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RESUMO 
 

Almeida, Antonia Rios. Diagnóstico de Enfermagem Síndrome de Terminalidade: 
Validação Clínica. Orientadora: Rosimere Ferreira Santana. 145 f. 2019. Dissertação 
(Mestrado Profissional em Enfermagem Assistencial) – Escola de Enfermagem Aurora de 
Afonso Costa, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2019. 

 
 
Introdução: Os pacientes em cuidados de fim de vida com câncer exigem uma abordagem 
mais complexa no cuidado, devido à sobrecarga de sinais e sintomas que apresentam como 
dor, dispneia, fadiga, ansiedade entre outros. Esta etapa é essencial para garantir adequação 
da estrutura básica de um diagnóstico de enfermagem. Objetivo: validar clinicamente o 
novo diagnóstico de enfermagem “Síndrome da Terminalidade’. Método: estudo clínico 
transversal de validação clínica, foi desenvolvido um instrumento que abordou 20 
diagnósticos de enfermagem como características definidoras do diagnóstico de síndrome, 
aplicado em 217 pacientes internados no Instituto Nacional na unidade geral e de 
referência em cuidados paliativos. Após a coleta realizado a inferência diagnóstica por três 
experts sobre a presença de cada diagnóstico, e em seguida aplicado a metodologia de 
classe latente para verificar se a síndrome estava presente ou ausente nos pacientes, esse 
método é considerado padrão ouro para validação de diagnósticos de enfermagem. 
Resultados: houve maioria do sexo feminino (57,1%) predominância do diagnóstico foi o 
de câncer de mama seguido de câncer de orofaringe. No total da amostra 99,5% estavam 
em estágio avançado da doença e que desses 88,9% já tinham realizado um tipo de 
tratamento prévio. As características definidoras do diagnóstico de enfermagem de 
síndrome de terminalidade foram compostas por dor crônica 89,9% no total, onde 19,2% 
no HC I e 80,8% no HC IV respectivamente para as demais foram, Náusea 20,6% e 79,4%, 
nutrição desequilibrada: menor que as necessidades corporais 20,6% e 79,4%, fadiga 
19,5% e 80,5%, Ansiedade 15,4% e 84,6%, mobilidade física prejudicada 19,6% e 80,4%, 
conforto prejudicado 20,7% e 79,3%, constipação 14,2% e 85,8%, integridade tissular 
prejudicada 21,9% e 78,1%, padrão respiratório ineficaz 26,3% e 73,7%, sofrimento 
espiritual 17,6% e 82,4%, integridade da membrana da mucosa prejudicada 26,6% e 
73,4%, confusão aguda 23,9% e 76,1%, Distúrbio do padrão de sono 25,8%, 74,2%, 
termorregulação ineficaz 15,1% e 84,9%, volume de líquido excessivo 23,1% e 76,9%, 
Pesar 14,9% e 85,1%, retenção urinária 45,8%, 54,2%, enfrentamento familiar 
comprometido 22,7% e 77,3%. Diarreia 56,3% e 43,8%. A população amostral tem 100% 
do fator relacionado: cuidados paliativos e doenças crônicas degenerativas em ambas as 
unidades, com incapacidade física crônica 16,1% no HC I e 83,9% no HC IV. A população 
de risco: idoso foi de 72,3% e a condição associada cuidados ao fim da vida de 85,0 do 
total da amostra. A presença dos diagnósticos em conjunto, síndrome foram modelados 
após agrupamento de arranjo feito pela classe latente, presente em 76% da população 
composta por: Distúrbio no padrão de sono, Náusea, Nutrição desequilibrada: menor do 
que as necessidades corporais, Ansiedade, Fadiga, Padrão respiratório ineficaz e 
Termorregulação ineficaz. Conclusões: o estudo demonstrou a presença do diagnóstico 
Síndrome da terminalidade para pacientes com câncer avançado na prática clínica A 
validação clínica desse diagnóstico sindrômico permite a atuação do enfermeiro de modo 
holístico, auxilia no raciocino clinico para intervenções de estabelecimento de conforto e 
qualidade ampliadas no cuidado ao indivíduo e a família. Obteve-se como produto: a 



 
 

submissão da proposta diagnostica ao DDC como uma terminologia/ontologia para a 
enfermagem. 
 Descritores: Cuidados paliativos, Diagnóstico de Enfermagem, Estudos de Validação. 

 
 
 

 
Abstract 

Almeida, Antonia Rios. Nursing Diagnosis Terminality Syndrome: Clinical Validation. 

Orientadora: Rosimere Ferreira Santana.145 f. 2019. Dissertation (Professional Master's 

Degree in Nursing Care) – Aurora de Afonso Costa Nursing School, Fluminense Federal 

University, Niterói, 2019. 

 
 
Introduction: Patients in end-of-life care with cancer require a more complex approach in 
care, due to the overload of signs and symptoms that present as pain, dyspnea, fatigue, 
anxiety, among others. This step is essential to ensure adequacy of the basic structure of a 
nursing diagnosis. Objective: to validate clinically the new nursing diagnosis "Terminal 
Syndrome". Method: a cross-sectional clinical validation clinical study, an instrument was 
developed that addressed 20 nursing diagnoses as defining characteristics of the diagnosis 
of the syndrome, applied in 217 patients admitted to the National Institute in the general 
and reference unit in palliative care. After the collection of the diagnostic inference by 
three experts on the presence of each diagnosis, and then applied the latent class 
methodology to verify if the syndrome was present or absent in the patients, this method is 
considered a gold standard for validation of nursing diagnoses. Results: There was a 
majority of females (57.1%) and males (42.9%), where the predominance of the diagnosis 
was of breast cancer followed by oropharyngeal cancer. In the sample, 99.5% were at an 
advanced stage of the disease and 88.9% had already undergone a previous type of 
treatment. The defining characteristics of the nursing diagnosis of terminality syndrome 
were composed of chronic pain 89.9% in the total, where 19.2% in HC I and 80.8% in HC 
IV respectively for the others were, Nausea 20.6% and 79.4%, imbalanced nutrition: less 
than the body needs 20.6% and 79.4%, fatigue 19.5% and 80.5%, Anxiety 15.4% and 
84.6%, impaired physical mobility 19 , 6% and 80.4%, comfort impaired 20.7% and 
79.3%, constipation 14.2% and 85.8%, impaired tissue integrity 21.9% and 78.1%, 
ineffective respiratory pattern 26, 3% and 73.7%, spiritual suffering 17.6% and 82.4%, 
integrity of the membrane of the impaired mucosa 26.6% and 73.4%, acute confusion 
23.9% and 76.1%; 25.8%, 74.2%, ineffective thermoregulation 15.1% and 84.9%, 
excessive fluid volume 23.1% and 76.9%, Weigh 14.9% and 85.1%, urinary retention, 
45.8%, 54.2%, and 22.7% and 77.3%, respectively. Diarrhea 56.3% and 43.8%. The 
sample population has 100% of the related factor: palliative care and chronic degenerative 
diseases in both units, with chronic physical disability 16.1% in HC I and 83.9% in HC IV. 
The risk population: elderly was 72.3% and the condition associated with end-of-life care 
was 85.0% of the total sample. The presence of the diagnoses together, syndrome were 
modeled after grouping of arrangement made by the latent class, present in 76% of the 
population composed by: Sleep disorder, Nausea, Unbalanced nutrition: less than body 
needs, Anxiety, Fatigue, Ineffective respiratory pattern and ineffective thermoregulation. 



 
 

Conclusions: The clinical validation of this syndromic diagnosis allows the nurses to act 
in a holistic way, assists in the clinical reasoning for interventions of establishment of 
comfort and quality expanded in the care the individual and the family. It was obtained as a 
product: the submission of the diagnostic proposal to the CDD as a terminology / ontology 
for nursing. 
Descriptors: Palliative care, Nursing Diagnosis, Validation Studies. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
A Organização Mundial da Saúde definiu o conceito de cuidado Paliativo (CP) 

como uma abordagem para o indivíduo que tem o diagnóstico de uma doença incurável 

que ameace a vida proporcionando qualidade de vida, prevenção, alívio da dor e de outros 

sintomas no âmbito físico, psicossocial e espiritual para o indivíduo e familiares.1 

 O câncer é a 2º causa de morte no mundo que gera sofrimento desde o diagnóstico, 

na maioria das vezes com um prognóstico rápido para cuidados paliativos, deixando essa 

realidade de sofrimento mais agudizada. A fase de terminalidade é supostamente designado 

aos pacientes com tempo de vida de meses. O termo fim de vida ou processo ativo da 

morte, tem prognóstico de semanas a dias. Ainda não se tem uma literatura que possa de 

fato definir com clareza estes termos.2 

O paciente em cuidado paliativo em fim de vida é todo aquele que não possui mais 

indicação de tratamento modificador da doença. O prognóstico pode ser de dias a meses, a 

progressão do quadro clínico dependerá de cada organismo e da agressividade do tumor. 

Nas últimas 72 horas o indivíduo pode apresentar indicadores clínicos clássicos como 

inapetência, confusão mental, alterações nos sinais vitais, acúmulo de secreção de vias 

aéreas superiores, pele hipocorada, cianose, aumento do líquido intersticial das células 

tanto periférico como central, olhos ressecados, falta de ar, e xerostomia.3,6 

Segundo o Manual de Oncologia Clínica, os indivíduos com doença terminal e/ou 

fim de vida normalmente desenvolvem sintomas físicos, psicológicos, sociais e espirituais 

de forma agressiva.2 Os sintomas mais frequentes em pacientes oncológicos em fim de 

vida são: emagrecimento súbito, dor, fadiga, falta de ar (dispnéia), delírio, depressão entre 

outros. Todo o desgaste causado pelos sinais e sintomas também atingem os familiares e, 

por isso, a importância do apoio estendido a eles. A avaliação dos sinais e sintomas devem 

ser realizados por uma equipe multidisciplinar com o objetivo de prestar cuidados ao 

paciente e seus familiares. Assim a avaliação minuciosa deve abordar os sinais e sintomas 

do quadro clínico do indivíduo relacionados ao seu estado físico, psicossocial, 

socioeconômico, cultural e espiritual.3,4 

No século XX Cicely Saunders foi a percussora no desenvolvimento da prática de 

assistência aos pacientes em cuidados paliativos oncológicos terminais. Conceituou dor 

total, um dos sintomas que mais ocasionavam angustia nos pacientes, percebeu que não era 

somente física, que se apresentava complexa e dinâmica no âmbito de sensações, 
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cognições e emoções. Que o paciente deveria ser visto como um ser global em todos os 

âmbitos físicos, psíquico, social e espiritual.5   

No cenário atual os estudos demostram que a dor ainda é um dos sintomas mais 

presentes no quadro clínico do paciente em CP oncológicos, que carca de 30% deles não 

conseguem ser tratados de forma eficaz. Além disso, outros sintomas podem estar 

associados como a depressão e ansiedade, a dificuldade de tratá-los exige conhecimento 

das particularidades de cada indivíduo. Pois ambos os sintomas quando manifestados 

concomitante necessitam de ser tratados concomitantes, beneficiando o sujeito e seus 

familiares.6 

Alguns estudos de países desenvolvidos vêm tratando sobre essa temática de modo 

a realizar o agrupamento de sintomas, chamado de “cluster”. É um tipo de estudo que se 

utiliza o método de análise fatorial para verificar a ocorrência simultânea dos sintomas em 

pacientes com câncer. Essa metodologia vem sendo utilizada para de fato verificar quais os 

sinais e sintomas que podem estar mais relacionados ocorrendo concomitante, a sua 

identificação permite uma atuação mais assertiva da equipe no manejo clínico.7,8 

Observa-se desse modo, uma evolução nas pesquisas no campo de CP em pouco 

tempo, sua complexidade, exige conhecimento técnico, científico e humano por parte dos 

profissionais da equipe que assiste esse paciente. A enfermagem naturalmente transparece 

uma relação íntima com CP, tem o papel de prestar uma assistência de excelência para 

minimização do sofrimento, desde Florence, precursora da enfermagem moderna.1  

Ao embasar-se nos modelos de assistência utilizando técnicas e atributos 

pertinentes da profissão, tem-se os sistemas de classificações de enfermagem padronizadas 

para definir os diagnósticos, intervenções e resultados. Essa organização traz visibilidade 

ao cuidado que o enfermeiro presta de forma holístico aos indivíduos, familiares e 

comunidade. E, o uso de uma taxonomia pode proporcionar autonomia profissional, 

principalmente, em uma área como os CP, interdisciplinar, a documentação da prática 

profissional pode trazer clareza em relação ao seu papel na equipe.4 

Pois, o controle da sintomatologia em CP oncológicos ainda acontece sob uma 

perspectiva focada principalmente no controle da dor. Porém no decorrer dos manuscritos 

abordam-se outros sinais e sintomas que a dor pode desencadear, gerando diagnósticos de 

enfermagem individualmente, relatados nos pacientes oncológicos.9   Logo, a proposta de 

um diagnostico sindrômico pode permitir ao enfermeiro oferecer uma assistência para o 
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abrandamento do sofrimento desse paciente e família no processo de doença que ameaça a 

vida. 

Neste contexto, o enfermeiro teria disponível no processo de enfermagem, um 

diagnóstico, de assistência holística à esses pacientes, que apresentam vários sinais e 

sintomas em cuidados de fim de vida. Essa etapa daria suporte para o enfermeiro prestar 

uma assistência organizada, de conseguir atingir o objetivo de estar ao lado do paciente e 

família, norteando a tomada de decisão de ambos. 4 

Todavia, os pacientes em cuidados de fim de vida podem apresentar o 

desencadeamento de sinais e sintomas em cascata o diagnóstico de síndrome é o que 

melhor atende essa população. O diagnóstico de síndrome é um:” Julgamento clínico 

relativo a um agrupamento de diagnósticos de enfermagem que ocorrem juntos, sendo mais 

bem tratados em conjunto e por meio de intervenções similares” .10 

 Logo, uma abordagem sindrômica busca a integração dos sinais e sintomas como 

características definidoras para serem abordados integralmente resultando em um 

diagnóstico sindrômico para oferecer excelência de conforto na assistência de enfermagem 

por meio de um raciocínio sistematizado e organizado para os enfermeiros que trabalham 

com os pacientes em CP oncológicos em fim de vida. Pois, o enfermeiro como membro da 

equipe interdisciplinar de CP tem papel primordial para proporcionar qualidade de 

atendimento frente a problematização de sinais e sintomas deste paciente oncológico em 

fim de vida.10 

Observa-se que os estudos na área de diagnósticos de enfermagem ainda são 

escassos, principalmente para pacientes em cuidados paliativos oncológicos em fim de vida 

que demandam de uma assistência complexa, específica e direcionada, devido a carga de 

sofrimento ocasionada pelo próprio diagnóstico. Com a validação clínica do diagnóstico 

Síndrome de terminalidade permitirá a resolutividade dos problemas ocasionados por eles, 

tendo direcionamento específico, auxiliando o enfermeiro à aplica-lo em sua prática 

clínica. 

Além de direcionar a prática do enfermeiro possibilitará tomadas de decisões 

junto com a equipe interdisciplinar, impactando no contexto do processo de saúde e doença 

do paciente e familiar. Proporcionará discussões no ensino e pesquisa sobre cuidado 

durante o processo de morte e enfrentamento do luto dos indivíduos e familiares que 

perpassarem pelo enfrentamento de uma doença incurável. Pode ainda, aumentar a 
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qualidade de morte do país e do mundo, já que a Taxonomia NANDA-I é traduzida e 

divulgada em vários países do mundo. Para tanto, propõe-se a validação de um novo 

diagnóstico de enfermagem, de natureza sindrômica, que aborde a complexidade dos 

pacientes oncológicos em cuidados de fim de vida. 

 

Pergunta de pesquisa:  

Quais indicadores clínicos são acurados para o diagnóstico Síndrome de 

terminalidade em pacientes de cuidados de fim de vida oncológicos? 

 

1.3 OBJETIVOS 

Validar clinicamente o diagnóstico de enfermagem “Síndrome de terminalidade” 

 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar na população amostral a prevalência do diagnóstico de 

enfermagem de Síndrome de terminalidade;  

 Determinar os índices de acurácia dos indicadores clínicos do diagnóstico 

de enfermagem em estudo;  

 Analisar variáveis sociodemográficas e clínicas associadas a presença do 

diagnóstico de Síndrome de terminalidade; 
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2. REFERENCIAL TEMÁTICO 

 

2.1 SISTEMAS DE LINGUAGEM PADRONIZADA- TAXONOMIA DA NANDA-I 

Os cuidados de saúde são realizados por vários profissionais de áreas distintas, 

compondo uma equipe multidisciplinar com enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, 

assistente sociais entre outros. Para que cada um atue de forma uniformizada 

mundialmente existe a padronização de linguagens para facilitar e dar qualidade no 

atendimento prestado por eles. Na enfermagem existem algumas linguagens, que tratam as 

respostas humanas relacionados a problemas de saúde e/ou processos de vida.10 

A mais utilizada e que descreveremos a seguir que é a NANDA-I uma taxonomia 

utilizada em vários países, fundada em 1982, ela surgiu depois de uma conferência sobre 

diagnósticos de enfermagem. Após outras conferencias e revisões o comitê sentiu-se a 

necessidade de reformular algumas estruturas da taxonomia, em 2000 apresentou a 

taxonomia II, contendo 13 domínios, 106 classes e 115 diagnósticos de enfermagem. Após 

essa estruturação ela vem sendo atualizada e alimentada com a validação de novos 

diagnósticos. 18 

Atualmente conta com 244 diagnósticos para uso clínico e teste de 

aperfeiçoamento. Apresenta processos internacionais de análise e classificação de 

diagnósticos, ela aprova e atualiza os termos e definições para a problemática identificadas 

através das respostas humanas do paciente, familiar e comunidade. 10 

As condutas realizadas por meio da taxonomia são realizadas para a eficácia, 

efetividade e eficiência pautadas nas decisões individualizadas conforme cada região 

demográfica e características dos indivíduos.  

Os cuidados prestados pelo enfermeiro são pautados em um referencial 

metodológico, o qual, é denominado processo de enfermagem que é embasado 

cientificamente. Essa metodologia auxilia o enfermeiro a sistematizar as suas ações por 

meio de etapas, orientando os profissionais no cuidado integral do indivíduo, familiar e 

comunidade. 

O processo se organiza em cinco etapas inter-relacionadas, interdependentes e 

recorrentes. São elas avaliação do paciente, diagnóstico de enfermagem, planejamento, 

estabelecimento de resultados, intervenções e reavaliação contínua. Os enfermeiros 

utilizam o julgamento clínico para formular hipóteses ou explicações sobre problemas, 
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riscos, oportunidade de promoção da saúde. Todas essas fases exigem conhecimento de 

conceitos subjacentes a ciência da enfermagem antes mesmo do estabelecimento dos dados 

clínicos e diagnósticos de enfermagem.12 

Para iniciar uma avaliação do paciente é necessário conhecer os pontos chaves ou 

foco dos diagnósticos de enfermagem. Pois os conceitos são importantes para diferenciar e 

identificar de fato e precisão qual diagnóstico de enfermagem do paciente (Figura 1).  

 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Processo de Enfermagem. 

Fonte: Herdman, 2018, NANDA-I. 

 

Os diagnósticos de enfermagem podem ser focados em um problema, um estado de 

promoção da saúde ou risco potencial. Os de foco no problema tratam a respeito de uma 

resposta humana indesejável a uma condição de saúde/processo de vida que existe em um 

indivíduo, família, comunidade ou grupo. O de risco é o quanto a pessoa está susceptível a 

resposta indesejável e o de promoção de saúde está relacionado a motivação e desejo de 

aumentar o bem-estar e alcançar o potencial humano de saúde. O diagnóstico de 

enfermagem de síndrome que tem número limitado na taxonomia da NANDA-I é o 

julgamento clínico relativo a um determinado agrupamento de diagnósticos de enfermagem 

que ocorrem juntos, sendo bem tratados por intervenções similares. 10 
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A NANDA-I desenvolveu uma terminologia comum NANDA-NIC-NOC, para 

relacionar diagnósticos, intervenções e resultados. Um resultado de enfermagem refere-se a 

um estado, comportamento ou percepção do indivíduo, família, grupo ou comunidade, ela 

mede a resposta as intervenções de enfermagem. A classificação de Resultados de 

enfermagem (NOC) é um sistema que pode ser usado para selecionar medidas de 

resultados voltadas para o diagnóstico de enfermagem elencado. 10,11 

O sistema de intervenções é realizado pela Classificação das intervenções de 

enfermagem (NIC) é uma taxonomia que auxilia o enfermeiro a escolher a intervenção 

mais indicada. Elas podem ser utilizadas de forma independentes e interdisciplinares.10 

As intervenções para os diagnósticos de síndrome proporcionam melhor abordagem 

simultânea para a problemática real do paciente, beneficiando a qualidade de excelência do 

cuidado e conforto do indivíduo e familiares 

 

 

2.2 VALIDAÇÃO DE NOVOS DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM 

 

Para submissão de propostas novas e de revisões de diagnósticos necessita-se de uma 

análise sistemática para determinar coerência com critérios estabelecidos para um diagnóstico 

de enfermagem. Eles podem ser enviados para diversos níveis da estrutura do diagnóstico de 

enfermagem como: título e definição, características definidoras ou fatores de risco; nível 

teórico para desenvolvimento, clarificação de conceitos e diferenciação de diagnósticos e ainda 

validação clínica, de títulos, definição, características definidoras e fatores relacionados. 

A validação de diagnósticos de enfermagem três etapas: análise de conceito, 

validação por experts e validação clínica. 13Apesar das características positivas destes métodos, 

pesquisadores têm relatado dificuldades e limitações dos mesmos, tanto na análise do conceito 

como na identificação e formação do grupo de experts.14 

Entretanto, a necessidade de abordagens mais robustas para verificar a validade de 

construtos que representem fenômenos pelos quais os enfermeiros são responsáveis, motivou a 

aplicação de novos métodos de validação de pesquisa em diagnósticos de enfermagem 

baseadas em abordagens metodológicas mais complexas, particularmente na última década. 

Sendo esses, métodos relacionados à validade teórico-causal, métodos relacionados à validade 

de conteúdo e métodos relacionados a validade clínica.14 
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 A Figura 2 apresenta o fluxograma com os métodos e os tipos de estudos de 

validação. 

