

valores e crenças do paciente.(14)

DISCUSSÃO
Após análise dos estudos verificou-se que o volume de pu-

blicações sobre o assunto foi reduzido ao considerar a im-

portância dos aspectos éticos dos cuidados paliativos e da 

qualidade da assistência prestada. Na análise do conteúdo 

dos textos selecionados, emergiram as seguintes catego-

rias: Princípios éticos e o dilema do enfermeiro na pres-

tação dos cuidados paliativos; e O papel do enfermeiro no 

alívio do sofrimento do idoso em cuidados paliativos. 

Princípios éticos e o dilema do enfermeiro 
na prestação dos cuidados paliativos 
Entre estes estudos selecionados, pode-se descrever a as-

sociação entre aspectos éticos e cuidados da enfermagem 

na paliação, implicado em uma ética relacional baseada no 

conhecimento como conceito ético nas relações, ao refle-

tir fundamentados em valores e crenças do paciente e am-

parado no respeito à sua dignidade.

A escolha das atividades e decisões diárias sobre o cui-

dado ao paciente, estabelece para os enfermeiros, uma 

sensação de serem valorizados e providos de afirmação, 

quando enfatiza sua responsabilidade como líderes do 

cuidado ético, aspirantes a promoção de cuidados de boa 

qualidade, buscando a eficácia de suas lideranças, e capa-

citando-se para o modelo de dignidade no cuidado.(11) Ele 

sugere que o empoderamento por meio do envolvimento, 

promove a dignidade dos idosos, cuidadores e enfermei-

ros, devido a um melhor senso de valor pessoal em ter suas 

Quadro 1. Identificação dos artigos selecionados nas bases de dados

Título do Artigo Autor (es) Procedência do (s) autor (es) Tipo de 
pesquisa

Qualis / 
Fator de 
impacto

Nível de
Evidência 

Quality care as ethical care: a poststructural analysis 
of palliative and supportive district nursing care.(11)

Nagington 
M, Walshe 
C, Luker KA

University of Manchester, Reino Unido;
Lancaster University,  Reino Unido;
University of Manchester,  Reino Unido.

Qualitativa A1 4

Solicitude: balancing compassion and 
empowerment in a relational ethics of hope-an 
empirical-ethical study in palliative care.(12)

Olsman E, 
Willems D, 
Leget C

University of Amsterdam, Holanda;
University of Amsterdam,  Holanda;
University of Humanistic studies,  Holanda.

Qualitativa B1 4

Realising dignity in care home practice: 
an action research project.(13)

Gallagher A,
Curtis K, 
Dunn M, 
Baillie L

University of Lancashire,  Reino Unido;
Kingston University and St. Georges 
University London,  Reino Unido;
University of Oxford,  Reino Unido;
University of the South Bank,  Reino Unido.

Pesquisa-
ação 0,87 4

Palliative Care in the Acute Care Setting.(14) Goldsboroug  
JL, Matzo,M

University of Maryland Upper Chesapeake Medical Center, EUA;
Director of the Association of Nurses in 
palliative care and hospices, EUA.

Estudo 
de caso A1 5

e reconstruir o conhecimento de seus serviços de forma 

colaborativa, para ir além das formas atuais de trabalho.(11) 

Já a pesquisa Solicitude: balancing compassion and em-

powerment in a relational ethics of hope-an empirical-ethi-

cal study in palliative care, publicada na Holanda no ano de 

2016 - teve como método de investigação uma abordagem 

qualitativa, realizada com pacientes, amigos, familiares res-

ponsáveis e profissionais de saúde. As intervenções ocor-

reram em residências, hospício e em instituições de assis-

tência domiciliar a fim de descrever uma ética relacional 

da esperança. Para tanto, teve-se como linha de base as 

perspectivas dos indivíduos entrevistados sobre os cuida-

dos paliativos de uma forma ampla. E com isso, foi possível 

compreender a esperança na saúde, oferecer a abertura de 

um novo respaldo ao cuidado da equipe multidimensional de 

saúde, para uma ética relacional da esperança.(12)

O artigo publicado em 2017 na Inglaterra e intitulado 

Realising dignity in care home practice: na action resear-

ch project trata-se de uma pesquisa-ação com grupos de 

funcionários e grupos de residentes e parentes em quatro 

casas de assistência ao sul da Inglaterra. O objetivo era ex-

plorar a melhor forma de traduzir o conceito de dignidade 

para a prática do cuidado domiciliar, e como apoiar esse 

processo de tradução permitindo que os enfermeiros exer-

cessem a liderança ética dentro do ambiente do cuidado 

domiciliar. Foram desenvolvidas versões impressas e on-li-

ne de orientações para promoção da dignidade, e versões 

personalizadas para os lares participantes. Os enfermeiros 

e cuidadores identificaram o impacto positivo de reservar 

tempo para discussão sobre questões relacionadas à dig-

nidade. Os enfermeiros identificaram oportunidades conti-

nuas de usar suas estratégias para apoiar todo o pessoal.(13)

Já o estudo de caso: Palliative Care in the Acute Care 

Setting, realizado em um hospital de cuidados paliativos 

nos Estados Unidos da América (EUA), em 2017, identificou 

e examinou os problemas encontrados na abordagem de 
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vozes ouvidas e suas opiniões utilizadas no desenvolvimen-

to de mudanças. Promovendo com isso, o valor da dignida-

de dentro de ambientes de cuidados para idosos.

