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Introdução: Introdução: Os cuidados paliativos consistem em uma abordagem terapêutica
que atua na minimização ou alívio de sinais e sintomas físicos, psicológicos, espirituais e
sociais, de pacientes que não possuem mais a possibilidade de cura de doenças como o
câncer, promovendo melhora da qualidade de vida dos pacientes. A enfermagem presta
assistência direta a esses pacientes em cuidado hospitalar, fazendo-se presente também em
serviços  que  proporcionam  visitas  domiciliares  aos  pacientes  impossibilitados  de
acompanhamento ambulatorial. Objetivos: Investigar a visão de enfermeiros assistenciais
em cuidados paliativos sobre a abordagem paliativista e identificar o nível de conhecimento
dos enfermeiros envolvidos na assistência de pacientes em cuidados paliativos. Metodologia:
Estudo exploratório descritivo, de abordagem qualitativa, com amostra obtida através de
conveniência, realizado com 10 enfermeiros atuantes em uma instituição referência em
oncologia no Amazonas. Foi utilizado um roteiro elaborado pela equipe de pesquisa, com
perguntas abertas e fechadas. As entrevistas foram gravadas, transcritas e posteriormente
analisadas.  O  projeto  foi  aprovado  pelo  Comitê  de  Ética  em  Pesquisa  sob  o  CAAE:
57663916.2.0000.0004. Resultados: Os participantes possuíam faixa etária principalmente
entre 30 e 39 anos e 40 e 49 anos (ambas 40%), todos do sexo feminino, com exercício
profissional  entre  6  e  10  anos  (60%).  Em  relação  ao  nível  de  conhecimento,  todos
demonstraram conhecimento básico acerca dos cuidados paliativos como forma de alívio do
sofrimento  dos  pacientes,  porém  desconhecimento  quanto  às  políticas  nacionais.  Na
abordagem sobre sentimentos e vivências durante a assistência em cuidados paliativos,
percebeu-se que as experiências mais marcantes envolveram crianças e as falas sugerem a
vivência  de  luto  antecipado por  parte  de  alguns  participantes.  Sobre  a  assistência  de
enfermagem, a maioria dos entrevistados relatou a dor como um sintoma frequente dos
pacientes,  entretanto  os  demais  sinais  e  sintomas  que  podem ser  experienciados  com
frequência, como dispneia, fadiga, náusea a vômitos não são mencionados. Conclusão: A
maioria dos enfermeiros possuem uma base de conhecimentos à respeito dos cuidados
paliativos, porém este conhecimento necessita de expansão para melhoria dos cuidados
prestados aos pacientes. Há um desconhecimento sobre as Políticas nacionais embora a
instituição de realização do estudo seja um hospital de referência ao tratamento do câncer.
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