Figura 2 - Métodos relacionados aos estudos de validação diagnóstica. 

Fonte: Adaptado de LOPES, Marcos Venícios de Oliveira; SILVA, Viviane Martins da. Métodos 
avançados de validação de diagnósticos de enfermagem. In: NANDA International Inc.; Herdman 
TH, organizador. PRONANDA Programa de atualização em diagnósticos de enfermagem – 
Conceitos básicos. Porto Alegre: Artmed Panamericana, p. 87-132, 2016. 

 

A validação clínica tem sido fortemente influenciada pelo método de Fehring. 

Porém ele apresenta limitações relacionadas ao viés de seleção que está ligada a falta de 

um padrão de referência de ouro perfeito, influenciando na obtenção de dados de uma 
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pesquisa de validação clínica. Pois a sua utilização se dá por meio de avaliações feitas por 

enfermeiros experts, que são sujeitos a um treinamento ou podem ser integrantes de um 

grupo de pesquisa, sempre em número ímpar para captar a utilização da maioria em casos 

de discrepâncias na avaliação, durante a inferência de um diagnóstico.14 

Para tentar sanar alguns desses viés pode se utilizar do método de validação clínica 

por classe latente, onde ele permitirá ver o fenômeno não diretamente observacional 

(diagnóstico de enfermagem) explica as relações entre as vaiáveis diretamente 

observacionais (características definidoras). A qualidade de utilizar deste método se deve 

ao ponto de não dependerem da definição inicial do status diagnóstico, precisa-se apenas 

da identificação das características definidoras e fatores relacionados.14 

Esse método de classe latente é realizado pela inferência da ausência ou presença 

das características definidoras de um diagnóstico de enfermagem. Pois não é necessário ter 

a definição do status do diagnóstico para sua determinação. A análise é feita pela classe 

latente (LCA, Latent Class Analysis, em inglês) que se baseia em um modelo 

probabilístico capaz de identificar as características comuns entre os indivíduos de um 

determinado grupo.15 Esse modelo se torna padrão ouro metodologicamente pela sua 

confiabilidade de tratamento dos dados. 

As medidas utilizadas estatisticamente para a acurácia das características 

definidoras podem ser sensibilidade, especificidade, valor positivo e o negativo. Elas 

demostram o quanto um indicador clínico é sensível quando estiver presente na presença 

do diagnóstico e especifico quando estiver ausente na ausência do diagnóstico. 

Por isso a utilização desse método para validar clinicamente o diagnóstico de 

Síndrome para CP oncológicos em cuidados de fim de vida.16 

 Além da validação clínica a construção e análise de novos conceitos de validação 

de diagnósticos de enfermagem poderão contribuir no raciocínio clínico do enfermeiro 

para qualquer área a ser desenvolvido no âmbito do processo saúde e doença do indivíduo, 

família, comunidade e de grupos. 17 
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2.3 CUIDADO PALIATIVO E CUIDADO AO FIM DA VIDA 

 

Ao longo da trajetória do surgimento de cuidados paliativos voltados aos pacientes 

com doenças terminais sem possibilidade de cura, destaca-se a contribuição de Dame 

Cicely Saunders a pioneira da introdução de modelos de cuidados modernos em hospice e 

da definição de dor total. Defendeu que a dor do indivíduo não era meramente física, mas 

que também advém do meio social, psíquico e espiritual o qual está inserido.4,18   

Cicely Mary Saunders foi uma mulher com grandes ideais e que fez história no 

mundo moderno de CP de paciente em fim de vida principalmente. Ela nasceu em 22 junho 

de 1918 no norte de Londres, era a primeira filha de 3 três, tinha uma família com poder 

aquisitivo médio para sua época. Em 1940 no Hospital de Londons Saint Thomas ela inicia 

sua carreira na área de enfermagem. Uma enfermeira com muita estima e peculiaridade no 

modo da arte do cuidar, essa foi a sua primeira formação. Inquieta com os problemas das 

condições dos indivíduos voltou a universidade de Oxford e formou-se em assistente social 

retornando logo depois ao seu antigo trabalho ST Thomas.19 

 Em Londres no hospital London’s Archway (ST Thomas), ela prestou assistência 

há um paciente com doença avançada e que estava próximo da morte e longe do seu 

domicilio e familiares. Ele era um sobrevivente do Gueto de Varsóvia-Polônia. Cicely 

Saunders na sua inquietude observando o sofrimento desse paciente, teve a ideia de 

acompanhar e relatar em um diário detalhado todos os momentos, aflições, sentimentos e 

sintomas que ele apresentava. Foi criado um laço de amizade, onde eles abertamente 

discutiam sobre qualquer assunto.19 

 David Tasma era o nome do seu paciente, que um dia lhe disse: “eu quero apenas o 

que está em sua mente e em seu coração”. Após ouvir essa frase associado ao desconforto 

de ver o sofrimento daquele indivíduo sozinho no hospital comum, levou ambos a pensar 

na criação de um lugar, de um ambiente para cuidados específicos, onde o ser humano 

pudesse passar seus últimos dias de vida. Certamente foi um pensamento para o impulso da 

concretização da criação dos os hospice, hoje conhecido como Christopher’s Hospice e o 

conceito da dor total.19,4 

 Esse paciente morreu em 25 de fevereiro de 1948 e deixou uma herança para Cicely 

Saunders de 500£ (libras), impulsionada pelo o que vivenciou e com o investimento doado 

ela buscou se especializar e ter domínio do conhecimento sobre doença terminal, e a que 
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mais se destacava era o câncer, pois junto com essa patologia estava presente o estigma da 

morte. Ela precisava esclarecer que estes estigmas existiam pela falta de conhecimento e 

esclarecimento aos indivíduos. Logo se voluntariou em um serviço localizado em St Luke 

chamada de casa para morrer.19  

 Não satisfeita com o cuidado as pessoas moribundas em St Luke, novamente cursou 

outra universidade para conseguir dar assistência e argumentar sobre o cuidado integral do 

paciente. Formou-se em medicina 1958 e não diferente prontamente publicou seu primeiro 

artigo cientifico sobre pacientes em cuidados ao final de vida. Logo depois assumiu o 

cargo de pesquisadora da faculdade de medicina de ST Mary, abrindo um leque de 

conhecimento acerca do cuidado desses pacientes.19,4 

 Na idade moderna foi a primeira médica a buscar conhecimento sobre cuidados 

paliativos. O assunto só foi abordado nas universidades depois de suas publicações em 

meados do início dos anos 1960. Ela pode presenciar uma evolução na qualidade da 

assistência ao paciente no processo de CP, pois produziu e publicou inúmeros artigos 

dando suporte ao que acreditava que era o cuidado integral ao indivíduo. As escritas foram 

pautadas principalmente nas experiências como enfermeira, pois conseguia detalhadamente 

assistir o ser humano em todos as suas dificuldades, experiências emocionais, espirituais e 

sociais. A formação em medicina trouxe uma visibilidade maior naquele momento para as 

publicações, demostrando aos leitores da área clínica todo o desgaste de sofrimento desse 

paciente, importante ressaltar que suas pesquisas também foram publicadas em revistas de 

enfermagem.19  

 Ela foi diagnosticada com câncer de mama e morreu em 14 julho de 2005 aos 87 

anos no Christopher’s Hospice que havia criado e estabelecido cuidados especializados de 

CP. O seu objetivo era trazer conforto para o paciente para que ele pudesse viver com 

qualidade intensamente todos os dias até sua morte. Que proporcionaria tudo que estivesse 

ao seu alcance para possibilitar uma morte digna e com minimização do sofrimento.4 

No contexto de cuidados paliativos houve a necessidade do cuidado não somente ao 

indivíduo doente, mas também de seus familiares, desde o momento do diagnóstico da 

doença, durante o seu curso, e englobando também o luto dos familiares. A importância em 

cuidados paliativos e a prioridade máxima de promover qualidade de vida desse paciente1 a  

OMS determina os princípios para prestar assistência em cuidados paliativos: 
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-     Amenizar a dor e os sintomas na sua ordem de ocorrência; 
 Validam a vida e ponderam a morte como um processo natural; 
 Incluem características psicológicas e espirituais na consulta ao indivíduo;  
 Ofertam um sistema que dá suporte para o cliente viver mais ativo o maior 

tempo possível até a morte; 
 Presença de equipe multiprofissional para esclarecer condutas ás suas 

deficiências e a de seus familiares, colocando a parte emocional em questão 
quando necessária; 

 Melhorar a qualidade de vida e persuadir de forma favorável no processo do 
curso da doença 

 O paciente pode optar por não realizar tratamentos que prologuem a vida como 
quimioterapia e radioterapia assim como pesquisas que envolvam estudar e 
gerenciar complicações clínicas angustiantes.1 

 

Dentro de um modelo de cuidado paliativo surgiram-se os ambientes hospice 

definidos como casas de apoio para oferecer assistência aos pacientes em cuidados 

paliativos em fim de vida, com o intuito de promover bem-estar, qualidade e dignidade 

para o indivíduo que está em sofrimento, necessitando de cuidados específicos para seus 

últimos dias de vida.3 

A estimativa de dor em doentes com câncer é de 25 a 50% para indivíduos que 

acabaram de receber o diagnóstico, 33 a 80% está presente nos que estão em fase de 

tratamento e de 75% a 100% naqueles em cuidados de fim de vida. A dor pode ser 

considerada com um sintoma subjetivo que engloba vários aspectos emocionais a físicos 

relacionado com a fase do cuidado de fim de vida.19 Por isso a dor é ressaltada como 

principal sintoma. Sabe-se que ela também é responsável por desencadear outros sintomas 

como fadiga, depressão, medo de morrer, falta de ar e sofrimento.20 

O enfermeiro como profissional da equipe interdisciplinar tem o papel de 

identificar esse estágio e traçar intervenções para conforto e qualidade aos seus últimos 

dias.4 A área de cuidados paliativos é especifica e necessita de que a enfermagem esteja 

pronta para intervir nos principais problemas desses pacientes, relacionados ao estado 

físico, psicossocial e espiritual, que pode causar dor e outros sintomas como sofrimento, 

depressão, alteração do humor entre outros.4 

Nessa perspectiva a enfermagem tem o processo de enfermagem para auxiliar ao 

enfermeiro na sistematização do cuidado.4 O enfermeiro é o profissional que tem como 

competência privativa, prescrever intervenções de cuidados, para estabelecer qualidade na 

assistência prestado ao paciente. Diante da complexidade dos cuidados oferecidos ao 

indivíduo com doença terminal o enfermeiro possui habilidades para gerenciar de forma 

sistematizada esses cuidados.12 
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O cuidar da enfermagem a esses pacientes não estão simplesmente com foco na 

doença, mas englobam desde aspectos físicos e emocionais do indivíduo, de seus 

familiares e da comunidade. Tem-se como exemplo de ações a serem implementadas: 

ajudar a lidar com o sofrimento; ajudar a realizar tarefas diárias; escutar o paciente e sua 

vontade naquele momento; encorajar o paciente a vivenciar seus últimos dias de vida.4 

Logo, a abordagem direcionada necessita estar interligada com a equipe 

multiprofissional para uma boa comunicação ao paciente e sua família para direcionar as 

intervenções de cuidado.3 Pois, o enfermeiro dará informações sobre curso natural da 

doença, processo da patologia, aspectos emocionais, espirituais aos familiares. E ao 

paciente, cabe deixá-lo consciente do processo pelo qual poderá passar, estimulando e 

dando oportunidade de viver melhor seus dias.  

Segundo o INCA - Instituto Nacional do Câncer a neoplasia maligna é um conjunto 

de mais de 100 patologias que tem como característica o crescimento desordenado das 

células no organismo do indivíduo, com a capacidade de manifestar-se em qualquer órgão 

ou tecido do corpo humano. A capacidade rápida e acelerada do seu desenvolvimento é o 

que determina a formação de tumor em si, podendo se locomover no organismo causando 

metástases.21,22 

O seu desenvolvimento está relacionado a exposição da alteração genética no DNA 

das células na presença de fatores de riscos externos e internos. Por isso. temos os canceres 

hereditários e os que ocorrem após a exposição a um agente de risco. Titula-se que 40% 

das neoplasias podem ser prevenidas por meio de atitudes realizados pelo indivíduo 

habitualmente, como não fazer uso de bebida alcoólica, ter melhor qualidade na escolha de 

alimentos saudáveis, deixar o sedentarismo e praticar sexo seguro.20 

Quando descoberto inicialmente a chances de intervenção modificadora da doença 

pode ser eficaz, por outro lado se existe demora no diagnóstico ou início do tratamento 

essa doença pode evoluir, passando de um tratamento modificador da doença para o 

processo de cuidado paliativo. No entanto as características de agressividade do tumor 

também são levadas em consideração. Existem pontos relevantes ´para o rastreamento da 

neoplasia como: acesso rápido, bons exames citopatológico e boa comunicação com o 

indivíduo sobre os resultados e condutas a partir do diagnóstico estabelecido positivo ou 

negativo.20   
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A indicação do tratamento do câncer é realizada de acordo com o tipo, tamanho, e 

localização do tumor. Portanto pode se optar por cirurgia, radioterapia e quimioterapia 

anti-neoplásicas. O paciente que utiliza de módulos de tratamentos pode esperar como 

resposta a redução do tumor ou mesmo provável em alguns casos a cura. Todavia, ao se 

falar de câncer avançado ou diagnosticado tardiamente desse indivíduo pode não ter 

indicação de nenhuma das propostas terapêuticas modificadoras da doença. Porém podem 

usufruir de tratamentos de cunho paliativo, farmacológicos, não farmacológicos, cirurgias 

para desobstruções e radioterapia paliativa.23 

 O paciente ao deparar-se em cuidados paliativos em fim de vida estabelece a inércia 

profunda no sentimento de impotência e sofrimento, tornando o curso da progressão da 

doença mais rápida, sofrida e com a presença de diversos sintomas.24  

 No cenário onde o paciente é diagnosticado com câncer deve ser concebido a ele 

desde o primeiro momento o esclarecimento de todo o percurso que o processo de doença 

ocasionará. Pois geralmente o que ocorre é que ele só é encaminhado aos cuidados de uma 

equipe multidisciplinar paliativista na fase de fim de vida, quando os sinais e sintomas 

estão mais evidentes e em fase de deterioração e de difícil controle. Estudos mostram a 

importância de uma assistência integrada aos cuidados paliativos desde o início, trazendo 

naturalmente melhor abordagem na qualidade da assistência prestada.25  

Desta forma com o passar do tempo, o foco e o objetivo do cuidado vão 

progressivamente se adaptando do foco no tratamento modificador da doença até os 

tratamentos com intenção de abordagem de CP (Figura 3). 

 

Figura 3- desenvolvimento do cuidado paliativo desde o diagnóstico da enfermidade 

Fonte: Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG), Brasil 2015. 26 
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 Um cuidado de excelência está pautado no alivio, do sofrimento desse paciente. O 

sentido da palavra palliare abrange o significado de cobrir, acalentar e proteger. Seguindo 

nessa linha de raciocínio o paciente em cuidados paliativos oncológicos demandam 

necessidades de intervenções para a busca do controle do quadro clínico em relação a dor, 

dispneia, inapetência, sofrimento espiritual, insônia, náuseas e vômitos, boca seca, 

constipação e alteração do humor. Um atendimento de qualidade deve estabelecer a 

utilização de medidas de tratamentos o mais breve possível, antecipando dessa forma uma 

assistência de qualidade, e não aguardar para ser realizado somente quando estiver em 

cuidados de fim de vida.20,25     

A assistência aos pacientes em cuidados paliativos demandará do progresso da 

doença as respostas individuais de cada um. Ao se ter o diagnóstico de uma doença 

avançada, o estigma, a morte, podem conduzir a necessidade de suporte para o 

enfrentamento do tratamento. Com a evolução do prognóstico ruim ou mesmo com a 

recidiva o organismo visivelmente começa a declinar apresentando os sinais e sintomas 

pertinentes de paliação, o caminho para a morte é previsível.19  

 Por isso é importante estar atento e ter o conhecimento das demandas durante esse 

processo do curso da doença e do luto. Pacientes e familiares podem ter necessidades 

variável de CP, e de acordo com a intensidade dos problemas que surgem em cuidados de 

fim de vida. Figura 4- demostra a oscilação dos sinais e sintomas de CP 

 

 

Figura 4- Dinâmica de como podem surgir os sinais e sintomas durante o curso da doença 

Fonte: Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG), Brasil 2015. 26 
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A morte no nosso meio ainda não é vista como um curso natural de qualquer 

indivíduo, quando existe uma doença ameaçadora sem possibilidade de cura, o cenário 

piora, especialmente para o ser que estar doente e para os que estão a sua volta 

responsáveis pelo seu cuidado. Por isso para prestar cuidados a esse público exigirá uma 

equipe multidisciplinar capacitada para atender as demandas. Mesmo com treinamentos 

estes profissionais perceberam que cada um tem uma especificidade e necessitará de mais 

atenção, devido ao grau de complexidade que pode gerar a carga de sinais e sintomas nesse 

processo.22    

Existem evidências cientificas que comprovam que quando o paciente 

diagnosticado precocemente com doença avançada e sem cura quanto mais breve possível 

encaminhado para equipe de cuidados paliativos, naturalmente a abordagem dos sinais e 

sintomas serão tratados com menos intervenções agressivas e desgastante para o indivíduo, 

tornando o processo mais confortável e estabelecendo mais qualidade de vida de que lhe 

resta. Além de proporcionar para a rede hospitalar baixo custo de gastos com internações. 

O cuidado no seu domicilio traz mais conforto e benefícios ao paciente e a seus 

familiares.14 

 Os indicadores clínicos mais comuns nos pacientes em cuidados de fim de vida 

com câncer são: dor, falta de ar, fadiga, tosse persistente, boca seca, secreção de vias áreas, 

emagrecimento, náusea e emêse, constipação, delírio, sono perturbado e alteração de 

humor. Como já elencado anteriormente a importância de uma equipe treinada e 

principalmente um bom desenvolvimento do papel do enfermeiro frente ao manejo correto 

destes sinais e sintomas trará benefício direto ao indivíduo e seus familiares.2 

O enfermeiro pode atuar nos seguintes situações apresentadas pelo paciente e 

família: relação médico-paciente: deixar o estabelecimento da prioridade e sequência do 

tratamento, ouvir atentamente as queixas; convívio social: proporcionar socialização de 

visitas de parentes, netos, afilhados e com pessoas ligadas a sua religião; para indivíduos 

que cuidam: orientar cuidados para minimizar os sintomas, acompanhar as atividades do 

dia a dia, prescrever cuidados a serem realizados no domicilio após a alta se tiver ou 

encaminhar para ambiente de apoio; problemas psicológicos: encaminhar aos profissionais 

da psicologia/ psiquiatra para administração de medicamentos para ansiedade; 

Aceitabilidade  pessoal e encorajamento: respeitar a vivência espiritual, cerimônias e suas 

superstições sem repreender o paciente.27  
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 Logo, os sinais e sintomas são identificados pelo enfermeiro no cuidado ao paciente 

em cuidados paliativos3, e estão resumidamente descritos no Quadro 1.  

Quadro 1. Sinais e Sintomas em cuidados paliativos. 

Sintomas físicos Avaliação, caracterização e manejo da 

dor e outros sintomas físicos, como 

dispnéia, náuseas, insônia, constipação, 

diarreia e anorexia 

Sintomas psicológicos e/ou psiquiátricos Avaliação e manejo de problemas 

psicológicos e psiquiátricos, tais como 

depressão, ansiedade, delirium e 

capacidade de enfrentamento da doença 

Aspectos socioeconômico Avaliação socioeconômica 

interdisciplinar, inserindo esse aspecto no 

plano de cuidado e referenciando para 

serviços de apoio quando necessário. 

Aspecto cultural Identificação e avaliação das 

necessidades culturais específicas do 

paciente/família, levando-as em 

consideração na construção do plano de 

cuidado. 

Compreensão da doença e preferências 

de cuidado 

Esclarecimento objetivo sobre a doença, 

seu curso, prognóstico e opções de 

tratamento. Planejamento de um cuidado 

baseado nas preferências e valores do 

paciente/família. Discussão das diretivas 

antecipadas de vontade 

Coordenação e continuidade do cuidado Avaliação e organização doo cuidado nos 

diferentes níveis de atenção (hospital, 

domicílio, ambulatório, hospice etc..) 

Cuidados de fim de vida Reconhecimento, avaliação e manejo 

clínico do fim de vida 

Fonte: Moc- Manual de Oncologia Clínica do Brasil: Cuidados paliativos. 2017. Editores: Ferrian 
AM, Prado BL. Editores da série MOC:  Buzaid AC, Maluf FC.  
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A equipe multidisciplinar deve garantir a prestação de cuidados a esses pacientes a 

aplicabilidade dos princípios elencados pela OMS.3 O atendimento de abordagem seja em 

qual for o ambiente que este paciente esteja, ambulatoriamente, domiciliar, emergência ou 

unidade de internação. Para as tomadas de decisões a equipe se embasará no conhecimento 

prévio da patologia e nos sintomas observados. Algumas ferramentas e/ou escalas de 

avaliação do estado clínico do paciente em processo de cuidados paliativos oncológicos 

foram propostos para permitirem aplicação e direcionamento na tomada de decisões no 

cuidado.13 

Em 1949 a escala de Karnofsky foi utilizada, logo depois em 1996 Victoria Hospice 

no Canadá foi validado outro instrumento baseado na Karnofsky (KPS) que passa a ser 

chamada de Palliative Performance Scale (PPS) que avalia 11 itens com nota 10 a 100% 

para cada quesito. No ano de 2002 passa por uma nova avaliação para ser melhorada 

conceitualmente.13,4, 28  

Ela foi desenvolvida pelo grupo de estudos de Victoria Hospice para avaliar a 

sobrevida do paciente. De origem da língua inglesa, traduzida para o espanhol, francês, 

japonês, alemão, tailandês e em português. Uma escala utilizada mundialmente. Traduzida 

para o português em 2009. Hoje utilizada em vários centros de alta complexidade que 

prestam assistência a cuidados paliativos.29,30 

Mesmo com a utilização da escala PPS a de KPS não deixou de ser aplicada, 

inclusive é a padronizada no centro de referência de CP no Rio de Janeiro. A escala de 

KPS foi desenvolvida em Nova York pelos autores David A. Karnofsky e Joseph H. em 

1949, foi descrita como parte de um capítulo do livro de avaliação de drogas 

quimioterápicas, tendo o nome de escala de performance status. Logo depois em outra 

pesquisa foi dado outro nome que é utilizado até hoje de Karnofsky Performance Status. 