Entende-se que no contexto da ética e dos cuidados de 

enfermagem ao idoso devem ser estruturados conforme o 

grau de saúde apresentado por ele, assegurando a sua parti-

cipação no gerenciamento de todo o seu cuidado de maneira 

segura e de forma a preservar a sua autonomia. Neste sen-

tido, identificamos nos artigos encontrados, que o princípio 

ético mais discorrido foi a da autonomia. O que nos repor-

ta a importância de se desenvolver melhor a abordagem do 

tema, de forma a contemplar os demais princípios da bioéti-

ca não menos relevantes para a prática profissional. 

Em um estudo de revisão integrativa realizada com o 

objetivo de conhecer aspectos relacionados à infantiliza-

ção e ao desrespeito à autonomia do idoso no cuidado de 

enfermagem, foi identificado como aspecto ético que o 

respeito a autonomia pressupõe a oferta de informações e 

a obtenção do consentimento informado do idoso, através 

da manifestação da sua vontade, sem ter sido submetido a 

coação, influência, indução ou intimidação.(15)

Pesquisa realizada na Holanda, sobre cuidados paliati-

vos, em 2016, salienta que cabe ao enfermeiro identificar 

o que ainda pode ser feito antes do paciente morrer e re-

conhecer o poder dele apesar da doença.(12) Na perspectiva 

dos aspectos éticos no cuidado ao idoso, esse empodera-

mento pode ser constatado como benéfico em pesquisa 

que salienta que tornar-se o ser ativo de seu processo e se 

manter dinâmico na sociedade remeteu os participantes à 

necessidade do empoderamento, da busca por estimula-

ção e formas saudáveis de viver, para vivenciarem o pro-

cesso de envelhecimento.(16) 

O surgimento de dilemas éticos e bioéticos a ser con-

siderado dentro do contexto da conduta profissional do 

enfermeiro e que mereceu destaque em um dos artigos 

encontrados, é a situação de revelação da verdade ao pa-

ciente sobre sua condição de finitude. Na veracidade que 

cabe ao enfermeiro o papel de estabelecer o tomador de 

decisões e/ou substituto legal se a pessoa não puder tomar 

suas próprias decisões.(14) Essa base ética também se vin-

cula a ideias que abordam questões de relações e poder, e 

compaixão e reconhecimento da vulnerabilidade do idoso. 

O conhecimento do enfermeiro acerca dos direitos 

do idoso e a necessidade de sua implementação nas de-

cisões diárias da sua prática de cuidados constitui-se em 

uma baliza bioética para os cuidados. Dentre os direitos do 

paciente em paliação estão o de ser cuidado em todos os 

sentidos, o de expressar seus sentimentos e valores; ser 

informado, participar das decisões, ser visto como pessoa 

e principalmente em manter sua dignidade.(17) É Preciso in-

corporar a ideia que os CP em enfermagem é poder com-

partilhar momentos de amor e compaixão, entendendo o 

indivíduo na sua singularidade e acima de tudo preservando 

a sua dignidade, para que otimize da melhor forma possível 

o tempo que lhe resta, com a certeza de que será assistido 

durante todo seu momento de passagem. 

A Bioética nesse contexto, assume importante papel na 

formação do enfermeiro no que diz respeito a compreen-

são do envelhecimento, e do processo de paliação com suas 

múltiplas facetas e as políticas públicas; pois contribui para 

um profissional mais reflexivo, capaz de compreender as ne-

cessidades do outro nas diferentes fases da vida, de forma 

humanizada, crítica e capaz de repensar sua prática. Desta 

maneira, entende-se que o profissional de enfermagem se 

depara com situações dilemáticas diante da assistência ao 

idoso ou à pessoa em paliação, devendo analisar os fatos sob 

a perspectiva bioética em todas as suas vertentes.

O papel do enfermeiro no alívio do sofrimento 
do idoso em cuidados paliativos
Por conta de um maior tempo de convivência e muitas ve-

zes pelo estabelecimento de vínculos afetivos com o pa-

ciente, o enfermeiro é o que mais interage com ele. Estudo 

sinaliza para a necessidade de abordar a temática de CP 

na formação dos profissionais de saúde, em especial a en-

fermagem, pois percebe-se um despreparo da equipe em 

cuidar de pessoas no final de suas vidas.(18)

Em alguns espaços, o profissional de enfermagem passa 

24h do seu dia assistindo à pacientes.(19) Este convívio favo-

rece o aprimoramento das relações estabelecidas e maior 

facilidade na abordagem de questões existenciais, da mor-

te, do morrer e da espiritualidade. A abordagem holística 

para o gerenciamento de sintomas no processo de paliação 

é realizada de forma a ajudar no conforto do paciente.(14)

Entende-se que o objetivo do cuidado ao paciente em fi-

nitude de vida deve considerar a preservação da sua quali-

dade de vida. O profissional de enfermagem deve pautar as 

suas ações cotidianas de forma a considerar o atendimen-

to as necessidades de apoio familiar, de perdão, de amor, 

de crença e esperança do paciente, bem como estimular 

a fé e a crença do paciente é fundamental para o auxílio 

na superação das adversidades que a finitude apresenta no 

seu cotidiano. 