Em 2013 uma pesquisa realizada para comprovar a efetividade da sua aplicação demostrou 

ser válida e que não pode ser parâmetro para medir qualidade de vida, abordou também a 

sua utilização simultaneamente coma a ECOG,  a qual, demostraram benefícios similares e 

pertinentes para a avaliação de sobrevida destes pacientes.31  

Em 2002 foi padronizada no INCA-instituto Nacional do Câncer a utilização da 

Karnofsky (KPS) e ECOG (escala de Zubrod) ambas avaliam as atividades e 

funcionalidade diária do indivíduo, permitindo indicação adequada de intervenções 

conforme estado clínico do paciente. A escala de ECOG é constituída por 5 itens que vai 
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de 0 a 4, onde ao contrário da KPS quanto menor a numeração melhor a condição clínica 

deste paciente.32,33 Figura 5. Escala de zubrod (ECOG) e de Karnofsky. 

 

Figura 5. Escala de zubrod (ECOG) e de Karnofsky. 

 

Fonte: Burlá C. Tradução brasileira para língua portuguesa: palliative performance scale- PPS 

versão 2. 24 

  

Outra escala muito utilizada de Edmonton, foi desenvolvido com nome de escala de 

Edmonton (Edmonton Symptom Assessment System- ESAS), sua 1ª versão criada  em 

1991 no Canadá pela pesquisadora Bruera para avaliar o grau de escore da presença de 

alguns sinais e sintomas dos pacientes em cuidados paliativos oncológicos, esse primeiro 

estudo abordou 9 itens por meio de uma escala analógica visual que continham os sinais e 

sintomas de dor, atividade, náusea, depressão, ansiedade, sonolência, apetite, bem estar, 

falta de ar e por último relataria um sintoma presente que não estivesse descrito totalizando 

em 10. Eram preenchidos pelo auto-relato do paciente ou acompanhante com o sem auxílio 

de um profissional de saúde.34 

 Após esse primeiro estudo outros surgiram para reavaliar a eficácia da 

aplicabilidade na perspectiva de cognição e entendimento por parte do indivíduo durante as 

respostas. Uma nova versão do ESAS foi gerado para o ESAS-r sendo mensurados os 

mesmos sintomas de forma numérica onde 0 (sem o sintoma) a 10 (presente pior possível). 

No estudo multicêntrico avaliando as duas versões em 2011 concluiu que o paciente se 
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confundia alguns termos como sonolência e cansaço, depressão e ansiedade, bem-estar e 

apetite. Quando modificado para ESAS-r os termos e a visualização da escala foram 

modificados na sua ordem e a troca de alguns termos como apetite por falta de apetite, e 

logo abaixo de cada  termo que causavam confusão foi adicionado uma pequena 

explicação do sintoma, e ela respondida também pelo auto relato no presente “agora” de 

como está se sentindo.35,36 

 Segundo relatos dos pacientes o preenchimento do ESAS-r foi mais fácil do que a 

da anterior ESAS. A presença de um profissional também ajudaria melhor no 

entendimento dos sintomas. A inclusão do décimo sintoma teve uma incidência da 

presença de constipação. Esse instrumento de avaliação em indivíduos em fim de vida 

permitiu que fosse feita a mensuração do grau sintomatológico do quadro clínico que 

apresentava.36 

A partir desses estudos no Canadá outros países foram replicando o instrumento 

ESAS-r adequando a tradução a sua língua de origem como, Itália, Estados Unidos, 

Dinamarca, Espanha, Tailândia, Brasil entre outros. No Brasil a tradução transcultural 

ocorreu em 2013, porém revisões sistemáticas já haviam sido realizadas acerca do assunto 

em 2010. As dificuldades encontradas foram similares a dos estudos do Canadá, alguns 

termos após a tradução do inglês para o português não tinham conexão sendo então 

adaptadas sem perder a originalidade. Os pacientes, cuidadores e profissionais 

conseguiram ter um entendimento da maioria dos itens abordados, a confusão também se 

estabeleceu acerca do termo depressão que relacionavam com tristeza.36,37 

O instrumento de avaliação ESAS-r teve uma boa repercussão após a tradução, a 

contribuição para o campo de cuidados paliativos foi fortemente relevante, pois se trata de 

um questionário de fácil entendimento e rápido a ser preenchido tanto pelo paciente, 

cuidador e profissional. A aplicabilidade permite também o conhecimento do grau de 

sintomas presentes nos indivíduos, possibilitando e dando direcionamento ao profissional 

de enfermagem nas tomadas de decisões no manejo dos sinais e sintomas.37 Figura 6 Escala 

de Avaliação de Sintomas de Edmonton (ESAS-r) 
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Figura 6. Escala de Avaliação de Sintomas de Edmonton (ESAS-r) 
 

 

Fonte: Monteiro DR et. al. 2013. 36 

 

 A doença progressiva é incapacitante e altera os níveis de funcionalidade nessas 

últimas 48 horas ou menos, levando a morte. Está é uma fase abrupta e que tem como 

objetivo por parte da equipe multiprofissional diminuir o sofrimento físico, espiritual, 

social e psicológicos dentro dos princípios estabelecidos pela OMS.4,38  

 Processo conhecido também como processo ativo de morte, a modalidade 

terapêutica deve ser exclusivamente para o controle dos sinais e sintomas. A identificação 

da proximidade da morte pode ser avaliada pela presença da diminuição das atividades no 

leito, exacerbação de comorbidades já estabelecidas, instabilidade clínica e deterioração 

dos sintomas, perda progressiva de peso, múltiplas internações e eventos sentinelas como, 

quedas, transferência de uma instituição para a outra.2 

 Para exemplificar com mais clareza o reconhecimento da iminência da morte destes 

pacientes pode ser percebido, a lentificação deste paciente no leito, estado semicomatoso, 

aceitação mínima de fluidos, medicamentos por via oral não é mais seguro, devido risco de 

broncoaspiração. Aumento da fadiga, alteração dos sinais vitais, como hipotensão, 

extremidades frias, taquicardia. Funções cognitivas alteradas como delirium, boca seca, 
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respiração lenta e irregular, essa respiração tem características como: o paciente tem 

respiração mandibular, chamada também de agônica. Esse padrão respiratório está 

relacionado como o último antes da apneia e que pode estar associado a um padrão 

neurológico irreversível, levando ao acumulo de secreções de vias aéreas superiores em 

excesso chamado de “chocalho da morte 38,39,40 

  Além de todas essas manifestações os cuidadores ou familiares também devem ser 

vistos por uma assistência integrada ao paciente. O vinculo familiar torna-se tão importante 

quanto os cuidados técnicos com o paciente. Contemplar os quatro pilares efetivos da 

abordagem familiar para dar continuidade da assistência. Portanto deve-se do apoio ao 

familiar, ter comunicação efetiva por parte da equipe de saúde, todos precisam estar 

envolvidos neste processo para que seja amenizado o sofrimento tanto do paciente quanto 

das pessoas ao seu redor.4,40 

A angustia e as dúvidas são frequentes entre os pacientes que ainda conseguem ter 

lucidez e também por parte dos familiares existe vários questionamentos. No Quadro 2 a 

seguir será descrito as questões e o manejo da abordagem do CP em fim de vida.38 

 

Quadro 2- Controle e intervenções dos sintomas em Cuidados Paliativos em fim de vida. 

Sintomas do 
paciente 

Complicações 
potenciais 

Possíveis 
questionamentos 

dos familiares 

Aconselhamento e 
intervenções 

Piora da fadiga Restrito ao leito, 
com suscetibilidade 

para 
desenvolvimento de 
Lesões por pressão 

Ele está cansado 
desistindo de 

viver? 

Explicar que a fadiga nesses 
últimos dias de vida piora e que 
não responde a medicamentos. 

Se confortável utilizar O2. 

Emagrecimento com suscetibilidade 
para 

desenvolvimento de 
Lesões por pressão 

O paciente irá 
morrer com 

fome? 

Não ofertar alimento no final da 
vida, não acarretará em 

sofrimento e muito menos 
aceleramento da morte 

Desidratação Ressecamento das 
mucosas 

O paciente está 
com sede, e boca 

seca. 

O paciente não está consciente 
deste sintoma, assim não 

ocasionando em desconforto. No 
entanto pode passar gaze 

molhada nos lábios. 
Disfagia Sem reflexo de 

deglutição para 
administração dos 
medicamentos 

 Descontinuar medicações que 
não são necessárias nessa fase. 
Converter medicações por via 
Subcutânea com hipodermoclise. 

 
Secreção de vias  Ele está sofrendo, Ocorre pelo acúmulo de 
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áreas (ronco da 
morte) 

está sufocando. secreção de vias áreas superiores 
e que o paciente não está 

entrando em choque. 
Administrar escopolamina por 

via subcutânea conforme 
prescrição médica pode reduzi-

las. Reposicionamento do 
paciente no leito com cabeceira 

elevada. 
 

Apneia, cheyne 
stokes, dispneia 

 Paciente está sem 
respirar 

Explicar que o paciente não está 
sufocando e nem 

experimentando a falta de ar, os 
períodos de apneia significam 
está mais próximo da morte. 

Administração de medicamentos 
opiódes e ansiolíticos conforme 

prescrição médica  
Incontinência 

fecal ou urinária 
Lesões de pele, 

dermatites 
O paciente está 

sujo, odores 
ruins. 

Utilizar de higiene no leito, troca 
de roupas, utilizar fraldas, 
cateter vesical de demora. 

Proteção da pele com pomadas 
prescritas. 

Agitação ou 
delirium 

Desorientação no 
tempo e espaço. 
Quando ainda 

acordado 

o paciente referiu 
dor e morte 

horrível. Sem ter 
face de dor. 

Reavaliar movimentos de dor; 
administrar medicamentos como 

haloperidol, clorpromazina, 
Diazepam ou midazolam 

conforme prescrição médica 
Membranas 

mucosas secas 
Lábios com 

quielite, rachaduras, 
candidíase, halitose 

e dor oral 

Paciente pode 
estar com dor 

Administrar saliva artificial 15 a 
30 minutos. Nistatina tópica. 

Higiene ora, cobrir lábios com 
óleos, utilizar de colírios 

lubrificantes a cada 4 horas 
conforme prescrição 

Fonte: Santos FS, 2011. 38 

 

A medidas para assistência devem sempre estar pautadas para o conforto do 

paciente e esclarecimento do quadro clínico para o cuidador. Após o óbito do paciente os 

familiares continuam a receber o cuidado com abordagem de qualidade relacionados a 

ansiedade, tristeza da pessoa significativa que partiu. A identificação da espiritualidade no 

momento do final da vida pode beneficiar no enfrentamento durante e após a vivencia da 

perda de uma pessoa importante. Pois podem encontrar a reconciliação, conforto e 

possibilidade de descanso diante da presença da morte.4,38  
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2.4- SINAIS E SINTOMAS OCORRENTES NO CUIDADO PALIATIVO DE 

ENFERMAGEM AO FIM DE VIDA: REVISÃO INTEGRATIVA*  

 

Para descrever a revisão utilizamos das 6 etapas de seleção de uma Revisão 

Integrativa: formulação da questão norteadora, definição dos critérios de inclusão e 

exclusão para busca dos estudos, definição dos estudos a serem retiradas dos textos das 

pesquisas, avaliação dos estudos incluídos, interpretação dos resultados conforme as etapas 

descritas acima.41 

As questões centrais da pesquisa elaboradas em consonância com os estágios 

anteriores da estratégia integrativa para desenvolvimento de conceito foram: (a) Quais 

sinais e sintomas estão presentes em pacientes oncológicos em cuidados de fim da vida?  

(b) Há ocorrência conjunta desses sinais e sintomas? (c) A enfermagem se responsabiliza 

pelos cuidados a esses sinais e sintoma.42 

A construção da pergunta de pesquisa baseada em evidência considerou quatro 

elementos essenciais para descrição e atendimento das questões de problemas clínicos 

contidos na estratégia PICO, sendo eles: P de paciente, I intervenção, C de comparação e O 

de desfecho. Para estudos que não necessitam de uma comparação de intervenções o 

elemento C não será aplicado. No estudo as letras do acrônimo PICO foram: P:  pacientes 

com câncer avançado, I: cuidados paliativos e enfermagem e o O: sinais e sintomas. Foi 

dispensada a comparação da letra C, em função da natureza do estudo.  

A busca foi realizada com os descritores Signs and Symptoms AND Nursing AND 

Palliative care. 

Para o desenvolvimento utilizado também o documento Preferred reporting Items 

for Systematic Reviews and Meta-analysis (PRISMA), trata-se de um check-list para 

consolidar e dar veracidade as revisões sistemáticas e metanálises, ensaios clínicos 

randomizados e estudos não randomizados. Ele possui 27 itens para deixar claro a 

descrição do estudo de pesquisa. Pode ser mais facilmente visualizado por um fluxograma 

de todas as fases.43 

Mesmo não tratando-se de uma revisão sistemática ou de metanálise, foi utilizado o 

check-list PRISMA para aumentar a confiabilidade e dar força de evidência ao 

desenvolvimento do conceito, por isso foram incluídos somente estudos transversais 

retrospectivos e prospectivos, estudo de casos, estudos randomizados, de intervenção e de 
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coorte e estudo etnográfico,  revisões integrativas, revisões sistemáticas, metanalises e 

revisões narrativas. 

A busca foi realizada pelo portal periódicos capes/MEC nas bases Pubmed, Web of 

Science, Science direct, Cinahl e Scielo, tendo-se acesso aos artigos open acess e pagos. 

Identificou-se no total 2039 artigos, aplicando-se o filtro temporal dos últimos 5 anos 

(2014 a 2018), artigos com resumos e textos na íntegra dos periódicos, ensaios clínicos que 

abordassem adultos e idosos.  A seleção por esse recorte temporal foi devido ao grande 

número de artigos retornados na busca, o que excedia a capacidade de processamento por 

parte da pesquisa. Foram incluídos estudos originais, no formato de artigos, publicados nos 

idiomas: português, inglês e espanhol.  

A primeira seleção foi feita pela leitura dos títulos que deveria atender a questão 

norteadora. Por conseguinte, a leitura dos resumos e textos completos dos que atendiam a 

temática do desfecho de sinais e sintomas. 

Além das buscas em bases de dados, utilizou-se também pesquisa em manuais 

nacionais, internacionais, guidelines e livros.  

Figura 7. Fluxograma Prisma. 
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E no Quadro 3 apresenta-se a estratégia de busca, bases e descritores. 

Quadro 3- Estratégia de busca.  

 

Descritor
es 

Bases 
de 

dados 

Encontrados Excluídos Seleção 
primária 

Seleção 
secundária 

Selecionados 

 

 

Signs and 

symptoms 

AND 

Nursing 

AND 

Palliative 

care 

Medline 1311 1212 101 77 77 

Web of 

Science 

19 17 0 0 0 

Science 

direct 

4 4 0 0 0 

Cinahl 13 9 4 2 2 

Scielo 53 39 14 6 4 

Total de 

artigos 

 1400 1281 119 86 83 

Fonte: Autora 
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E no Quadro 4 detalha-se os sinais e sintomas descritos nos artigos selecionados 

para a revisão. 

 

Quadro 4 – Sinais e sintomas encontrados nos artigos de revisão. 

 

Sinais e sintomas 

encontrados  

n (%) 

Dor 31 37,3 

Delírio 5 6,0 

Dispnéia 6 7,2 

Fadiga 8 9,6 

Caquexia 5 6,0 

Constipação 4 4,8 

Bem-estar 2 1,2 

Depressão 3 3,6 

Problemas bucais 3 3,6 

Incontinência urinária 0 0 

Ansiedade 1 1,2 

Escalas 6 7,2 

Mais de um sintoma 7 8,4 

Sofrimento  1 1,2 

Perda auditiva 1 1,2 

Total 83 100 

Fonte: Autora 

 

 

DOR 

A dor esteve presente 37,3% como tema principal dos estudos encontrados nas 

bases de dados. Ela é conceituada pela International Association for the Study of Pain, 

como uma sensação ou experiência emocional desagradável, associada com dano tecidual 

real ou potencial, ou descrito nos termos de tal dano, “Dor é sempre subjetiva e pessoal”.19  
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Classificada também como o quinto sinal vital que interfere claramente no estilo de 

vida do paciente. Formas de prevenção e tratamento adequados aos que estão em fase de 

cuidados paliativos podem gerar uma redução de 80% a 90% da dor oncológica.37,44 

Abordaram o mecanismo de ação e intervenções farmacológicas e não 

farmacológicas para a dor cancerígena.  Classificando-a como dor visceral, dor somática e 

neuropática, respectivamente dores de tumores sólidos como, por exemplo, de pâncreas, a 

dor óssea e a propriamente dita dor neuropática que ocorre após a realização dos 

tratamentos com drogas anti-neoplásicos e cirurgias de mamas após mastectomias.34,45  

O conhecimento fisiológico do curso do desenvolvimento da dor pode ser a garantia 

de um bom controle e alívio, amenizando o sofrimento desse indivíduo enquanto paciente 

em cuidados paliativos.45 Pois a presença de outros sintomas como sono perturbado, 

alteração do humor e fadiga estarão presentes, resultando em mais sofrimento.29,26 A dor 

maltratada pode gerar ou estar associado também a depressão sintoma comum presente nos 

pacientes em cuidados paliativos em oncologia.46  

Grandes associações e organizações mundiais se reuniram para estabelecer 

diretrizes para o tratamento da dor.  A US FOOD and DRUG Administration e a American 

Pain Society foram exemplos. Chegaram ao consenso de classificarem a dor em 3 

síndromes já descritas aqui, dor do sistema esquelético, dor visceral e neuropática. O 

tratamento de ambas deve ser realizado de forma holística abordando todos os outros 

sintomas. Elencaram ainda as neoplasias que mais desencadeiam a dor nos pacientes em 

cuidados paliativos como pâncreas, pulmão, tumores do sistema geniturinário, mama e 

próstata.47,48 

A dor causada pela patologia pode ser mascarada pelos próprios indivíduos, pela 

resistência, preocupações sobre os efeitos colaterais das drogas utilizadas pelo tratamento. 

Em muitos casos os pacientes negam ou relutam em amenizar o sintoma da dor para fugir 

do tratamento. Com a carga de suportar a dor obteve-se relatos de que quanto pior a dor 

mais próximo da morte estava, o que ocasiona novamente em sofrimento. Esse contexto 

revela o quão é difícil de manejar a dor e os outros sintomas de forma correta pela equipe 

multidisciplinar.49,50 

Unificação de diretrizes e uma abordagem sistemática para o tratamento da dor 

nesses pacientes facilita o seu manejo e permite o profissional oferecer um cuidado 

humanizado e de qualidade amenizando o sofrimento, físico, psicossocial e espiritual. 
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FADIGA 

A fadiga foi o segundo sintoma mais visto em pacientes em cuidados paliativos em 

algumas vezes aparece discreta no início do seu desenvolvimento, por isso pode ser o 

sintoma mais difícil de ser tratado pelo fato de não existir um medicamento especifico 

como para o tratamento de outros sintomas presentes no processo de cuidados paliativos 

oncológicos. É valido salientar que existe uma complexidade no manejo da fadiga.  

Conceituada como sensação angustiante e persistente em pacientes com câncer, 

durante e após seu tratamento, ao apresentar-se tardiamente em paciente em cuidados 

paliativos em fim de vida fica mais exacerbada e de difícil manejo. Aparece em forma de 

cansaço físico e psicológico, devido à sobrecarga da doença. 51,52 

O conhecimento da biologia e/ou etiologia de como é desencadeado a fadiga 

relacionada ao câncer (FRC) foi abordado em 5 dos artigos, discorreram que 70 a 100% 

dos pacientes com neoplasias malignas podem desenvolver fadiga que podem ter origem 

na ativação de resposta imune inflamatórias ou independentes.53  

A de forma independente pode estar relacionada ao uso continuo de medicamentos 

para tratamento de dor, estimulantes do sistema nervoso central, doenças agudas ou 

crônicas, como por exemplo a depressão. A fadiga relaciona-se com frequência na 

presença de sono perturbado e depressão, que são sintomas também presentes nos 

pacientes em cuidados paliativos.54  

A resposta imune inflamatória envolve alguns hormônios e receptores 

desenvolvendo uma cascata de eventos. A citocinas pró-inflamatórias, a desrregulação da 

ativação hipotálamo-hipófise-adrenal (HPA), alterando o sistema endócrino pode ocasionar 

em desregulação do padrão no sono normal e função neuromuscular. 53 

Alteração no músculo esquelético para o desenvolvimento da fadiga, está 

relacionando a deterioração do reticulo mitocondrial sarcoplasmático, pois as fibras 

musculares perdem aos poucos seu funcionamento hipercalcemia intracelular e 

deterioração da adenosina trifosfato (ATP) durante a contratura das fibras musculares. 

Além destas alterações problemas nutricionais também podem interferir na geração de 

ATP. Estudos com experimentos randomizados na administração de ATP em pacientes 

com câncer de pulmão evidenciou melhora significativa da melhora da força muscular e da 

fadiga.53 
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Os hormônios envolvidos na disfunção (HPA) são as interleucinas IL1b, IL8, IL-6 

e o fator de crescimento tumoral TNF, estas citocinas podem ser estimuladas pelos níveis 

altos ou baixos de serotonina e cortisol hormônios responsáveis pelo humor, padrão de 

sono do organismo. A fadiga desenvolve nesse ciclo quando a desregulação desse 

processo de estimulação do sistema HPA. Por isso a relação da fadiga estar sempre 

presente com a alteração do ciclo circadiano de 24hs, do estado emocional e psíquico do 

paciente.55 

O paciente com câncer já tem a patologia como fator de desenvolvimento da fadiga 

pela presença do TNF, o tratamento com quimioterápicos somatiza na cascata de ativação 

da resposta imune inflamatória na presença de citocinas para o aparecimento de vários 

sinais e sintomas no organismo do paciente.55,54 

Identificar a fadiga para trata-la não é tarefa fácil, 9,6% de artigos abordaram que 

ela é lenta e deve ser avaliada através de questionários específicos como Funcional 

Assessment of chronic illness terapy (FACIT, escalas pontuadas de 0 a 10 como 

Edmontom (ESAS).54 

O tratamento para fadiga pode ser feito com a utilização de medicamentos e 

intervenções não farmacológicas. Não se tem uma vasta gama de escolha de drogas para 

tratar especificamente a fadiga, as diretrizes da NCCN e um estudo randomizado cita o 

metilfenidato como uma droga a ser utilizada, nesse além da medicação utilizou-se de 

intervenção telefônica e um grupo controle com placebo. O resultado: não teve diferença 

dos grupos que utilizaram o metilfenidato e o placebo, mas a intervenção com uma ligação 

aos pacientes permitiu a identificação de outros sintomas abrindo janela para o 

desenvolvimento de mais estudos sobre tele monitoramento como uma forma de ameniza-

los.54,56,57 

Uma outra alternativa de aliviar a fadiga pode ser na eliminação ou redução de 

fatores predisponentes como, ansiedade, depressão e dor. 54,56 

As medidas não farmacológicas também foram citadas e são mais efetivas para os 

pacientes que estão tratamento inicial do câncer e com prognóstico bom do curso da 

doença. Pois elas podem ser aplicadas após o tratamento terapêutico curativo, naqueles 

pacientes que apresentam fadiga tardiamente. Os pacientes em cuidados paliativos 

principalmente os de fim de vida não obtém a oportunidade integral dessas intervenções.56 
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A NCCN elenca estimulação de atividade física uma das mais aplicadas e com 

estudos, um artigo abordou o estudo a aplicação de uma intervenção de reabilitação 

individualizada de BACK on TRANK (BOT) durante 8 semanas numa amostra pequena de 

um grupo de pessoas com câncer, a presença foi identificada com a aplicação 

anteriormente realizada através de questionários e escalas pertinentes a sinais e sintomas 

em cuidados paliativos. A melhora no quadro de fadiga foi visível no que está relacionado 

ao estado físico e emocional destes pacientes, porém refere que ainda existe lacuna, pois 

estudos devem continuar buscando mais evidências.55,54,58 

Dentre outras intervenções tem a acupuntura, massagem terapêutica, intervenções 

psicossociais, consulta nutricional e terapia do sono. Medidas essas todas relacionadas ao 

mecanismo de ação da fadiga. É a tentativa de amenizar e da qualidade de vida ao paciente 

com câncer, durante e após tratamento anti-neoplásicos. As medidas para pacientes em fim 

de vida é estimular conforto no leito, apoio psicológico e social.55,54  

Claramente a fadiga é um sintoma que deixa paciente angustiado e de forma 

silenciosa. O papel da equipe multiprofissional é saber lidar e identifica-la tratando-a de 

forma eficiente dando conforto máximo ao paciente. 

 

DELÍRIO 

 A escassez de estudos sobre delírio em cuidados paliativos ainda é precária, assim 

como definições exatas de como pode desenvolver-se e manifestar-se nos indivíduos. A 

etiologia e fisiopatologia não são bem esclarecidas. É um sintoma subdiagnosticados nos 

pacientes, devido à combinação de vários sintomas e medicações para a sedação dos 

indivíduos em fim de vida.59  

 Dos 6 artigos encontrados apenas 2 abordam fisiopatologia, um outro abordou o 

treinamento da equipe como intervenção para a prestação de uma assistência de com 

qualidade ao ao paciente que apresenta delírio e outros sintomas em cuidados paliativos. 

Os demais elencaram a importância da criação de novas diretrizes para o manejo adequado 

do delírio. Descreveram diretrizes nos cuidados paliativos em geral, não somente em 

oncologia, mesmo citando que o câncer é 98,9% responsáveis pelo aumento de pacientes 

em cuidados paliativos. 60 

 Não existe causa especifica para o delírio desenvolver-se, porém pode ser 

diagnosticado na presença ativa de infecções, alterações metabólicas (nutricional), uso de 
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opióides, lesões do sistema nervoso central e distúrbios hidroeletrolíticos. Considera-se o 

paciente em cuidados paliativos oncológicos, a doença já desencadeia uma serie de 

respostas inflamatórias, as quais, também podem estar associadas ao aparecimento do 

sintoma de delírio.61 

Estabelecendo a causa mais provável do delírio promove a escolha do tratamento 

mais eficaz. Os tratamentos farmacológicos mais utilizados são antipsicóticos como haldol, 

clorpromazina, olanzapina e como benzodiazepínicos o lorazepam. Trata-se as outras 

causas infecções com antibióticos, distúrbios bioquímicos com reposição de eletrólitos, 

disfunção nutricional com hidratação e aporte nutricional adequado e quanto as lesões 

neurais podem ser diagnósticas direcionando melhor conduta.62 

O fato que existe muito a se explorar sobre o assunto, estudos precisam ser 

desenvolvidos para uma abordagem melhor do sintoma de delírio no paciente em cuidados 

paliativos. Visto que pode estar presente e passar despercebido, devido ao uso de outros 

medicamentos sedativos para alívio de outros sintomas já pertinentes ao indivíduo em fim 

de vida.  

 

DISPNÉIA  

 Falta de ar um sintoma relatado com frequência por pacientes em cuidados 

paliativos com câncer, é classificado como dado subjetivo referido pelo indivíduo, sua 

aparição depende de fatores biológicos, emocionais, sociais e ambientais. Pode ser 

percebido e avaliado pelo profissional da saúde, pelo próprio paciente e pelo cuidador.41  

Considerou-se que a dispneia pode ser observada por outra pessoa assim como au-

relatada, a eficácia a sua identificação não altera. Dando confiabilidade da sua 

identificação nos pacientes em cuidados paliativos em ambiente domicilia.62 

O estudo retrospectivo de hospital em cuidados paliativos oncológicos mostrou a 

frequência da presença da dispnéia exacerbada. Ela esteve presente em todos os casos de 

pacientes internados principalmente em os com tumores primários de mama, pulmão, 

melanoma e colón e naqueles que ocasionaram em metástases pulmonar também 

apresentaram o sintoma. Nos canceres de origem neural esteve menos presente. Porém 

todos os pacientes internados em seus últimos 4 dias de vida apresentaram quadro de 

dispnéia. Infere-se que pelo estudo ter sido retrospectivo necessita-se de mais pesquisas 
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prospectivas para avaliar os fatores que podem influenciar no aparecimento do primeiro 

episódio de dispneia e no decorrer da doença.63 

O tratamento com oxigenioterapia em dois artigos foram bastante peculiares e de 

certa forma causaram inquietação aos leitores. Pois trataram da terapia com oxigênio 

versos a utilização de um ventilador portátil, sendo o oxigênio um dos produtos 

hospitalares mais onerosos do mercado. Constatou-se que em pacientes cuja a dispnéia está 

constantemente presente em cuidados paliativos domiciliar o uso de um ventilador portátil 

trará a mesma eficácia do que da instalação de oxigênio. Para leigos isso pode ser uma 

afronta como prática a eutanásia, limitando a pessoa á uma terapia. Porém cientificamente 

comprovado que não altera, ambos têm mesmo benefício.64,65 

É um campo que necessita de estudos mais robustos para serem disseminados. Pelo 

que sabemos e que se tem propagado nos ambientes de cuidados domiciliares e 

hospitalares de cuidados paliativos e a prescrição de oxigenioterapia. Os hospices tem uma 

livre demanda e maior domínio sobre essas condutas. Vale ressaltar que o oxigênio não é 

parte particular do tratamento da dispnéia, mas que se utilizam-se também de 

medicamentos da classe de opiódes para amenização dos sintomas.64,65  

 

CAQUEXIA  

 A caquexia foi definida após um consenso internacional de 2011 como perda de 

massa muscular sendo ela de massa magra ou gorda. Chamado de síndrome multifatorial 

que dificilmente poderá ser tratada com terapias comuns, pois o câncer em estado terminal 

pode trazer um conjunto de outros sintomas como constipação, náuseas, vômitos e 

mucosite.59,27 No Quadro 5 descreve-se a classificação da caquexia segundo a ANCP.7 

Quadro 5 - Classificação da Caquexia. 
 
Pré-caquexia  
Definida pela perda de peso <5% + anorexia + alterações metabólicas  
● Caquexia o Perda de peso >5%  
o IMC <20 e perda de peso >2%  
o Sarcopenia perda de peso >2% + redução da ingestão alimentar/ inflamação sistêmica  
Definida por um dos itens a seguir:  
● Caquexia Refratária  
Definida pelo catabolismo não responsivo ao tratamento contra o câncer + baixo escore de 
desempenho + expectativa de vida < 3 meses 
Fonte: Ferreira GD, Mendonça GN. Cuidados paliativos: Guia de bolso. São Paulo, 2017. Agencia Nacional 
de Cuidados paliativos- ANCP 
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Para avaliar o paciente e tentar prevenir a perda de peso ao longo do curso da 

doença os profissionais precisam estar alertas para a prevenção de alguns dos sinais 

sintomas citados a cima.20 

 Dois estudos mostram a capacidade funcional de desidratação desse paciente em 

fim de vida, neles comtemplam a sintomatologia de caquexia, astenia, delírio à medida que 

a morte iminente se aproxima fica evidente diretamente que o estado de desidratação e 

nutrição inadequadas estão presentes nos últimos dias de vida. No segundo utilizou-se de 

método chamado BIVA (a análise do vetor de impedância bioelétrica) que permite a 

avaliação através de estímulos elétricos a avaliação do estado de hidratação corporal do 

paciente.66, 67     

Esse estudo com BIVA para avaliação de hidratação do paciente com doença 

avançada foi um dos primeiros, aplicado de acordo com os sintomas apresentados pelos 

pacientes e pelo o prognóstico da sua sobrevida. Ele foi fortemente relacionado á presença 

da sintomatologia de aspectos físicos no curso da patologia avançada como mucosa 

húmida, axila sem sudorese, olhos fundos e com acúmulo de líquido intersticial (edema) 

outros foram encontrados como xerostomia, sede, mudança de paladar e cansaço. O que 

ocasionou na obviedade da sua aplicação não importante para esses pacientes com menor 

tempo de sobrevida e com desidratação já instalada. Alguns pacientes não conseguiram 

terminar a participação da pesquisa, devido terem indo a óbito.67 

 Assim como os outros indicadores clínicos as pesquisas mostram que existe um 

conjunto de sinais e sintomas presentes simultaneamente e com a mesma resposta de 

desencadeamento relacionado a um mecanismo de distúrbios de resposta imune-

inflamatórias. Pois a caracterização da caquexia no paciente em doença avançada não está 

somente na disfunção de desorganização do metabolismo individual. Portanto mais uma 

vez podemos verificar que a abordagem desse paciente em fim de vida necessita de um 

olhar holístico acerca da sintomatologia. Além dos fatores advindos do curso da patologia 

a carga sobre o sentimento de não poder comer, fazendo com que isso se transforme em 

uma carga de sofrimento, pois o paciente não é capaz de socializar-se com familiares e 

amigos perdendo a capacidade de automia sobre um simples ato de se alimentar-se.67 

 Outro questionamento levantado é a respeito de até quando indicar suporte 

nutricional para este paciente em cuidados de fim de vida. Um artigo abordou que o custo 

benefício para reversão da perda de musculatura multifatorial é baixa e vai depender do 
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tempo que lhe resta de vida. Pois artigos mostraram que a nutrição enteral e parenteral aos 

pacientes com menos de 2 a 3 meses de vida não poderá ser revertido em tão pouco tempo, 

e ainda pode-se elencar os efeitos adversos da agressividade da indicação desses 

procedimentos e a probabilidade maior de risco de infeções nessa fase terminal. No entanto 

ainda existe especulações e necessidade de mais estudo nesta área para nortear melhor a 

conduta dos profissionais da equipe multidisciplinar. Outras formas de condutas como a 

indicação de hidratação por via endovenoso, subcutânea e retal são discutidas. Porém 

existe controvérsias a respeito dessas intervenções, porque não se tem um protocolo de 

unanimidade de benefícios após tais ações.68,69 

  

CONSTIPAÇÃO 

Nas bases de dados a constipação esteve presente em 4,8% dos artigos encontrados 

em pacientes em cuidados paliativos. É uma demanda que muito das vezes está realizada 

com uso de medicamentos da família dos opioides e também ao estado nutricional do 

paciente em fase terminal.4  

 Segundo a sociedade de medicina da Polônia constipação é caracterizada pela 

escassez de movimentos peristálticos. É um sintoma subjetivo, pois algumas pessoas 

podem ter o organismo mais lento e fazer parte da sua rotina de ter o número de 

evacuações reduzidas com fezes endurecidas. Algumas situações podem aumentar o risco 

de constipação como nível de atividades diárias que consegue realizar, mobilizar-se na 

cama, ingesta hídrica e de alimentos adequados podem estar relacionadas a diminuição da 

peristalse e consequentemente diminuição do número de evacuações. Considera-se 

constipação quando não há eliminações intestinais menor que 3 vezes na semana.70 

 É um sintoma muito recorrente em pacientes em cuidados paliativos oncológicos. 

Pois o processo do curso do desenvolvimento do câncer pode agregar inúmeros fatores de 

risco para a presença de constipação. Em 2009 foi realizado consenso brasileiro pautado 

em manejo da constipação intestinal induzida pelo uso de medicações utilizadas para dor. 

Define-se que a constipação é caracterizada por eliminações de fezes de cunho lento, com 

presença de dor, associados a números reduzidos da frequência de evacuações, tornando as 

fezes com aspecto consistente e ressecado, associado a acúmulo de gases e aumento do 

abdome e a movimentos peristálticos diminuídos. O paciente com estes sintomas pode 

apresentar irritabilidade, queixas álgicas e emagrecimento.4,70,73 
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 Algumas complicações podem desenvolver a partir da constipação não identificada 

precocemente ou pode também ocorrer na presença da progressão e agressividade da 

neoplasia tumoral, principalmente de tumores do sistema gastrointestinal.71 

 O questionamento realizado diariamente ao paciente em cuidados paliativos 

relacionados a periodicidade de evacuações pode permitir ao enfermeiro dados para melhor 

intervir de forma benéfica para a minimização da angustia desse paciente em fase terminal. 

O estudo reforça que quando a constipação estiver relacionada ao uso de opioides a 

chances de promover ações de enfermagem para prevenção é altamente eficaz para o 

manejo de diminuir o desconforto que traz a sintomatologia de constipação. 72  

 Algumas escalas utilizadas nos serviços de oncologia brasileiro podem ajudar o 

profissional da equipe multidisciplinar de cuidados paliativos para uma avaliação de 

qualidade na identificação da presença de constipação. O último consenso brasileiro de 

2009 traz três escalas de avaliação, a de Bristol que classifica as fezes de acordo com a 

consistência validada pela Universidade do reino Unido de Bristol (Figura 8).  

 
Figura 8 – Escala de Bristol66 

 

                              

 
 
 
 
 
 



 
 

52

Tem-se também a Escala de Avaliação da Constipação (CAS) (Figura 9) 

desenvolvida em 1989 na Europa e OS Critérios de Roma III para constipação intestinal 

(figura 10).4,73  

Figura 9- Escala de Avaliação da Constipação CAS73 
 

                       
 

Figura 10- Critérios de Roma III para constipação intestinal 

 

 Incontinência fecal raro mesmo uso de laxativos e critérios insuficientes para síndrome do 

cólon irritável; 

 Dois ou mais dos itens seguintes (preenchendo o seguinte critério: no mínimo 3 meses com 

sintomas iniciados ao menos 6 meses antes do diagnóstico); 

 Menos de três movimentos intestinais por semana; 

 Fezes endurecida 

 Sensação de evacuação incompleta; 

 Sensação de entupimento anorretal; 

 Necessidade de manobras manuais (por exemplo; evacuação digital, suporte pélvico); 

 Necessidade de facilitação do movimento intestinal; 

*Sintomas presentes em mais de 25% das defecações.4 

 

As intervenções de enfermagem devem ser pautadas na queixa do paciente, 

voltadas para dar suporte, prevenir e amenizar os desconfortos que a constipação. As 

orientações podem ser as seguintes: estimular alimentação laxativa rica em fibras e 

alimentos saudáveis, aumentar ingesta hídrica de 2 a 3 litros por dia, realizar massagem na 

região abdominal com movimentos circulares, fracionar suas refeições a cada 3 horas, 
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encorajar a evacuação sempre que tiver estímulo e utilizar-se de compressa morna na 

região perianal.4,73 

 

 

BEM -ESTAR  

A ESAS-r permite identificar o grau de um conjunto de indicadores clínicos 

presentes nos indivíduos em doença terminal. O intuito da pergunta para o paciente em 

cuidados paliativos em fim de vida sobre seu bem-estar está relacionado ao seu estado 

geral de como seu estado clínico é descrito no momento da avaliação, os achados foram 

escassos a respeito do tema.37 

Poucos estudos existem para avaliar o bem-estar do paciente conforme o 

seguimento a cima. Um único artigo encontrado avaliou o bem-estar de paciente internados 

em uma unidade de centro de terapia intensiva (CTI) com pacientes de diversas patologias 

terminais inclusive o câncer. Destacou que foi realizado com pequeno número de amostra 

de pacientes, mas com bons resultados de avaliação. Identificou-se que o bem-estar dos 

pacientes após uma longa permanência de 6 meses afetaram em alguns aspectos, por 

exemplo, os que obtinham visitas de religiosos, familiares e voluntários tiveram o bem-

estar funcional desenvolvido.74 

OS pacientes que não recebiam muitas vistas tiveram um percentual menor de bem-

estar. A permanência destes em CTI afetou significativamente no estado de bem-estar 

físico com declínio da performance status (ECOG) após avalição. No entanto o bem-estar 

emocional se mantiveram a aqueles com visitas programada. Ao tratar do bem-estar social 

esse foi afetado naturalmente, devido a restrição e socialização permanente nesse ambiente 

hospitalar. Infere-se que necessitam de mais abordagens com número maior de uma 

amostra de população.74  

 

 

DEPRESSÃO, ANSIEDADE E SOFRIMENTO 

A sintomatologia de depressão, ansiedade e sofrimento causam desconforto e estão 

presentes ao longo do curso da doença terminal. São sentimentos e emoções que permeiam 

o âmbito da vida do paciente, dos familiares e da comunidade quando se deparam com 

diagnóstico de câncer.4 
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 Ambos aparecem simultaneamente junto com os outros indicadores clínicos como 

por exemplo sintoma de dor, o paciente tem sofrimento físico, no momento diagnóstico de 

indicação paliativa o paciente pode apresentar o aumento da ansiedade gerando a 

depressão, foi observado que pelo menos um deles estão ligados a algum sintoma físico 

apresentado pelo paciente em fase terminal. Diversas são as dificuldades para abordar e 

realizar o manejo de cada sentimento desenvolvido por estes sintomas de depressão, 

ansiedade e sofrimento, pois tratam de uma linha de conhecimento além dos saberes 

técnicos pertinentes a profissão de cada membro da equipe. 

 Ansiedade refere a um sentimento de inquietude, agitação e mal-estar frente a uma 

notícia de um mal prognóstico relacionado ao desenvolvimento do curso do processo de 

terminalidade de uma doença é uma condição causada pela antecipação de medo à alguma 

ameaça. O progresso da ansiedade vai depender da idade, presença de outras doenças, 

tratamento utilizado, debilidade física, estado psicossocial, emocional e espiritual de cada 

indivíduo.4,10   

 O cuidado na sua totalidade e integralidade é pautado na assistência ao indivíduo e 

estendido aos seus familiares, um estudo problematizou a intensidade de ansiedade e 

depressão dos cuidadores destes pacientes em fase terminal. Cerca de 40% destes sofrem 

com esses sentimentos classificados como moderado a grave afetando diretamente na sua 

qualidade de vida. Porém outro ponto importante foi o alto índice de satisfação desse 

familiar mesmo com carga de angustia em poder estar presente no cuidado do paciente 

hospitalizado em fase terminal. Foi uma amostra pequena de um hospital na Alemanha. 