Pesquisa sinaliza que o enfermeiro deverá construir o 

plano de cuidados de forma a refletir os desejos e objeti-

vos declarados pelo paciente ou familiar cuidador, buscan-

do aliviar o sofrimento, e levando a sério a perda de es-

perança e angústia.(13-15) Isto significa que o conhecimento 
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da enfermeira não se limita apenas ao cuidado físico,(19) 

tanto o conhecimento quanto os cuidados perpassam pelo 

cuidado não físico (de ordem psicológica e/ou espiritual), 

principalmente no que tange aos pacientes no processo de 

finitude de vida.(20)

Compreende-se que a enfermagem envolve diferentes 

perspectivas de atuação, de modo que visa conhecer e res-

peitar os valores pessoais, psicológicos, sociais, espiritu-

ais e culturais do idoso em finitude de vida, atuando como 

interlocutor com os demais membros da equipe e favore-

cendo uma abordagem que busque melhorar a qualidade 

desses pacientes e familiares. Vale salientar que, as únicas 

pessoas com quem os pacientes e cuidadores se encon-

tram e que podem influenciar os cuidados são os enfer-

meiros.(19) Na perspectiva bioética, esta abordagem inclui o 

exercício da compaixão, que é o reconhecimento comparti-

lhado de fragilidade e sofrimento.(12)

Foi identificado, por meio da análise dos artigos en-

volvidos, que na atualidade o controle da dor tornou-se 

prioridade nos CPs em virtude de sua alta prevalência em 

relação aos outros sintomas e por ser uma das maiores 

preocupações entre os pacientes pelo medo da perda da 

sua dignidade. Desta maneira cabe ao profissional de en-

fermagem prover meios através do emprego das técnicas 

adequadas para o alívio da dor e do sofrimento emocional 

no qual o paciente encontra-se imerso. 

Considerando a prestação de cuidados paliativos, uma 

lacuna identificada nos textos foi a ausência dos “princípios 

da proporcionalidade terapêutica” vivenciado pela enfer-

meira, que consiste em uma obrigação moral de implemen-

tar todas as medidas terapêuticas com a responsabilidade 

de preservar a vida sem sofrimento. Frente a este princípio 

bioético, este profissional deve considerar a implemen-

tação de medidas para o alívio do sofrimento, bem como 

para as possíveis repercussões de sua ação. No que tange 

os cuidados, estudo sinaliza que o compromisso ético e a 

atuação prática dos profissionais potencializam a imple-

mentação dos CP com qualidade.(18)

Uma limitação importante é que foram encontrados 

poucos estudos abordando a temática. Destaca-se também 

a necessidade do pesquisador ter conhecimento prévio so-

bre o tema e da restrição quanto ao volume de publicações 

identificadas. Durante todo o processo se fez necessária a 

intervenção do autor com vistas à identificação das pala-

vras-chave, realização das filtragens e, sobretudo, para a 

avaliação do artigo pesquisado quanto a seu alinhamento 

com o tema proposto. 

Esse estudo contribuirá para a discussão e reflexão so-

bre a importância da identificação na prática cotidiana dos 

princípios éticos no cuidado de enfermagem ao idoso den-

tro do processo de finitude da vida. Também a necessidade 

de um maior aprofundamento na temática e ampliando o 

debate sobre o papel desta categoria profissional frente a 

necessidade do alívio da dor e do sofrimento emocional. 

CONCLUSÃO
O atendimento do enfermeiro por meio de uma abordagem 

multidimensional favorece um cuidado diferenciado e as-

siste o paciente em todas as dimensões, garantindo o seu 

bem-estar e respeitando a sua dignidade. Constatou-se a 

existência de lacunas sobre aspectos éticos considerando 

a reduzida existência de artigos do referido tema, principal-

mente no idioma português. A abordagem sobre os princí-

pios éticos e bioéticos também aponta para a necessidade 

de um olhar reflexivo sobre as ações dos profissionais de 

enfermagem neste âmbito de assistência. Para fazer a dife-

rença na assistência de enfermagem ao idoso em processo 

de finitude de vida, é indispensável conectar o conheci-

mento procedente de pesquisas e da prática clínica, refletir 

sobre a prática de cuidados paliativos a idosos, entendendo 

ser necessário intensificar o desenvolvimento de pesquisas 

relativas ao tema investigado.
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