Podemos observar o quão são importantes a globalização e a inserção do conceito de 

cuidados paliativos abordando o cuidado na sua totalidade psicossocial, espiritual e físicos 

de indivíduos e familiares.1, 75 

 Uma outra visão abordada foi sobre a recorrência de ter episódio depressivo maior 

em pacientes com diagnóstico de doença avançada versos pacientes que não tem patologia 

de câncer mais que tiveram depressão. Inevitavelmente os resultados foram que o risco do 

paciente em fase terminal desenvolver depressão é maior nessa população. Com essa 

experiência a identificação precoce permitirá um tratamento e uma abordagem por parte 

dos profissionais, principalmente na hora da comunicação das premissas a serem realizadas 

ao longo do tratamento do curso do processo de terminalidade. Com a presença da 

angustia, da alteração do humor, da aceitabilidade da adesão ao tratamento podem causar 
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danos no futuro próximo, pois com a não aceitação das orientações o prognóstico que já é 

ruim pode pior o quadro clínico de sinais e sintomas podem ser mais agressivos nos seus 

últimos dias de vida.76  

Atrelado as concepções psicológicas, sociais, emocionais as sensações advindas do 

medo de morrer quando o paciente tem uma sobrevida pequena frente a doença incurável é 

notável o sentimento de sofrimento, esse está presente em todas as fases do curso da 

patologia desde o diagnóstico, tratamento, indicação para cuidados paliativos e 

principalmente no decorrer do desenvolvimento dos sinais e sintomas quando a progressão 

da doença se estabelece. A maior parte dos artigos discorreram de forma peculiar a 

presença do sofrimento físico e espiritual do paciente e familiares concomitantes com a 

manifestação dos outros indicadores clínicos.77 

A perda das suas atividades diárias, a irritabilidade, a ansiedade, tristeza, desânimo, 

vontade de morrer, dificuldade de se adaptar as condições impostas aos parâmetros clínicos 

que a doença carrega, entre outros que podem de fato levar o paciente a experiências ruins 

e permanecer com o sentimento de sofrimento profundo, é na prevenção e promoção 

desses eventos é que a equipe multidisciplinar deve atuar englobando os familiares no 

cuidado atendendo suas dificuldades para propor atenuação do sofrimento.77 

 

ALTERAÇÕES BUCAIS 

 O diagnóstico de enfermagem de mucosa oral prejudica definido como alteração de 

cavidade oral por presença de ulcerações labiais e orofaríngea desenvolvido para 

solucionar problemas relacionas a presença de alterações no organismo do indivíduo.12 

 Os problemas mais encontrados relacionados a problemas bucais foram língua 

seborreica, descamação, disfagia, dislalia, rouquidão, lesões ulceradas, vermelhidão de 

mucosa, presença de tumores, hálito cetônico, dor e ressecamento da mucosa. Para o 

paciente de cuidados paliativos esses sinais e sintomas podem desencadear diversos outros 

como emagrecimento, dor, baixa autoestima, sofrimento e isolamento social.4  

Um estudo de revisão integrativa foi realizado para avaliar intervenções de alívio de 

três principais sintomas dor, dispneia e boca seca em pacientes no processo de cuidados 

paliativos internados no centro de unidade de terapia intensiva (CTI) de um hospital da 

Califórnia. Onde as ações mais evidentes para xerostomia foram o uso de produtos tópicos 

de origem oleosa, betaína e xilitol, saliva artificia e medicamentos para estimular a 
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produção de saliva. A aplicação de água estéril gelada nos lábios e hidratar com auxílio de 

algodão a mucosa oral demostrou benefício significativo diminuindo dessa forma a boca 

seca. Outra intervenção foi a implementação de oferecer aos pacientes que não estavam 

entubados oxigênio com aquecimento da água dos umidificadores impactando na melhora 

também da xerostomia.   Os outros dois sintomas já foram abordados anteriormente neste 

estudo.78  

Outro dado clínico no estudo de revisão sistemática elencou o benefício da 

utilização do medicamento pilocarpina em pacientes com o sintoma de boca seca. Um 

fármaco da família dos alcaloides, utilizado também para tratamento de pressão 

intraocular. Do total de 298 pacientes 42% a 51% tiveram resposta benéfica para o 

tratamento de xerostomia, porém apresentaram vários efeitos adversos, comprovando então 

que a utilização da saliva artificial foi bem mais aceita, mesmo não tendo a mesma eficácia 

que a pilocarpina.79   

 A avalição da relação de hipofunção salivar no impacto de boca seca, mudança de 

paladar, dor de cavidade oral e impacto social e funcional das condições bucais no âmbito 

de pacientes com doença terminal teve resultados importantes para o manejo desses 

indicadores clínicos. A xerostomia teve associação sim com relação a baixa produtividade 

de saliva com um p <0,001, evidenciou também impacto direto nas relações sociais com p 

<0,028 e funcional com p <0,001, porém com a alteração de paladar não foi significativa. 

Estas informações permitem que os profissionais possam desenvolver o pensamento crítico 

com relação as ações a serem implementadas a esses pacientes que demandam de uma 

carga árdua de sofrimento no cenário de cuidados paliativos.80 

 

 

AVALIAÇÃO DOS SINAIS E SINTOMAS EM CUIDADOS PALIATIVOS  

A avaliação dos sinais e sintomas de pacientes em cuidados paliativos oncológicos 

tratado simultaneamente foi descrito em 8,4% da pesquisa realizada. Houve a presença de 

alguns indicadores clínicos que não foram achados de forma individual, porém alguns 

estudos trouxeram concomitante como por exemplo incontinência urinária, padrão de sono 

perturbado, sonolência, diarreia e nervosismo.  

 Diversos artigos que tiveram como tema dois ou mais sintomas estudados e em 

diferentes ambientes clínicos e regiões estrangeiras. Um tema importante foi descrito sobre 
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a abordagem de uma equipe treinada e centrada no cuidado integral do paciente com 

enfrentamento de doença terminal. Destacou-se que quando abordado os indicadores 

clínicos de forma consistente utilizando-se do conhecimento prático, treinamento da 

equipe, o índice de redução do sofrimento da carga dos sinais e sintomas foram 

naturalmente melhorados.81,82 

 Esse estudo sobre qualidade de atendimento em cuidados paliativos mostrou que os 

profissionais da equipe multidisciplinar de médicos, enfermeiros, nutricionistas, 

fisioterapeutas, assistente social e psicólogo treinados numa carga horária de 80 horas 

obrigatórias e 20 horas anuais de reciclagem, sobre o manejo e tratamento dos sinais e 

sintomas que os pacientes em cuidados paliativos necessitam para ter conforto e 

minimização dos problemas advindos da carga do sofrimento. O resultado foi significativo 

na redução e diminuição de complicações durante as internações pela presença da 

sintomatologia dos cuidados paliativos.82  

 A identificação de subgrupos de sinais e sintomas realizados pelos profissionais 

podem gerar uma assistência integrada e uniformizada no momento da implementação das 

intervenções a esse público. Pois mais um estudo evidenciou que o tratamento realizado 

em conjunto pode diminuir as chances do desenvolvimento em cascata de vários sintomas 

ao mesmo tempo. Muitos avanços necessitam para melhora da qualidade e abordagem da 

assistência prestada aos indivíduos que estão com diagnóstico de doença que ameaça a 

vida.7  

 Os estudos reforçam a necessidade de um maior empenho por parte dos 

profissionais para implementarem intervenções interligadas para oferecer uma qualidade 

de excelência de assistência integral aos pacientes em fase terminal e aos seus 

familiares.82,7 Na literatura desde 2001 vem se descrevendo o agrupamento de sinais e 

sintomas chamado de “cluster”. Uma revisão sistemática trouxe a descrição em grupo de 

pessoas com apenas um tipo de câncer em vigência de tratamento. Os agrupamentos são 

feitos através do método de análise fatorial para ver a ocorrência simultânea dos sinais e 

sintomas em várias fases do câncer, utilizando as próprias escalas que já são aplicadas para 

avaliação dos sintomas em cuidados paliativos.83, 84 

Ao longo dos anos houve avanços científicos com estudos também no cenário de 

Hospices para verificar a variedade e quais subgrupos são mais frequentes. Em um deles 

trouxe uma categorização relacionando há 4 grupos de cluster, o 1º  foi de dor e fadiga, 2º 
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ingestão e eliminação, 3º bem estar-geral e 4º padrão respiratório e náusea.115 Apesar do 

conceito de cluster vir sendo estudado em oncologia, ele ainda não é visto sob a 

perspectiva de síndrome e não é gerenciado por equipe multiprofissional, incluindo o 

enfermeiro na sua prática clínica na aplicação do processo de enfermagem, por isso a 

necessidade do estudo proposto. 
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3. MÉTODO 

 

3.1 DESENHO DO ESTUDO 

 

Trata-se de um estudo clínico transversal, de validação clínica para a proposta de 

um diagnóstico de enfermagem “Síndrome de terminalidade”. Baseado no método de 

constructo clínico. 

Estudos de validação clínica representam uma etapa essencial para garantir 

adequação da estrutura básica de um diagnóstico de enfermagem, ou seja, definir que 

indicadores clínicos representam verdadeiramente um diagnóstico. Suas características 

definidoras são verificadas quanto à capacidade de propiciar uma classificação correta de 

sujeitos com relação à presença ou ausência do diagnóstico.14 

Os autores Lopes e Silva vem defendendo a metodologia diferente de Fehring 

(1987), vem sendo defendida por novos autores na perspectiva de oferecer mais robustez 

na validação de construtos para a prática clínica dos enfermeiros, baseando em estudos 

clínicos clássicos. Fornecendo maior confiabilidade e capacidade de generalização dos 

achados.14,85 

O presente estudo foi realizado um construto clínico, para verificar o quanto as 

características definidoras do diagnóstico de síndrome de terminalidade estão presentes na 

população de pessoas com câncer avançado em fim de vida.  

Para a validação do diagnóstico necessita-se de algumas fases, como dito no 

referencial teórico, por conseguintes foram realizados: revisão da literatura9; análise de 

conceito; validação de conteúdo por experts; mapeamento cruzado com pacientes não 

oncológicos; e a validação clínica transversal com oncológicos. Essas etapas trata-se de um 

projeto integrativo desenvolvidos pelo grupo de pesquisa GESAE-UFF.  

Desse modo, o proposto Diagnóstico de Enfermagem “Síndrome de terminalidade” 

teve como definição após análise de conceito: “Estado de deterioração de um conjunto de 

sinais e sintomas físicos, psicológico, social e espiritual do indivíduo decorrente do agravo 

da doença. 

As características definidoras selecionadas são diagnósticos de enfermagem com 

foco no problema existentes na taxonomia da NANDA-I, referentes aos sintomas, são 

essas: Dor crônica (00133), Distúrbio no padrão de sono prejudicado (00198), Náusea 
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(00134), Nutrição desiquilibrada: menor que as necessidades corporais (00002), Ansiedade 

(00146), Fadiga (00093), Padrão respiratório ineficaz (00032), Conforto prejudicado 

(00214), Sofrimento espiritual (00066), Termorregulação ineficaz (00008), Constipação 

(00011), Diarreia (00013), Confusão aguda (00128) (Delirium), retenção urinária (00023), 

pesar (00136).10 

Os fatores relacionados podem ser fatores etiológicos para a construção da 

proposta do diagnóstico de Síndrome de terminalidade: cuidados paliativos, doenças 

crônicas em estágio avançado e incapacidade física crônica. Condições associados: 

cuidados ao fim de vida. População de risco: idosos. 

Com a nova edição do NANDA-I foi adicionado mais dois termos no 

desenvolvimento do diagnóstico de enfermagem, população de risco e condições 

associadas, para clarificar a identificação da problematização, mesmo que não passível de 

intervenção. A população de risco é definida como o conjunto de pessoas que 

experimentam juntas algumas características que cada uma delas e estão susceptíveis a 

resposta humana, como por exemplo, histórico familiar, aspectos demográficos, momento 

de desenvolvimento e crescimento ou exposição a eventos e experiências. As condições 

associadas podem ser diagnósticos médicos, lesões, procedimentos, dispositivos ou 

medicações, elas corroboram de fato para identificação correta do diagnóstico de 

enfermagem. 10 

A taxonomia possui sete eixos, que são definidos como uma dimensão da resposta 

humana considerada no processo diagnóstico e precisam ser pensados durante a elaboração 

de um novo diagnóstico, sendo eles: eixo 1: terminalidade: controle de sintomas; eixo 2: 

sujeito do diagnóstico: paciente e família; eixo 3: julgamento: síndrome; eixo 4: 

localização: não se aplica; eixo 5: idade: adulto, idoso e pediátricos; eixo 6: tempo: 

situacional; eixo 7: situação do diagnóstico: diagnóstico de síndrome com foco no 

problema do paciente.10 

NANDA-I: definições e classificações – 2018-2020 é uma referência para a 

linguagem padronizada dos diagnósticos de enfermagem para os enfermeiros. É uma 

literatura que conduz as ações da prática do enfermeiro, revisada a cada 2 anos, onde são 

reavaliados, diferenciados os diagnósticos de enfermagem existentes e validados novos 

diagnósticos.10  
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A validação clínica que permite identificar a acurácia da presença das 

características definidoras e os fatores relacionados ao diagnóstico de enfermagem. A 

abordagem pode ser realizada por indicadores clínicos e etiológicos.10  O desenho do 

estudo segue as diretrizes do STROBE adaptado que se trata de um cheque-list para 

fortalecimento do desenvolvimento de uma pesquisa coerente. É uma iniciativa 

internacional, colaborativa de epidemiologistas, metodologistas, pesquisadores e editores 

de periódicos envolvidos na condução de disseminação de estudos, com o objetivo de 

fortalecer o relato de estudos observacionais em epidemiologia.112  

 

Amostra 

Para o cálculo foi utilizada a fórmula que supõe população infinita. A fórmula 

utilizada foi (Zx0,5/e)^2, onde Z é o nível de confiança e “e” o erro amostral. O valor de 

0,5 corresponde a uma proporção de 50% para a prevalência da suposta síndrome. 

 

(1.96x0,5/0,067)^2=217.  

 

Para tanto, considerou-se uma seleção por amostragem aleatória simples com 

margem de erro máximo de 0,05.  

 

PERÍODO DE COLETA   

 

De outubro de 2018 a março de 2019.  

 

SELEÇÃO 

Os critérios de inclusão foram: indivíduos com idade maior ou igual de 18 anos; 

com abordagem em cuidado paliativo oncológico; com ou sem tratamento curativo prévio. 

Critérios de exclusão: pacientes que foram informados de cuidados paliativos 

verbalmente e porém não haviam registro em prontuários eletrônico ou físico sobre os 

cuidados paliativos. Não foi delimitado número de PS e KPS para poder alcançar o maior 

número possível da amostra. 
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LOCAL DE ESTUDO  

O estudo foi realizado em duas unidades do Hospital Federal do Ministério da 

Saúde Instituto Nacional do Câncer José Alencar Silva- INCA (unidade HCI) End. Praça 

da Cruz Vermelha 10/12 Centro- Rio de Janeiro, O HC I é a principal unidade hospitalar 

do INCA e a de maior complexidade tecnológica, estruturado para atender doentes de todas 

as modalidades de câncer. Dispõe atualmente de 168 leitos, incluindo-se 15 leitos para 

Terapia Intensiva e 12, para o CEMO, distribuídos em 11 andares, com uma área de 33.000 

m2. Possui uma unidade de posto avançado do Instituto Nacional do Câncer (unidade HC 

IV) – referência em cuidados paliativos.  

A unidade HC IV é a unidade de Cuidados Paliativos do INCA, responsável pelo 

atendimento ativo e integral aos pacientes encaminhados de outras unidades do Instituto 

com câncer avançado, sem possibilidades de tratamento modificador da doença.  

O HC IV trabalha com equipes multiprofissionais e conta com estrutura para a 

prestação de consultas ambulatoriais, visitas domiciliares, internação e serviço de pronto 

atendimento. Possui 52 leitos para internação. End.: Rua visconde de santa Isabel, 274 A- 

Vila Isabel. 

 

FLUXO DE COLETA DE DADOS 

 

Teste piloto  

Após elaborado instrumento com base nas revisões de literatura e reuniões com 

experts no grupo de pesquisa deu-se início ao teste piloto: 

 Ambientação da instituição e apresentação as chefias dos setores; 

 Familiarização com o instrumento de coleta de dados; 

 Leitura dos conceitos de cada diagnóstico de enfermagem que compunha o 

diagnóstico de síndrome de terminalidade como suas respectivas 

características definidoras; 

 Aplicação do instrumento em média de 1 hora a 1 hora e meia; 

 Encontro do grupo de pesquisa para discussão da alteração do instrumento 

final; 

  



 
 

63

A coleta de dados foi aplicada pela pesquisadora em 3 pacientes como teste piloto 

no Hospital HC I – praça da cruz vermelha para testar sua aplicabilidade. Na discussão 

sobre o instrumento foi acrescentado aspectos sóciodemográficos como: presença de 

acompanhante; utilização de drogas licitas; e local de coleta de dados hospital HC I ou HC 

IV.   

 

Instrumento de coleta de dados 

 

O instrumento, portanto, na sua versão final foi composto por perguntas 

estruturadas nos diagnósticos de enfermagem que já existem e que irão compor o proposto 

diagnóstico de Síndrome de terminalidade. As questões foram ordenadas com as 

características definidoras de cada diagnóstico de enfermagem relacionados aos sinais e 

sintomas físicos, sociais, espirituais e familiares. As respostas foram compostas por “Sim”, 

“Não” e no caso da resposta for não, em alguns itens tinha a opção de “outros” para ser 

preenchido (Apêndice 1). 

Além das questões contendo os diagnósticos de enfermagem e suas características 

definidoras, colocado acrescentado quatro (4) escalas que são amplamente utilizadas para 

pacientes em cuidados paliativos oncológicos: a escala de Edmonton (ESAS-r) que avalia 9 

sintomas; a de Bristol que avalia o sistema intestinal de evacuações e modelagem das fezes 

tanto para constipação quanto para diarreia; a escala de OS; e KPS; ambas avaliam as 

atividades diárias que o paciente consegue executar. Essas permitiram identificar o estágio 

de funcionalidade do comprometimento em que se encontrava os pacientes no seu curso de 

doença avançada. 

Sintetizando, o instrumento abrange os dados de identificação do participante, com 

dados soóciodemográficos, características clínicas, tempo de indicação de cuidados 

paliativos, diagnóstico médico e tipo de metástase. Acrescido dos itens de avaliação para 

cada característica definidora do Diagnóstico de enfermagem síndrome de terminalidade 

proposto, contempla as escalas de avaliação clínica do paciente que já são utilizadas na 

unidade referência em cuidados paliativos HC IV (apêndice).  
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Procedimentos de coleta 

 

Em ambos as unidades ao chegar no leito me apresentava-me como enfermeira 

pesquisadora e funcionária do Instituto e explicava a importância da minha pesquisa e 

como seria aplicação do instrumento em forma de entrevista), faria perguntas e que caso 

aceitasse assinaria o Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE), ficando uma 

cópia para pesquisadora e outra para o paciente ou responsável, frequentemente foi opção 

do participantes que o acompanhante assinasse o TCLE. 

 Iniciava pelas perguntas básicas de como estava se sentindo naquele momento, qual 

tinha sido a queixa principal para a internação, e assim sucessivamente seguia as perguntas 

do instrumento. Examinava através do exame físico alguns dados relacionados ao 

instrumento. A perguntas eram direcionadas ao paciente quando o mesmo estava com sua 

condição cognitiva sem alteração, e também ao acompanhante que estava no momento.  

A maioria dos pacientes e acompanhantes do estudo demostravam-se  ansiosos  e 

com muitas dúvidas sobre o quadro clínico, de como seria o percurso do desenvolvimento 

da doença. Esse momento da pesquisa foi produtivo, pois permitiu o esclarecimento das 

dúvidas, principalmente na unidade do HC I- INCA, diferente da unidade do HC VI. A 

entrevista se dava de forma bem dinâmica para não ser um momento de apenas de 

perguntas e respostas, deixava o paciente e o acompanhante bem livres para perguntar 

sobre dúvidas ou se expressar sobre o que estava se sentindo naquele momento. 

  Muitos desses no final da entrevista agradeciam pelas pela abordagem em palavras 

demostravam gratidão por ter esse momento. Houve depoimentos de agradecimentos feitos 

pela própria equipe que estavam em cada setor, pelo trabalho humano que realizam 

principalmente na unidade do HC IV. 

 Em algumas entrevistas observava paciente e acompanhante com angustia no rosto, 

as perguntas eram do tipo como posso perceber ou que ela está próxima da morte, 

acompanhante referindo-se ao ente querido? Quando acontecerá? A resposta era 

transparecer a mais verdadeira possível, que não se tinha domínio do tempo, mas que 

precisavam se preparar para viver cada segundo como se fosse o último do lado dele (a), de 

não pensar quando seria, mas que nesse momento pudessem demostrar ao paciente o 

quanto ele representa e de como importante na vida cada um, ofertar amor, carinho. Que o 

momento da morte é natural que faz parte do processo de vida, que se fosse para o bem, 



 
 

65

seria de conforto e descanso para paciente que o acompanhante não se sentisse culpado. 

Claro que cada familiar e paciente tiveram abordagens diferentes. Pois os seres humanos 

tem sua individualidade e que foram respeitadas em todo momento.  

 

HOSPITAL HC I – PRAÇA DA CRUZ VERMLHA  

 

A aplicação do instrumento foi realizada pela enfermeira pesquisadora em um 

único momento por meio de uma entrevista. No hospital HC I – Praça da Cruz Vermelha, 

foi feito a busca daqueles pacientes em cuidados paliativos nos andares de internação, 4º 

andar:  pacientes cirúrgicos das clínicas do Abdome, da urologia e da plástica, 6º andar de 

cirurgia neurológicas, torácicas, cabeça e pescoço, 8º andar pacientes clínicos oncológicos 

e hematológicos.  

Antes de iniciar a coleta de dados compareci em cada setor para ser apresentada as 

chefias de cada setor, a qual, saberia que estaria em algum momento do dia e da semana 

para realizar aplicação do instrumento.  

Para localizar os pacientes elegíveis para o estudo, solicitava a enfermeira 

plantonista do HC I de cada andar a listagem dos pacientes que elas utilizavam para 

passagem de plantão, nelas continham dados de identificação do paciente como número do 

leito, clínica de origem, nome, idade, matrícula, o localização e tipo de câncer, locais de 

metástases, principais procedimentos realizados pela rotina do setor e a informação se o 

paciente era SNI (Suporte não invasivo).  

A equipe era composta por dois enfermeiros plantonistas, 1 enfermeiro diarista e 4 

técnicos de enfermagem, isso em plantão diurno, os quartos eram divididos em enfermarias 

de 4 leitos e alguns eram leitos de isolamento (isolamento por contato ou respiratório). 

Após identificar os pacientes, direcionava-me ao leito e apresentava-me como 

enfermeira pesquisadora. Checava o leito confirmava com o próprio paciente quando 

orientado e/ou familiares/cuidador presentes o nome completo. Logo depois confirmava as 

informações que o médico já tinha passado diante do caso clínico sobre a perspectiva de 

tratamento de cuidados paliativos.  

Se a resposta “Sim” a pesquisa continuava, apresentava o motivo da pesquisa e 

explicava todos os pontos do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido- TCLE 

(Apêndice) e pedia para assinar, deixava uma outra via assinada por mim com o paciente. 
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Quando o paciente se negava a participar era compreendido e agradecia pela atenção. Se 

durante a pesquisa o paciente necessita-se de atendimento para alivio de algum sintoma a 

pesquisadora o comunicava para equipe de enfermagem que intervia imediatamente. Em 

alguns pacientes houve a necessidade de acioná-los, pois pacientes quando referiam uma 

nota de pior possível (10) baseada na escala de Edmonton, necessitavam de intervenções 

para amenizar o sintoma referido. (figura 11)  

Figura 11- Fluxo de coleta HC I- INCA. 
 

 

Fonte: Autora. 
 

 

HOSPITAL HC IV- HOSPITAL REFERÊNCIA EM CUIDADOS PALIATIVOS 

ONCOLÓGICOS 

 

 Na unidade do HC IV a mesma rotina de apresentação da pesquisadora se deu antes 

de iniciar a aplicação do instrumento. A pesquisadora conheceu todos os andares da 

internação 3º, 4º, 5º e 6º andar, que não eram divididos por clínicas. Os pacientes 

internavam de acordo com as vagas obtidas. 

 Ao chegar na unidade HC IV a pesquisadora na entrada obtinha com as 

recepcionistas a listagem de todos os pacientes internados. As informações obtidas nesta 

lista eram apenas nome completo, matrícula e número do leito.  
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 Todos os pacientes desta unidade eram elegíveis para pesquisa, pois todos que 

internavam tinham ciência do processo de cuidados paliativos, mesmo não sabendo 

especificar o que exatamente tratava o termo de cuidados paliativos, assim como qualquer 

leigo, mais obtinham as informações necessárias de que era um lugar especializado para 

cuidar e controlar os sintomas, dar conforto e dignidade no processo da deterioração da 

doença. Nessa unidade apresentava-me à enfermeira plantonista, que era uma por andar e 

três técnicos de enfermagem, sobre a minha pesquisa, pois a cada plantão se modificava os 

profissionais.  

 Ao chegar o leito me apresentava como enfermeira pesquisadora e explicava a 

importância da minha pesquisa do mesmo modo como no outro local de estudo (Figura 12) 

 
Figura 12- Fluxo de coleta HC IV- INCA 

 

 

                    

Fonte: Autora 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

68

3.2 TRATAMENTO DE ANÁLISE DE DADOS 

 

Os dados coletados foram inseridos em uma planilha do software 2016 

disponibilizado gratuitamente e eletronicamente pelo google drive, o qual permite 

armazenamento em nuvem, modificações on-line, e compartilhamento do arquivo entre 

pessoas, além das exportações desse conteúdo para versão Windows. Optou-se por esse 

banco de dados, porque no final de toda a coleta dos 217 pacientes entrevistados, foi 

designado a pesquisadora e mais dois membros do grupo de pesquisa o preenchimento da 

planilha que foi composta por 20 diagnósticos de enfermagem e 462 características 

definidoras. 

 Após o termino foi realizado a inferência diagnóstica por três experts, uma da área 

de Diagnóstico de enfermagem e duas especialistas em cuidados paliativos oncológicos.  

  Os resultados foram analisados pelo programa Statistical Package for the Social 

Science (SPSS), versão 22.0, e pelo software R, versão 3.2.1.86 A análise descritiva dos 

dados baseou-se em gráficos, distribuições de frequências, tabelas cruzadas, cálculo de 

estatísticas descritivas (proporções, mínimo, máximo, média, mediana, desvio padrão, 

coeficiente de variação) e testes de Kolmogorov-Smirnov para verificação de aderência à 

distribuição normal, com o objetivo de sintetizar e caracterizar o comportamento das 

variáveis, além de traçar o perfil da amostra.87 

Estudos que realizam a análise da acurácia dos diagnósticos de enfermagem sofrem 

com a falta de um padrão-ouro, uma vez que os indicadores clínicos apresentados por cada 

indivíduo não podem ser medidos diretamente por dispositivos, por se tratarem de 

indicadores subjetivos apresentados pelos sujeitos, como respostas humanas particulares, 

impossíveis de serem padronizadas. Com intuito de esclarecer esta limitação, atualmente 

vem sendo utilizada a análise estatística de classes latentes para alcançar as medidas de 

acurácia.14 

Para realização das inferências diagnósticas do diagnóstico de enfermagem 

NANDA-I de síndrome de terminalidade, utilizou-se a análise de classe latente, com a 

aplicação de efeitos randômicos. Estudos que realizam a análise da acurácia dos 

diagnósticos de enfermagem sofrem com a falta de um padrão-ouro, uma vez que os 

indicadores clínicos apresentados por cada indivíduo não podem ser medidos diretamente 

por dispositivos, por se tratarem de indicadores subjetivos apresentados pelos sujeitos, 
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como respostas humanas particulares, impossíveis de serem padronizadas. A fim de 

superar esta limitação, atualmente vem sendo utilizada a análise estatística de classes 

latentes para alcançar as medidas de acurácia. O modelo de classe latente inclui 

características definidoras que apresentaram pelo menos uma das medidas de acurácia 

diagnóstica (sensibilidade/especificidade) com valores superiores a 0,5 e cujos intervalos 

de confiança de 95% não passassem por este mesmo valor. 14,89,90 

O ajuste do modelo foi verificado pela aplicação do teste da razão de 

verossimilhança (G2), no qual valores não significativos indicam bom ajuste. Além deste 

teste, o valor da entropia relativa do modelo também foi calculado. A entropia relativa é 

uma medida que varia de zero a 1 e que indica a capacidade do modelo de claramente 

dividir suas classes, ou seja, de identificar indivíduos com ou sem o diagnóstico. Esta 

medida varia de zero a 1, e valores >0,8 indicam boa entropia. Após a identificação do 

modelo de classe latente, probabilidades posteriores para a ocorrência do diagnóstico de 

síndrome de terminalidade foram calculadas e utilizadas para estabelecer a presença/ 

ausência do diagnóstico com base nas possíveis combinações de características definidoras 

encontradas na amostra. 16,89,90 

 A síndrome da terminalidade foi considerada presente se sua probabilidade 

posterior fosse superior a 0,5. Caso contrário, o diagnóstico era considerado ausente. Para a 

determinação da magnitude dos fatores de risco do diagnóstico de enfermagem para a 

síndrome de terminalidade, foram realizadas análise estatística do risco relativo e seus 

respectivos intervalos de confiança para cada variável. Para risco relativo, valores >1 

indicam aumento no risco e valores >1 proteção. Dessa forma, com base nesses fatores de 

risco, inferido a presença/ausência do diagnóstico de síndrome de terminalidade, isto é, os 

pacientes que apresentavam ao menos um desses fatores com alta magnitude para a 

presença do diagnóstico de enfermagem síndrome da terminalidade.90 

Enfim a análise desse estudo permitiu identificar as características definidoras 

preditoras do diagnóstico de enfermagem de síndrome de terminalidade. Ao avaliar a 

capacidade de cada característica definidora a ser usada como teste diagnóstico para o 

diagnóstico ser avaliado por análise de sensibilidade, especificidade e acurácia da 

característica definidora em identificar o diagnóstico da Síndrome de terminalidade.  
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3.3 ASPECTOS ÉTICOS 

Previu-se o seguimento da Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, 

Ministério da saúde (BRASIL, 2012), foi esclarecido aos participantes da pesquisa, 

respeitando o anonimato, a natureza da pesquisa, seus objetivos, benefícios previstos. O 

participante foi respeitado em sua dignidade e autonomia, com liberdade de contribuir e 

permanecer na pesquisa, ou não, em qualquer fase do processo de pesquisa, sem prejuízo 

de qualquer natureza à pessoa, de esclarecer e solicitar dúvidas, assim como, de permitir o 

fornecimento dos dados solicitados e a divulgação dos resultados dessa pesquisa. 

 Na fase de validação clínica por se tratar de um estudo observacional, ou seja, sem 

intervenção direta de enfermagem, os riscos previstos são de desconforto pela entrevista e 

observação clínica. Quanto aos métodos de avaliação, esses foram realizados de forma 

conveniente ao sujeito e respeitando seus limites. Dessa forma, coube ao pesquisador 

minimizá-lo proporcionando ambiente adequado para coleta dos dados.  

O estudo foi aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário 

Antônio Pedro – HUAP- Niterói- RJ e no Instituto Nacional do Câncer- INCA Unidade 

HC I e HC IV. Número CAAE: 85415618.0.3001.5274 (Anexo)   
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4. RESULTADOS 

 

4.1- Participantes 

Na figura 13 apresenta-se o fluxograma dos 257 pacientes abordados dos 217 

pacientes elegíveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pacientes com o Diagnóstico 
de enfermagem Síndrome de 

terminalidade 

Pacientes eleitos 
n=217 

Teste piloto: 3 
-Em CP e não registrado 
em prontuário na 
unidade HC I: 30 
-Em CP, mas paciente 
comatoso/sedado sem 
acompanhante:5 
-Em CP, mas paciente 
se nega a participar:2 
 
 

Critérios de 
exclusão 

n=40 

Pacientes 
potencialmente 
elegíveis n=257 

Presença 
n=165 (76,0) 

Ausência 
n=52 (24,0) 
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4.2 - Perfil sociodemográfico e clínico 

 

A Tabela 1 apresenta dados do perfil da população de estudo de cuidados paliativos 

oncológicos das unidades do Instituto Nacional do Câncer HC I e HC IV com o n de 217 

pacientes.  

 

Tabela 1. Distribuição das variáveis sociodemográficas e clínicas da Unidade HC I e HC 

IV- Rio de Janeiro, 2019.  

 

Variáveis HC - I 
n (%) 

HC- IV 
n (%) 

Total 

n (%) 

Participantes 39 (18,0) 178 (82,0) 217 (100) 

Sexo    

Feminino 23(59,0) 101(57,0) 124(57,1) 

Masculino 16(41,0) 77(43,2) 93(42,9) 

Idade    

20-29  3(0,2)  

30-39  11(0,6)  

40-49 6(15,3) 16(0,9)  

50-59 8(20,5) 40(22,4)  

60-69 15 (38,4) 56(31,4)  

70-79 7(18,0) 33(18,5)  

80-89 3(0,8) 17(1,0)  

Acompanhante 34 (87,1) 159 (89,3) 193(89,0) 

Comorbidades    

Hipertensão* 19 (49,0) 64(36,0) 83(38,2) 

Diabetes Mellitus* 5 (13,0) 34(19,1) 39(18,0) 

Tabagista 18 (46,1) 21(11,7) 39(18,0) 

Ex-Tabagista 9 (23,0) 53(30,0) 62(28,5) 

 

A maioria dos participantes foram coletados da unidade de referência em cuidados 

paliativos HCIV- INCA (82%) com a predominância do sexo feminino (57,1%), com a 
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população com a idade entre 60 a 69 anos (38,4%) no HC I e (31,4%) no HC IV. Foi 

significante o número de acompanhantes e/ou cuidadores com (89,0%) do total da amostra. 

Dentre as comorbidades mais relevantes da amostra foram hipertensão com (38,2%) e 

Diabetes mellitus com (18,0%) as demais com uma porcentagem mínima Alzheimer e 

hipotireoidismo. Outro dado importante de fator de risco foi o uso de droga lícita como o 

tabaco, sendo tabagistas (18,0%) e ex-tabagista (28,1%). 

 
Tabela 2. Diagnóstico médico específico de cada tipo de câncer, locais de metástases e os 
tipos de tratamento realizados pela população de estudo.  

Variáveis HC - I  
n (%) 

HC- IV 
n (%) 

Total 
n (%) 

Diagnóstico Médico    

Orofaringe* 4(10,2) 24(13,0) 28(13,0) 

Mama* 5(12,8) 19(10,6) 24(11,0) 

Colo de útero*  12(0,7) 12(0,5) 

Útero*  6(15,3) 11(0,6) 17(0,8) 

Estômago estágio IV*  9(0,5) 9(0,5) 

Cólon*  7(0,4) 7(0,4) 

Ovário*  6(0,3) 6(0,3) 

Próstata*  6(0,3) 6(0,3) 

Melanoma*  6(0,3) 6(0,3) 

Local de metástase    

Localmente avançado*  9(23,0) 57(32,0) 66(30,4) 

Sistema Nervoso Central (SNC)*  16(0,9) 16(0,9) 

Peritônio* 2(0,5) 15(0,8) 17(0,8) 

Pulmonar* 2 (0,5) 13(0,7) 15(0,6) 

Óssea* 4(10,2) 12 (0,7) 16(0,7) 

Linfonodomegalia cervical* 3(0,7) 12 (0,7) 15(0,6) 

Hepática* 4(10,2) 5(0,2) 9(0,4) 

Tratamento prévio 35(90,0) 158(89,0) 193(89,0) 

Quimioterapia** 17(43,5) 48(27,0) 65(30,0) 

Radioterapia** 12(30,7) 124(70,0) 136(63,0) 

Cirurgia** 21(54,0) 104(58,4) 125(58,0) 

*Principais diagnósticos médicos e locais de metástases; **participantes que realizaram itens concomitantes. 
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Os tipos de câncer de orofaringe (13,0%), de mama (10,6%), pulmão estágio IV 

(0,6%) foram os mais prevalentes no HC IV, e respectivamente na unidade do HC I 

(10,2%), de mama (12,8%),  seguidos em ambas as unidades o canceres de colo de útero, 

colón, esôfago, estômago estágio IV, glioblastoma, reto, melanoma, próstata e ovário. A 

determinação da localização da neoplasia pode ser defina pelo sítio primário, no estudo 

pode ser observado pela familiaridade do sexo, idade, e característica do tumor. Sendo 

mais presente no total da amostra os tipos de metástase localmente avançado (30,4%), 

SNC (10,6%), peritônio (7,4) e óssea com (5,1%) os mais significativos. As demais 

linfonodomegalia, recidiva local, hepática e linfonodos não especificados. 

Pacientes que fizeram algum tipo de tratamento por modalidade individual, 

concomitante ou seguido do término foi de 90% no HC I e 89,0 no HC IV, obtivemos 

respectivamente nas unidades HC I e HC IV 43,5%, 27,0% que realizou quimioterapia, 

30,7%, 70,0%  radioterapia, 54,0 e 58,4% submetidos a cirurgia. 

 
Tabela 3 Distribuição dos tipos de medicamentos utilizados pelos participantes do estudo.  
 
Medicamentos para analgesia  HC I  

       n (%) 

HC IV 

n (%) 

Total 

n (%) 

Morfina de horário* 19 (9,3) 138 (67,6) 157 (72,3) 

Dripping de morfina* 8 (3,9) 13 (6,4) 21 (0,9) 

Tramal* 7 (3,4) 9 (4,4) 16 (0,7) 

Dripping de morfina/midazolam*  10 (4,9) 10 (4,9) 

 

A população amostral do HC I e HC IV utilizou-se e morfina de horário em 9,3% 

HC I e HC IV 67,6%, respectivamente em uso de dripping 3,9% e 6,4%, onde somente no 

HC IV teve dripping de midazolam + morfina com 4,9%. Seguida de dipirona com 36,4% 

no total dos participantes. Outros medicamentos para controle de dor como Oxicodona teve 

1,4% e tramal 0,7%.  

Demais medicações como pregabalina, gabapentina, metadona, escopolamina, 

paracetamol, dipirona+gabapentina, dipirirona+gabapentina+escoplomanina, paracetamol+ 

escopolamina, fentanil+dipirona+escoplolamina e dipirona + escopolamina também 

estiveram presentes em números não significativos. 
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Tabela 4 Distribuição do uso de dispositivos invasivos pelos participantes do estudo. Rio 
de Janeiro, 2019 
 
Variáveis  HC I  

n (%) 

HC IV 

n (%) 

Total 

(%) 

Dispositivos invasivos    

Cateter Vesical de Demora 19 (25,3) 56(74,7) 75 (34,5) 

Via de acesso para medicamentos    

Periférico 35(16,1) 154(71) 189 (87,1) 

Central 4 (1,8) 9(4,1) 13 (0,6) 

hipodermóclise  15(6,9) 15(6,9) 

*medicamentos utilizados em ambas as unidades hospitalares. 

Dentre os dispositivos utilizados pelos participantes relacionados a eliminação de 

diurese 25,3% HC I e 74,7% HC IV deles tinham cateter vesical de demora, nefrostomia e 

briker apenas no HC IV. A colostomia para eliminação de fezes 8,8% deles possuíam essa 

alternativa de evacuação. A traqueostomia com 17,1% presente consiste na abertura de um 

orifício na traqueia para colocação de uma cânula seja ela de poliuretano, ou metálica para 

o paciente respirar esteve no total da amostra. 

 
Tabela 5. Distribuição de características clínicas dos participantes do estudo.  
 
Variáveis  HC I  

n (%) 

HC IV 

n (%) 

Total 

(%) 
Sudorese 11(28,2)  68(38,2) 79(36,4) 

Secreção de vias aéreas 

superiores 

10 (25,6)  48 (26,9) 58(27,0) 

Sibilos  7 (18,0)  12 (0,7) 19 (0,9) 

Roncos 5 (13,0) 32 (18) 37 (17,0) 

Estertores 38 (97,4)  164 (9,2) 202 (93,0) 

 
Os pacientes em CP ao fim da vida podem apresentar alguns sinais clínicos como 

sudorese que teve 36,4% da amostra total e secreção de vias aéreas superiores 27,0%. Em 

alguns quadros clínicos durante o exame físico de ausculta pulmonar pode-se verificar 

0,9% de presença de sibilos, 17,0% de roncos e 93,0% de estertor da amostra total. 
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Tabela 6 Distribuição de Variáveis das Escalas de ECOG (Escala de Zubrod) e Karnofsky 

(KPS).  

  
Variáveis  HC I 

(n%) 

HC IV 

(n%) 

Total 

PS     

4 14(6,5) 44(20,5) 58(27,0) 

2 13(6,0) 60(27,9) 73(33,9) 

3 11(5,1) 73(34,0) 84(39,1) 

1 1(0,2) 1(0,2) 2 (0,4) 

KPS     

40 9(4,2) 42(19,5) 51 (23,7) 

50 7(3,3) 30(14,0) 37(17,3) 

20 6(2,8) 29(13,5) 35(16,3) 

10 6(2,8) 13(6,0) 19(8,8) 

60 6(2,8) 29(13,5) 35(16,3) 

30 4(1,9) 34(15,8) 38(17,7) 

70 1(0,2) 1(0,0) 2(0,2) 

 
A escala de PS (ECOG -escala de Zubrod) teve 6,5% de PS 4 e um KPS de 4,2% na 

unidade do HC I e no HC IV um PS de 3 com 34,0% com KPS de 19,5% de 40. 
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4.3- Análise das Características definidoras, Fatores relacionadas, Condições 

associadas e População de risco da Síndrome de Terminalidade 

  

Na Tabela 7 descreve-se as principais características definidoras presentes nos 

participantes do estudo. 

  

Tabela 7. Características Definidoras da Síndrome de Terminalidade.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características definidoras HC I 

n (%)  

HC IV 

n (%) 

Total 

Dor crônica 35 (19,2) 147 (80,8) 182(89,9) 

Náusea  34 (20,6) 131(79,4) 165(76) 

Nutrição desequilibrada: menor que 

as necessidades corporais 

34 (20,6) 131(79,4) 165(76) 

Fadiga 32 (19,5) 132(80,5) 164(75,5) 

Ansiedade 24 (15,4) 132(84,6) 156(72,0) 

Mobilidade física prejudicada 30 (19,6) 123(80,4) 153(48,3) 

Conforto prejudicado 24 (20,7) 92(79,3) 116(42,0) 

Constipação 15 (14,2) 91(85,8) 106(49,0) 

Integridade tissular prejudicada 23 (21,9) 82(78,1) 105(49,0) 

Padrão respiratório ineficaz 25 (26,3) 70(73,7) 95(44,0) 

Sofrimento espiritual 16 (17,6) 75(82,4) 91(42,0) 

Integridade da membrana da 

mucosa oral prejudicada 

21 (26,6) 58(73,4) 79(36,4) 

Confusão aguda 16 (23,9) 51(76,1) 67(31,0) 

Distúrbio do padrão de sono 16 (25,8) 46(74,2) 62(28,5) 

Termorregulação ineficaz 8 (15,1) 45(84,9) 53(24,4) 

Volume de líquido excessivo 12 (23,1) 40(76,9) 52(24,0) 

Pesar 7 (14,9) 40(85,1) 47(22,0) 

Retenção urinária 11 (45,8) 13(54,2) 24(11,0) 

Enfrentamento familiar 

comprometido 

5 (22,7) 17(77,3) 22(10,1) 

Diarreia 9 (56,3) 7(43,8) 16(0,7) 
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As características definidoras do diagnóstico de enfermagem de síndrome de 

terminalidade foram compostas por dor crônica 89,9% e ansiedade com 72,0%.   

 
Tabela 8. Fatores relacionadas, população de risco, condições associadas do diagnóstico 
de enfermagem como componentes da Síndrome de Terminalidade.  
 

Variáveis  HC I 

n (%) 

HC IV 

n (%) 

Total 

Fatores relacionados    

Cuidados paliativos 39(18,0) 178(82,0) 217(100,0) 

Doenças crônicas em estágio avançado  39(18) 178(82) 217(100,0) 

Incapacidade física crônica 34(16,1) 177(83,9) 211(97,2) 

População de Risco    

Idosos 29 (18,5) 128(81,5) 157(72,3) 

Condições associadas    

Cuidados ao fim da vida 35 (19,0) 149(81,0) 184(85,0) 

 
 

A população amostral tem 100% do fator relacionado: cuidados paliativos e 

doenças crônicas degenerativas em ambas as unidades, a condição associada cuidados ao 

fim da vida de 19,0% e 81,0%. Indicam a veracidade desses indicadores com a presença do 

diagnóstico de síndrome de terminalidade. 
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4.4 – Análise de Classe Latente 
 

Na Tabela 8 estão as medidas de acurácia das características definidoras do 

diagnóstico de enfermagem síndrome de terminalidade realizadas primeiramente para 

definir os melhores indicadores de presença do diagnóstico.  

 
Tabela 9. Descrição das medidas de acurácia das características definidoras do 
Diagnóstico de Enfermagem Síndrome de terminalidade. 
 

Características 

Definidoras da 

Síndrome Se IC95% Espec. IC95% 

Distúrbio do 

padrão de sono 0,3394 0,2691 0,4155 0,9039 0,5536 0,9808 

Náusea 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9999 1,0000 

Nutrição 

desequilibrada:  1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9999 1,0000 

Ansiedade 0,7333 0,6621 0,7990 0,2883 0,1837 0,4286 

Fadiga 0,8121 0,7440 0,8598 0,4230 0,2955 0,5623 

Padrão 

respiratório 

ineficaz 0,4849 0,4174 0,5578 0,7117 0,5711 0,8200 

Termorregulação 

ineficaz 0,2849 0,2239 0,3549 0,8847 0,7187 0,9464 

Prev: 76,04 

G2: 

187,6 Gl: 200 

p = 

0,725 

AIC: 

1778,2 

BIC: 

1835,7 

Entropia: 

4,02 

Legenda: Se: sensibilidade; IC95%: intervalo de confiança de 95%; Es: especificidade; 
 

 

As principais características definidoras do diagnóstico de enfermagem Síndrome 

de terminalidade foram náusea, nutrição desequilibrada: menor que as necessidades 

corporais com altos valores para sensibilidade respectivamente de 1,0000 e 1,0000 e para 

especificidade de 1,0000 e 1,0000. A demais características definidoras de fadiga apresenta 

alto valor para sensibilidade (0,8121) e baixa para especificidade (0,4230). Com base nesse 

modelo, o diagnóstico de Síndrome de terminalidade esteve presente 76,04% nos 
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participantes do estudo e foi possível determinar as probabilidades posteriores para 

inferência diagnóstica. 

De acordo com a tabela 9, formaram-se 38 conjuntos, dos quais, 25 arranjos 

indicaram a presença do diagnóstico com probabilidade superior ao determinado pelo teste, 

de 0,725, tanto para presença quanto para ausência.  

Destaca-se que as características definidoras de náusea e nutrição desequilibrada: 

menor que as necessidades corporais fizeram parte de todas as combinações cujo o 

diagnóstico de síndrome de terminalidade esteve presente. A característica fadiga com a 

sensibilidade de 0,8121 também em algumas das combinações esteve presente, porém a 

sua especificidade não foi significante para sua ausência. Enquanto que as outras não 

estiveram presentes. 
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Tabela 10. Probabilidades Posteriores para a Síndrome de terminalidade de acordo com o 
Modelo de Classe Latente.  

Conjunt
o 

Diagnósticos de enfermagem componentes da Síndrome de terminalidade 

n 

Síndrome 
de 

Terminalidade 
Distúrbio do 

padrão de 
sono 

Náusea 
Nutrição 

desequilibrada:  
Ansiedade Fadiga 

Padrão 
respiratório 

ineficaz 

Termorre
gulação 
ineficaz 

Aus. Pres. 

1 0 0 0 0 0 0 0 6 1,00 0,00 
2 0 0 0 0 0 0 1 1 1,00 0,00 
3 0 0 0 0 1 0 0 3 1,00 0,00 
4 0 0 0 0 1 1 0 2 1,00 0,00 
5 0 0 0 0 1 1 1 3 1,00 0,00 
6 0 0 0 1 0 0 0 13 1,00 0,00 
7 0 0 0 1 0 0 1 1 1,00 0,00 
8 0 0 0 1 0 1 0 1 1,00 0,00 
9 0 0 0 1 1 0 0 11 1,00 0,00 
10 0 0 0 1 1 1 0 5 1,00 0,00 
11 0 0 0 1 1 1 1 1 1,00 0,00 
12 0 1 1 0 0 0 0 2 0,00 1,00 
13 0 1 1 0 0 0 1 1 0,00 1,00 
14 0 1 1 0 0 1 0 2 0,00 1,00 
15 0 1 1 0 0 1 1 3 0,00 1,00 
16 0 1 1 0 1 0 0 4 0,00 1,00 
17 0 1 1 0 1 0 1 1 0,00 1,00 
18 0 1 1 0 1 1 0 11 0,00 1,00 
19 0 1 1 0 1 1 1 12 0,00 1,00 
20 0 1 1 1 0 0 0 12 0,00 1,00 
21 0 1 1 1 0 0 1 2 0,00 1,00 
22 0 1 1 1 0 1 0 2 0,00 1,00 
23 0 1 1 1 1 0 0 21 0,00 1,00 
24 0 1 1 1 1 0 1 6 0,00 1,00 
25 0 1 1 1 1 1 0 19 0,00 1,00 
26 0 1 1 1 1 1 1 11 0,00 1,00 
27 1 0 0 1 1 0 0 2 1,00 0,00 
28 1 0 0 1 1 1 0 3 1,00 0,00 
29 1 1 1 0 1 0 0 3 0,00 1,00 
30 1 1 1 0 1 1 0 2 0,00 1,00 
31 1 1 1 0 1 1 1 3 0,00 1,00 
32 1 1 1 1 0 0 0 5 0,00 1,00 
33 1 1 1 1 0 0 1 1 0,00 1,00 
34 1 1 1 1 0 1 0 1 0,00 1,00 
35 1 1 1 1 1 0 0 24 0,00 1,00 
36 1 1 1 1 1 0 1 3 0,00 1,00 
37 1 1 1 1 1 1 0 10 0,00 1,00 
38 1 1 1 1 1 1 1 4 0,00 1,00 
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Com base nos 38 conjuntos de arranjos do diagnóstico de enfermagem esteve 

presente em 165 participantes do estudo o diagnóstico de Síndrome da terminalidade, 

enquanto que 52 não apresentaram, determinando a prevalência de 76,0% do diagnóstico 

de síndrome de terminalidade.  

 

4.5- Associação dos fatores relacionados, condições associadas e população de risco 

com a Síndrome de terminalidade   

  Realizou-se na Tabela 11 associação dos fatores relacionados, condições 

associadas e população de risco com a entre a Síndrome da Terminalidade.  

 
Tabela 11. Análise de associação dos Fatores relacionados, condições associados e 
populações de risco com a Síndrome de terminalidade.  
 

Teste Chi-Square Relacionado a síndrome; RR: risco relativo; IC: intervalo de confiança 95%. 

Condições 
Associadas 

Síndrome Estatísticas 

Cuidados paliativos Ausente presente  
Ausente  52 165 
presente   
Doenças crônicas 
avançada 

0 1 Valor p=0,574 
RR 1,3  

IC95% [1,22 – 1,42] 
 

Ausente  52 164 
presente   
Incapacidade física 
crônica 

  Valor p=9,49 
RR 1,0  

IC95% [8,21 – 1,23] Ausente  8 26 
presente 44 139 
População de risco: 
Idoso   Valor p=1,35 

RR 8,7 
IC95% [7,2 – 1,1] 

 

Ausente  17 37 
presente 35 128 

Fatores relacionados 
Cuidados de fim de 
vida  

  Valor p=0,001 
RR=3,51 

IC95%[1,47 – 8,4] Ausente  47 111 
presente 5 54 



 
 

83

 Somente cuidados de fim de vida foi significativo com 3,5 vezes mais chance de 

apresentar a Síndrome de Terminalidade com intervalo de confiança valido, isso implica 

dizer que essa foi a única variável válida para essa população investigada. 

 
4.6. Associação da Síndrome da terminalidade com as escalas amplamente utilizadas 

em Cuidados Paliativos 

Na Tabela 12 descreve-se a associação da Síndrome da terminalidade com as 

escalas amplamente utilizadas em Cuidados Paliativos. 

Tabela 12. Associação da Escala de Edmonton (ESAS-r), Escala de Bristol 1 (EB1), 
Escala de Bristol 2 (EB2) com a Síndrome de terminalidade.  
 

Variáveis  Síndrome de 
Terminalidade 

n p-valor Mann-
Whitney Test 

ESAS-r Dor 
ausente 52  

0,041 presente 159 
Total 211 

ESAS-r cansaço 
ausente 52 0,312 
presente 164 

Total 216 

ESAS-r 
sonolência 

ausente 52 0,001 
presente 159 

Total 211 

ESAS-r Náusea 
ausente 51 0,000 

 presente 151 
Total 202 

ESAS-r falta de 
apetite 

ausente 51 0,000 
presente 155 

Total 206 

ESAS-r falta de 
ar 

ausente 52 0,000 
presente 163 

Total 215 

ESAS-r 
depressão 

ausente 49 0,096 
presente 144 

Total 193 

ESAS-r 
Ansiedade 

ausente 50 0,074 
presente 145 

Total 195 

ESAS-r bem-
estar 

ausente 48 0,000 
presente 144 

Total 192 



 
 

84

EB1 
constipação 

ausente 49 0,081 
presente 146 

Total 195 

EB2 diarreia 
ausente 3 0,519 
presente 14 

Total 17 
 

 

A Escala de Edmonton (ESAS-r) utilizada em cuidados paliativos foi aplicada nos 

pacientes da amostra do estudo, estatisticamente pode inferir que quando houver a 

presença de sonolência, náusea, falta de apetite, falta de ar e bem-estar (pior possível) o 

diagnóstico de enfermagem de síndrome de terminalidade é significativo. Esses dados, 

corrobora o julgamento clínico do enfermeiro para inferir a presença de várias condições 

em conjunto no paciente. 
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5. DISCUSSÃO 

 

 O estudo de validação clínica para a inferência do diagnóstico de enfermagem de 

síndrome, é o primeiro abordando os sinais e sintomas em cuidados paliativos oncológicos 

em fim de vida. A uniformização da linguagem de enfermagem padronizada escolhida foi a 

da NANDA-I. O diagnóstico com o título de Síndrome de terminalidade foi evidenciado na 

amostra da população de uma unidade hospitalar de referência em cuidados paliativos a 

nível nacional por meio da aplicação do método de classe latente, que é padrão ouro para 

dar veracidade da presença e ausência de um diagnóstico de enfermagem na prática clínica. 

 O método de classe latente é novo para a validação de diagnósticos de enfermagem, 

porém já se observa vários estudos publicados com essa metodologia reforçando a sua 

aplicabilidade. No presente estudo demostrou a inferência da presença diagnóstica de 

síndrome de terminalidade para pacientes em cuidados paliativos oncológicos em fim de 

vida em 76,04% dos participantes. A partir da combinação de 7 variáveis clínicas que se 

mostraram sensíveis e especificas para os diagnósticos de enfermagem síndrome de 

terminalidade foram náusea, nutrição desequilibrada: menor que as necessidade corporais, 

ansiedade, fadiga e padrão respiratório ineficaz. 

Apesar de existir na literatura desde o ano de 2001 a descrição do agrupamento de 

sinais e sintomas em cuidados paliativos chamado de “cluster” para controle e seu manejo, 

ainda não se tinha estudos abordando como síndrome na prática de nenhuma aérea da 

saúde e principalmente da enfermagem.  Os agrupamentos são feitos através do método de 

análise fatorial para ver a ocorrência simultânea dos sinais e sintomas em várias fases do 

câncer, utilizando as próprias escalas que já são aplicadas para avaliação dos sintomas em 

cuidados paliativos.96 Por isso, a proposta de um Diagnóstico de Síndrome que abarque o 

raciocínio clínico do desencadeamento em cascata dos sinais e sintomas podem demostrar 

de modo mais preciso e acurado a deterioração física, psíquica, social que o paciente está 

sujeito a desenvolver.  

 Assim a atual pesquisa demostra sua peculiaridade inédita e de inovação para o 

controle de sinais e sintomas vistos sob a perspectiva de síndrome em CP oncológicos. A 

enfermagem como parte da equipe multiprofissional em cuidados paliativos corrobora com 

a validação deste diagnóstico de síndrome de terminalidade para proporcionar conforto e 
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dignidade ao paciente que está em iminência de morte. Sustentando também o acolhimento 

aos familiares.  

 A organização mundial de saúde desde 2002 veio com a definição para cuidados 

paliativos, que deve ser realizado condutas a oferecer melhor qualidade de vida frente as 

doenças crônicas degenerativas. Permeando a prevenção, alívio da dor e de outros 

sintomas, tanto nos aspectos físicos, psíquicos sociais e espirituais do indivíduo e 

familiares.1 

 O enfermeiro na prática com o raciocínio clínico perante os sinais e sintomas do 

paciente oncológico em fim de vida realiza o seu manejo pautado em intervenções 

simultâneas. Mas não se utilizava de uma padronização de linguagem de enfermagem que 

respaldasse suas condutas. Com a validação clínica fica evidente e reforça o quanto a 

inferência deste diagnóstico de síndrome de terminalidade está presente nos pacientes 

cuidados paliativos nas suas últimas semanas e dias de vida.   

 A partir das características definidoras de náusea, nutrição desequilibrada: menor 

que as necessidades corporais e fadiga que apresentaram melhores medidas de precisão 

para o diagnóstico de enfermagem síndrome de terminalidade (sensibilidade 1,0000, 

1,0000 e 0,8121 respectivamente) demostrando melhores indicadores úteis para determinar 

a síndrome em paciente em cuidados paliativos em fim de vida. 

 Essas variáveis mostram que se identificadas concomitantes a chance de o paciente 

desenvolver a síndrome de terminalidade é relevante. Em um estudo de revisão sistemática 

abordando o tema, anorexia e perda peso, verificaram a associação deles no impacto físico, 

social e psicológico. Tendo como resultado que na presença de ambos os pacientes 

experimentam sintomas como fraqueza muscular, níveis de energia baixa, perda da 

autonomia relacionado ao seu estado de emagrecimento, forçando a sua dependência a 

cuidadores e familiares para atividades simples.91  

 Pacientes em cuidados paliativos em fim de vida experimentam ao longo de todo 

curso da patologia o sofrimento, desde o momento do diagnóstico. Quando se deparam 

com as últimas semanas e dias de vida, percebem um declínio funcional de deterioração 

comprometendo o estado nutricional associado a perda de apetite e perda de peso. Nesses 

últimos dias de vida as funções neurocognitivas, neuromusculares, cardiovasculares e 

respiratórias se fazem presentes.92  
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 Por isso, nesse momento o raciocínio clínico do desencadeamento em cascata dos 

sinais e sintomas demostraram a deterioração física, psíquica, social que o paciente está 

sujeito a desenvolver. Observa-se o quanto estas três características definidoras para a 

presença do diagnóstico de Síndrome de terminalidade podem sim levar a sua inferência, 

permitindo ao enfermeiro atuar junto com a sua equipe multiprofissional. 

 Percebe-se que o fato de ter nutrição desequilibrada: menor que as necessidades 

corporais impacta no desenvolvimento de uma série de outros problemas físicos, como 

aumento da fadiga, problemas sociais e psicológicos, pois esse paciente em cuidados 

paliativos antes obtinha automia de realizar atividades simples como preparar a sua própria 

comida e nessa fase, não consegue realizar, devido a piora clínica do organismo. 

 A cultura do estigma de que o ser humano enquanto consegue se alimentando tem a 

probabilidade de estar melhor frente a doença crônica é muito cobrada pela sociedade, a 

convivência social natural é de compartilhamento de mesas fartas de alimentos, o paciente 

quando está nessa fase de inapetência sente-se psicologicamente abalado por não conseguir 

fazer ao menos uma refeição ou terminar o que foi ofertado. Os familiares também se 

demostram apreensivos quando o ente querido não está conseguindo fazer suas refeições 

principais.91,92 

 Esse um momento em que se fazem muitas perguntas sobre a alimentação artificial 

por cateter nasoenteral. Qual o benefício de se passar esse cateter para alimentação. 

Estudos vem reproduzindo que nos últimos dias de vida, não há benefício de qualidade de 

vida. Porém existem alguns que demostram controvérsias. Mas de fato a maioria corrobora 

para a não alimentação artificial. Esse fato deixa ainda mais o paciente apreensivo e 

familiares, pois associasse a perda do apetite a aproximação da morte.91   
 Fortes evidencias de uma revisão sistemática demostram a ligação dos sintomas 

gastrointestinais como náusea e inapetência favorecem para o desenvolvimento de outros 

sintomas desagradáveis ao paciente em cuidados paliativos culminando no âmbito físico, 

social e espiritual.93  

  Para a característica definidora de padrão respiratório ineficaz os artigos 

descrevem-na presença de falta de ar, tosse, secreção de vias áreas superiores, fadiga, 

ansiedade, alteração do humor, presença de ronco, sibilos, estertores a ausculta pulmonar.  

 Percebemos que a população apresenta 76% da inferência do diagnóstico de 

enfermagem de síndrome de terminalidade, os sinais e sintomas que a acompanham em 
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alguns pacientes foram secreção de vias aéreas superiores, durante o exame físico de 

ausculta pulmonar  demostraram sibilos,  roncos e demais não significativos.  

 Cerca de 70% da população com diagnóstico de câncer avançado apresenta 

dispneia, que é descrita pela American Thoracic Society como uma experiência subjetiva 

de desconforto respiratório que consiste em sensações qualitativamente distintas que 

podem variar a sua intensidade. Que essa condição pode ser explicada pelo efeito de 

múltiplos fatores fisiológicos, sociais, psicológicos e ambientais e que o indivíduo pode 

produzir variações na sua presença.94  

 A falta de ar por si só é complexa de ser tratada, que geralmente não consegue ser 

controlada com apenas uma medida de intervenção. Buscar outros sintomas na sua 

presença ajuda a determinar a melhor escolha de conduta. Nos pacientes terminais afetam 

gravemente a qualidade de vida. Em um estudo onde a dispneia foi registrada em 13.282 

episódios durante a internação de 40% da população em cuidado paliativo, ela variou de 

dispneia precoce e dispneia em pacientes em cuidados de fim de vida. Que do total, mesmo 

aqueles que inicialmente não tiveram dispneia, todos os pacientes apresentaram ela nos 

seus 4 últimos dias de vida. Este sintoma esteve associado nos canceres de mama, esôfago, 

pulmão o que valida nossos achados. O câncer de orofaringe com 13,8%, e mama com 

11,1%, pulmão 10,6% do total da nossa amostra de 217 pacientes.95  

 Com o desdobramento da amostra do presente estudo os participantes tiveram a 

ansiedade como um dos 7 fatores do agrupamento do conjunto para a classe latente, visto 

que ela esteve presente em 76,4% do total da amostra. A ansiedade é caracterizada por uma 

sensação de mal-estar, seguida de sentimento de apreensão causada pela antecipação de um 

perigo. Como visto os pacientes em cuidados paliativos em fim de vida, quando orientados 

em relação ao seu nível de consciência sofrem com a ansiedade pelo medo da dor, que teve 

83,9%, de aumentar, da proximidade da morte, de ver o seu cuidador/acompanhante sofrer 

junto com a presença de mais algum outro sintoma concomitante com a perspectiva de 

piora.  

 No estudo abordando uma revisão de literatura sobre abordagens psicológicas e 

comportamentais para o manejo da dor, demostrou mais uma vez que os sintomas não são 

vistos na singularidade, mas que estão presentes concomitantes. Ele abordou o controle da 

dor sob aspectos psicológicos, onde o estresse emocional, a ansiedade, sofrimento, a dor 
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propriamente dita e a fadiga estiveram presentes em 59% do recorte dos artigos de 

revisão.96  

 Ressalta-se para este estudo, que o sintoma de dor foi significativamente presente, 

no entanto ela não fez parte do conjunto da classe latente, mas está fortemente associada ao 

desencadeamento da ansiedade que foi característica definidora do agrupamento da classe 

latente, assim como a fadiga.  A dor é um sintoma importante para o desenvolvimento da 

síndrome de terminalidade, pois o mal controle desencadeia de fato outros sintomas.96  

 Para a característica definidora de termorregulação ineficaz são escassos os estudos 

abordando essa temática especificamente. Percebe-se alteração circulatórias associadas 

com a iminência da morte, nesse período a pele se torna fria, pegajosa e cianótica, assim 

como as extremidades. Esteve presente nos participantes em 53% do total da amostra.2 

 O público de 82% da amostra foi da unidade de referência cuidados paliativos 

oncológicos HC IV. Com o maior número de pessoas do sexo feminino 57,1%, com idade 

média de 61 anos, o intervalo de 60 anos a 69 anos com 33,0%, Os tipos de câncer de 

orofaringe (13,0%), de mama (10,6%), pulmão estágio IV (0,6%) foram os mais 

prevalentes no HC IV, e respectivamente na unidade do HC I (10,2%), de mama (12,8%). 

Estes últimos confirmam na amostra os locais de metástases que foram localmente 

avançados 30,4%, SNC 10,6% e pulmonar 6,9% em ambas as unidades. 

Atualmente, existem cerca de 962 milhões de pessoas com 60 anos ou mais no 

mundo, o que corresponde a 13% da população total. Igualmente no Brasil, 13% de sua 

população correspondem a pessoas com mais de 60 anos, que chegará a 29,3% em 2050. O 

que acompanha esse dado é o fato de o índice maior ser do sexo feminino.97 

 A literatura traz que cerca de 50% a 95% podem desenvolver metástase óssea, ela 

esteve presente em 5,1% apenas do total da amostra da pesquisa, o que corrobora com as 

duas localizações do tipo primário mais evidenciados na amostra dos participantes de 

canceres como mama e pulmão. 98  

 Estima-se epidemiológicamente que a incidência de câncer será de pulmão (1,8% 

milhões) e de mama (1,7% milhões) no mundo. Em mulheres com câncer de mama com 

25,2%, intestino 9,2%, pulmão 16,7%, colo do útero 7,9% e que homens a predominância 

é pulmão 16,7%, próstata 15,0% e intestino 10,0% no mundo. No Brasil mulheres também 

é de mama com 29,5%, seguido de cólon e reto 9,4%, colo de útero 8,1% e traqueia, 

pulmão e brônquio de 6,2%. Em homens próstata é o primeiro com 31,7%, seguido de 
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pulmão 8,7%, cólon e reto 8,1% e cavidade oral 5,2%. Estes cálculos são realizados em 

cima de uma distribuição proporcional dos dez tipos de canceres mais incidentes, exceto o 

câncer de pele (melanoma). Ressaltando os dados da amostra dos participantes com relação 

aos cânceres de mama e pulmão em ambos os sexos.99 

 Com relação a população idosa, se mostrou mais recorrente. O cenário atual reforça 

o porquê deste aspecto, as pessoas estão vivendo mais. Porém apresentando diversas 

comorbidades de doenças crônicos degenerativas. Com isso a enfermagem e a equipe 

multiprofissional se deparam com esse número elevado de clientes em processo de 

cuidados de fim de vida. Além do câncer pode estar presente outras doenças crônicas, 

como a hipertensão em 38,2% e diabetes mellitus 18% desta amostra.4   

 Para elencar os fatores de risco importante para o desenvolvimento do câncer está o 

tabaco. Este é tratado como o mais relevante, ele representa 21% de todas as causas 

preveníveis do câncer. 20 Dos participantes que foram encaminhados para modalidade de 

cuidados paliativos alguns tiveram indicação de tratamento modificador da doença como 

quimioterapia, radioterapia ou cirurgia.  

 O paciente ao receber o diagnóstico de câncer pode ativamente receber 

concomitante a assistência do especialista oncologista e equipe multidisciplinar da equipe 

de cuidados paliativos. Ele segue um processo do curso da doença e indicação da melhor 

escolha de tratamento modificador da doença, ao longo do seu percurso e do seu 

prognóstico. No momento em que a exacerbação dos sinais e sintomas forem 

potencialmente menos controlados e refratários, e a equipe já terem tentado todas as 

alternativas de alivio e controle sem sucesso, este é o marco de que o paciente está em 

processo de deterioração e com iminência de morte que é dada como fase de cuidados de 

fim de vida. 2, 3, 4, 27 

 Os sintomas nessa fase constituem um sofrimento intenso e refratário, que podem 

estar presentes no conjunto de agrupamentos feito pela classe latente, náusea, nutrição 

desequilibrada menor que as necessidades corporais (caquexia, emagrecimento), fadiga, 

ansiedade, padrão respiratório ineficaz (dispneia, secreção de vias aéreas superiores, 

roncos (classificado também como chocalho da morte) e tosse) e termorregulação 

regulação ineficaz (pele fria e pegajosa, cianose, sudorese, extremidades sem circulação). 
1,2,4,27,38 
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 A equipe multiprofissional deve estar atenta no acompanhamento deste paciente 

pois a comunicação entre paciente enquanto lúcido e orientado deve saber de todas as 

alternativas durante o processo da doença, os familiares de acordo com as condutas a 

serem tomadas. A equipe deve ser muito bem capacitada para oferecer alívio e conforto 

para esse indivíduo. Ao longo da doença ele é tratado com diversas drogas 

medicamentosas para amenizar os sinais e sintomas.2,4 

 Quando esses forem significativamente refratários a equipe faz a opção pela 

sedação paliativa, chamada rotineiramente de dripping (gotejamento contínuo). As drogas 

de escolha são benzodiazepínicos, sendo o midazolam o de primeira escolha, opioides 

também são utilizados como a morfina para pacientes com dor refratária, principalmente 

em oncologia, em alguns casos em que o paciente continua apresentando desconforto 

respiratório, agitação psicomotora e delirium outros medicamentos são utilizados. 2,21,100  

Na amostra a unidade do HC I em uso de dripping de morfina foi de 20,5%, 

enquanto que com morfina de horário 49,0%, demostrando um cenário em que os pacientes 

estão em condições clínicas exacerbadas e HC IV a unidade referência em CP oncológicos 

com 0,7% com dripping e 77,5 com morfina de horário. 

 Das condições associadas os cuidados de fim de vida demostraram-se 3,5 vezes 

chance para o paciente desenvolver a síndrome da terminalidade, o corrobora com o 

quadro clínico de deterioração e declínio destes pacientes nesta fase. A modalidade de 

intervenção de Cuidados Paliativos tem a finalidade de oferecer aos pacientes e familiares 

qualidade de vida, controle da dor e de outros sintomas para dar conforto e dignidade no 

cuidado de fim de vida.101  

 As escalas que já existem para aplicabilidade na área de cuidados paliativos 

também foram incorporadas ao instrumento, pois algumas delas trazem os sinais e 

sintomas que o pacientes mais apresentam em cuidados paliativos.  A escala de Edmonton 

foi uma delas que avalia 10 sintomas, 9 são descritos para o paciente relatar de 0 a 10 a 

qual nível está seus sintomas, onde 0 é melhor possível e 10 é pior possível.36 

 Com o teste de Mann-Whitney realizados nas variáveis da escala de Edmonton as 

que foram significativamente relevantes para a determinação da  presença no diagnóstico 

de enfermagem síndrome de terminalidade foram: dor com 0,041% bem próximo de 0,001, 

sonolência, náusea, falta de apetite, bem-estar (pior possível) com a porcentagem 

respectivamente de 0,001. 
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 Está avaliação se encaixa perfeitamente com o arranjo de agrupamento que foi feito 

pelo método de classe latente, pois tem presente algumas características definidoras do 

diagnóstico de síndrome de terminalidade como náusea, sonolência (distúrbio do padrão de 

sono) a falta de apetite (nutrição desequilibrada menor que as necessidades corporais). Isso 

significa que ao utilizar a escala de Edmonton também facilitará e estimulará o raciocínio 

clínico diagnostico do enfermeiro da prática clínica na inferência diagnóstica de síndrome 

de terminalidade para estes pacientes em fase de  fim de vida. 

 Ao verificar as características definidoras que foram agrupadas pelo método de 

classe latente, observa-se que muitas outras não foram elencas. No entanto apresentaram 

números significativos importantes na amostra dos participantes, corroborando com a 

proposta inicial da composição do diagnóstico de Síndrome de terminalidade. Destaca-se a 

dor crônica com o percentual mais elevado, enquanto que as outras também estiveram 

presentes como Conforto prejudicado, Sofrimento espiritual, Retenção urinária Integridade 

da membrana da mucosa oral prejudicada, Mobilidade física prejudicada, Volume de 

líquido excessivo, Confusão aguda, Pesar, Enfrentamento familiar comprometido.  

 A dor continua sendo um dos sintomas mais prevalentes e debilitantes em pacientes 

com câncer avançado. Em uma revisão sistemática e metanálise, a ocorrência de dor 

oncológica está presente em 66,4% dos casos com doença avançada e de 50% em todos as 

fases do processo de doença oncológica. Entre eles a dor moderada é de 40 a 50% e intensa 

em 25 a 35% dos casos. Isso demostra a necessidade de melhorar as condutas para 

tratamento deste sintoma que podem desencadear tantos outros.103 

 Podemos identificar que na presença da dor a característica definidora de conforto 

prejudicado e sofrimento espiritual estão presentes  desde o diagnóstico da doença crônica 

que ameaça a vida. Conforto prejudicado é uma sensação subjetiva de mal-estar físico, 

psíquico, social ou ambiental na presença de uma patologia, o desenvolvimento do câncer 

demanda de vários sinais e sintomas levando o indivíduo a experimentar esse desconforto 

na presença de outro sintoma como a dor, fadiga e náusea, neste ciclo podemos então 

considerar o diagnóstico de enfermagem de síndrome de terminalidade. 10,27 

 Com relação ao sofrimento espiritual este faz o ser humano questionar o sentido da 

vida, um ser maior em que ele acredita, em uma força além das questões humanas, 

buscando entender aquele contexto que está inserido no momento. Pode acontecer quando 

receber o diagnóstico de câncer, uma recidiva ou progressão da doença. A indicação para 
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tratamento integrado com equipe multidisciplinar de cuidados paliativos também gera 

sofrimento, pois por desconhecimento as pessoas associam cuidados paliativos com uma 

sentença de morte imediata.4,10,27 

 Este esteve presente em apenas 41,9% dos participantes, acredito que está ligado ao 

próprio estigma que a doença causa, medo da morte, muitos ficavam desconfortáveis e 

pensativos perante as perguntas relacionadas a espiritualidade. 

A população brasileira e muitos países subdesenvolvidos não estão preparados e 

nem são educados para discussão de qualidade de morte e o que realmente é cuidado 

paliativos. O cenário de CP já evolui em alguns anos, mas precisa caminhar bastante, pois 

ele está em 42º do rank que trata de qualidade de morte no mundo. Este fato se deve ao não 

reconhecimento por parte também dos próprios profissionais de saúde de não conseguirem 

lidar com o fato de que a morte faz parte do processo de vida, buscando sempre esforços 

para manter o paciente vivo, isso pode ser um fator contribuinte para baixo índice do 

diagnóstico de Sofrimento espiritual e Enfrentamento familiar comprometido.104  

Ainda existem medidas surrealistas para utilizar-se das tecnologias atuais para 

prolongar a vida a todo custo, sem levar em consideração o ser humano e as pessoas que 

fazem parte de seu ciclo de vida. A falta de conhecimento e busca por ele é uma barreira 

para melhoria da qualidade de morte destes pacientes em cuidados paliativos oncológicos.  

 A retenção urinária teve baixa expressão na amostra, no entanto observou-se a 

presença do uso de Sonda vesical de demora em ambas as unidades, não houve 

informações suficientes para a indicação das sondagens, o que merece novos estudos, já 

que uma recomendação em cuidados paliativos é evitar intervenções dolorosas que não 

tragam melhoria para a  qualidade de vida dos pacientes em cuidados de fim de vida. 105,106 

Existe a necessidade de mais estudos neste cenário. Essa porcentagem baixa pode 

ser devido ao tipo de estudo que foi transversal, o que limita a veracidade da existência ou 

não da retenção urinária em pacientes em cuidados de fim de vida, pois não se teve a 

informação do que levou a indicação da sondagem.  

 A característica definidora integridade da mucosa oral prejudicada teve uma 

amostra de 36,4%, indicando que a maioria dos pacientes não obtiveram problemas de 

ordem de cavidade oral, mesmo com a frequência alta do tipo de câncer de orofaringe mais 

comum neste estudo. Isso pode dar margem de que os pacientes foram bem orientados pela 

equipe multiprofissional. 
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 Com relação a integridade tissular prejudicada foi significativamente presente 

relacionando com os dados sociodemográficos de idade que foi de uma média de 61 anos 

da população indicando um fator real para esta característica definidora, além do que a 

mobilidade física também foi representativa corroborando para a predisposição de 

desenvolver lesões de pele.4  

 Percebe-se que a cada característica definidora desenvolvida pode estar sendo 

vinculada no desenvolvimento de outra, reforçando cada vez mais o raciocínio de que 

podem estar presentes no julgamento clínico como síndrome.  

 Volume de líquido excessivo não apresentou significância na amostra dos 

participantes e existe uma escassez de estudos que abordem o assunto relacionados a 

cuidados paliativos. Por isso talvez não tenha sido expressivo. 

 O sintoma de confusão aguda pode estar presente nos pacientes em cuidados 

paliativos em 50% deles segundo estudos, na amostra apresentou-se com 31,0%. Porém a 

ocorrência de agitação e delírios no processo de fim de vida está presente, e muito das 

vezes é de difícil identificação e pouco abordado cientificamente.40 

A observação deste sintoma é peculiar ao passo de impactar na boa morte e na 

percepção do cuidador, gerando angustia e sofrimento em ambos quando não identificável 

e tratado corretamente. Logo pode-se inferir a possibilidade da troca da característica 

definidora de confusão aguda por confusão crônica, mesmo que nesta amostra não tenha 

sido significativa. No entanto as poucas evidências científicas demostram que os 

indivíduos em cuidados paliativos em fim de vida estão mais susceptíveis a desenvolver o 

sintoma permanente, principalmente em populações idosas. 107, 108 

Pesar não teve número expressivo nesta amostra é definido como uma vivência 

antecipada da perda real de uma vida, está relacionado ao luto antecipado que os pacientes 

e familiares experimentam perante uma doença crônica que ameace a vida, gerando 

sofrimento e angustia. Existe a necessidade de estudos avançarem nessa linha de pesquisa, 

pois se tem poucas evidências para estabelece-la, e consequentemente a dificuldade para 

oferecer o cuidado com intervenções para essa realidade.10,109 

Na prática clínica é um sintoma visto tanto no indivíduo que está doente quanto, no 

cuidador ou familiar que está ao lado desse paciente moribundo. Entender e estabelece-lo e 

relacionando-o a característica definidora de sofrimento espiritual que podem ser vistas na 
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mesma perspectiva ao fazer a inferência do diagnóstico de enfermagem síndrome de 

terminalidade permitirá a atuação em ambos.2 

  Enfrentamento familiar comprometido com 10,1% apenas confirma que na maioria 

das vezes que uma pessoa recebe o diagnóstico de doença que ameace a vida ela terá um 

familiar ou cuidador presente, dado constatado na amostra de participantes com 88,9% da 

presença de um acompanhante, seja cuidador, amigo ou familiar. Para o tratamento 

integrado de cuidados paliativos conhecer a rede de necessidades/apoio sociais múltiplos 

do indivíduo permite uma intervenção mais assertiva.2 

 Com as características definidoras identificadas e relacionadas a presença e 

ausência como elementos do diagnóstico de enfermagem síndrome de terminalidade, temos 

os fatores relacionados, a população de risco e as condições associadas que compõe o 

diagnóstico. 

 A padronizada pela taxonomia da NANDA-I sobre fator relacionado se deve a 

descrição dos antecedentes que podem estar associados, relacionados e serem contribuintes 

ou estimuladores para esclarecer o diagnóstico baseado no problema real e de síndrome. 

O fator relacionado com maior acurácia para a determinação do diagnóstico de 

síndrome de terminalidade foi o de fim de vida da amostra dos participantes, pois a 

unidade hospitalar referenciada foi uma de cuidados paliativos oncológicos, e a partir da 

determinação desta população, outros estudos poderão ser realizados para outras doenças 

crônicas degenerativas. 

Esta variável pode ser sustentada pelos valores das escalas de ECOG (escala de 

Zubrod- PS) e Karnofsky (KPS), onde o PS de 4 com (36,0%) e KPS de 40 com (23,0%) 

no HC I e no HC IV teve-se um PS 3 41,0% e KPS 40 (23,5%) caracterizando cenários de 

cuidados paliativos em fim de vida pelos aspectos avaliados pelas escalas a nível de 

funcionalidade do organismo do indivíduo, onde o valor de PS 3 e 4 com KPS de 40 a 10 

ele apresenta maior restrição ao leito, declínio funcional e morte iminente.24 

A palavra paliar, paliativo que vem do latim que significa, encobrir, abrandar e 

oferecer alívio temporário. Este termo foi utilizado no século XV durante as guerras 

inglesas, onde os cavaleiros utilizavam as capas para encobrir-se, no sentindo figurado de 

ser manto e acalento para os soldados. Nos dias atuais tem como significado amenizar a 

intensidade dos sinais e sintomas durante o percurso de uma doença. Para oferecer esse 
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conforto e dignidade de uma boa morte ele vem descrito na proposição do diagnóstico de 

enfermagem de síndrome de terminalidade. 110 

Para oferecer mais robustez a essa estrutura cuidados ao fim da vida, doença em 

estágio avançado e incapacidade física crônica estão intimamente ligadas para oferecer 

sentido  aos fatores relacionado, pois cuidados ao fim de vida é o processo pelo qual o 

paciente está se aproximando da morte, consequentemente esse momento é quando se tem 

a progressão da doença  impactando nas condições físicas tornando-a crônica pela própria 

presença da patologia. 10 

Na nova edição da NANDA-I acrescentaram-se população de risco e condições 

associadas, respectivamente trata-se de um grupo de pessoas que compartilham alguma 

característica que faz cada membro ser susceptível a determinada resposta humana, estas 

não são modificáveis pelas ações do enfermeiro, para estrutura do diagnóstico, a outra é 

definidas como diagnósticos médicos, lesões, procedimentos, dispositivos médicos ou 

agentes farmacêuticos, onde são independentemente modificáveis pelo o enfermeiro. 

Para população dos estudos demostrou idosos com 32,7% com idade entre 60 e 69 

anos para compor essa de população de risco. A mobilidade física prejudicada, prejuízo 

musculoesquelético e circulação prejudicada que se inter-relacionam, pois, a deterioração 

da doença oncológica faz com que paciente fique com o organismo mais fraco devido a 

atividade metabólica do câncer com a liberação de hormônios e citocinas característicos da 

neoplasia.13 

A mobilidade física prejudicada corrobora para o aparecimento de lesões, pois a 

restrição ao leito e sendo uma população idosa, a predisposição para estarem todas 

presentes se mostra compatível com que foi coletada na prática clínica do presente estudo 

clínico. A presença dos dispositivos para se ter uma via de acesso seja periférico, 

subcutâneo ou central para realização de medicamentos também podem ser condutores das 

condições associadas. 4,27 

Estes dispositivos utilizados para via de acesso em cuidado paliativo tem 

indicações, pois apresentam condições de impossibilidade e manutenção adequada de 

níveis de hidratação e administração de medicamentos importantes para estabelecer 

conforto, a via mais indicada e preferida pelos pacientes é a via oral, enquanto que a via 

periférica pode muitas vezes estar prejudicada pelas condições clínicas do paciente, como 

fragilidade capilar, caquexia, desidratação.4,27 
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Na unidade do HC I com 90,0% dos acessos periféricos e 10,2% sendo centrais, 

demostrando o perfil da unidade que conta com alta tecnologias para a complexidade de 

tratamentos modificadores da doença. No entanto observou-se que no HC IV referência em 

cuidados paliativos oncológicos também se houve um percentual considerável de 86,5% na 

amostra na utilização da via periférica e de 0,5% de acesso central esse último valor se 

explica pelo fluxograma da própria instituição que recebe pacientes das suas outras 

unidades como HC I, HC II e HC III. Pois a caracterização do HC IV e da modalidade de 

CP é da não utilização de procedimentos invasivos que possam gerar mais sofrimento ao 

paciente.2,4,27 

Quando se tem a impossibilidade de acesso periférico e a via oral não pode mais ser 

eleita, a melhor alternativa e a via hipodermóclise muito utilizada na assistência de 

cuidados paliativos, porém ele esteve presente em apenas 0,8% da amostra. Para esta via é 

introduzido um dispositivo na camada subcutânea da pele e pode ser infundido soluções de 

forma contínua e intermitente. A sua absorção é eficaz e vem sendo muito mais adotada na 

prática clínica por ser uma técnica confortável, viável, simples e segura e com custos 

onerosos menores para rede hospitalar e eficiente desde que o enfermeiro e sua equipe 

sejam treinados e capacitados para realizar esse procedimento.4 

Outros sintomas como agitação, delirium, ansiedade já discutidos são um dos quais 

podem estar presentes com as condições associadas, fortalecendo a ideia da inferência do 

diagnóstico de síndrome da terminalidade. 

 O enfermeiro para diagnosticar considerando a resposta humana frente ao problema 

do paciente, que neste caso é o processo de deterioração/agravamento e o não controle dos 

sinais e sintomas do paciente em cuidados de fim de vida. Ele terá o diagnóstico síndrome 

da terminalidade para abranger e ajudar no raciocínio clínico com mais veracidade, clareza 

e potência das intervenções a serem propostas de conforto para este paciente em 

sofrimento e para seu familiar que está presente. 

 Os cuidados de minimização e controle de sintomas frente a uma doença 

ameaçadora de vida, visando da qualidade de vida para o paciente em âmbito físico, 

psíquico, social e espiritual é endossado pela definição da organização mundial da saúde. 

 Os dados da amostra junto com as pesquisas baseadas em evidências fortalecem a 

discussão da presença do diagnóstico de enfermagem síndrome de terminalidade. Pois ao 

longo de toda construção para a validação clínica, e experiência profissional os sinais e 
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sintomas se apresentam em forma de cascata. Não tem como tratar somente um sintoma, 

pois se focar em um, outros se desenvolverá ocasionando no agravamento do quadro 

clínico do paciente. 

 Observamos que quando o tratamento é focado na dor, as medicações prescritas 

podem ocasionar constipação, ao tratar visando somente a constipação com tratamento 

farmacológico e não farmacológico ele pode desencadear diarreia, que ocasionará irritação 

da mucosa perianal, que estará relacionado ao aumento da dor, da ansiedade, da fadiga e de 

muitos outros processos associados há sinais e sintomas. 

 Tratando-os sob a perspectiva de síndrome com o diagnóstico de enfermagem 

síndrome da terminalidade o enfermeiro contribuirá com ações tomadas em conjunto com 

equipe multiprofissional e suas intervenções serão pautadas na resolução do problema que 

proporcionará conforto e qualidade de vida para as últimas semanas e dias que resta para 

esse paciente.  

 O diagnóstico de síndrome é julgamento clínico relativo a um determinado 

agrupamento de diagnósticos de enfermagem que ocorrem juntos, sendo melhor tratados 

em conjunto e por meio de intervenções similares.10 

 Contudo a proposta do diagnóstico foi encaminhada a Comite de Diagnosis 

Development Committee (DDC) como PRODUTO dessa dissertação e encontra-se em 

apêndice. 

 

LIMITAÇÃO DO ESTUDO 

Os estudos transversais são aplicados para verificar o efeito da exposição de um 

determinado fenômeno, em um único momento. No entanto sabe-se que os pacientes em 

cuidados paliativos oncológicos podem sofrer variações abruptas ao longo do processo de 

fim de vida, a individualização de cada ser humano determina a fisiologia e manifestação 

dos sinais e sintomas, em alguns momentos mais exacerbados e em outros mais 

controlados.  

Portanto, com os estudos de prevalência não são possíveis detectar a incidência e 

duração de determinado evento. E de difícil delimitação a real causa do efeito. Porém 

podem trazer hipóteses promissoras e importantes sobre causa e efeito, que precisam ser 

testadas por delineamentos mais robustos. Possuem facilidade de aplicação, são de baixo 

custo e praticamente não a perdas do seguimento.102, 111 
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 Para amenizar isso, medidas de controle amostral foram adotados que foi calculada 

para 217 ficando dentro da margem do índice de confiabilidade.  Além do que foi utilizado 

o teste de classe latente que é padrão outro para o agrupamento do arranjo melhor aplicado 

para determinação da presença e ausência de um diagnóstico.  

Outra dificuldade foi em localizar estudos de validação diagnóstica de síndrome, 

pois trata-se de uma modalidade diagnóstica nova na Taxonomia. Portanto, o estudo é 

inédito tanto metodologicamente, como conceitualmente, trata-se de uma inovação para o 

campo da taxonomia de linguagem de enfermagem padronizada, a respeito de validação de 

diagnóstico sob a perspectiva de síndrome, como também para à área de cuidados de fim 

de vida oncológico. 
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7. CONCLUSÃO  

Os pacientes em CP desenvolvem uma cascata de problemas a serem resolvidos, a 

prevalência da ocorrência da inferência diagnóstica ficou evidenciada pela caracterização 

da amostra do estudo. Apresentou-se em 76% dos participantes. Isso mostra um cenário de 

cuidados paliativos oncológicos em fim de vida, com uma forte demanda de suporte de 

conforto para o paciente e familiar que está frente a uma doença anunciada, que são as 

crônicas degenerativas.  

Nestes casos o indivíduo quando orientado por uma equipe multiprofissional sobre 

o verdadeiro prognóstico da doença, ele pode planejar e executar suas escolhas com o 

apoio da família e equipe. 

A assistência deste paciente é considerada de alta complexidade e com o 

aparecimento dos sinais e sintomas concomitantes ajuda a piorar este cenário. Estudos vem 

sendo realizados sobre a simultaneidade destes e que são melhores tratados quando 

identificados em conjunto. 

Apesar dessas publicações ainda não existia a descrição como síndrome, que 

também é caracterizado pela a presença de mais de um sinal e sintoma. A enfermagem 

trabalha com a problemática baseada nas respostas humanas do indivíduo, pontuando e 

priorizando as que necessitam de intervenções mais acuradas. 

Para os pacientes em cuidados paliativos oncológicos não existe está padronização 

em forma de síndrome, por isso o estímulo de buscar a uniformização destas possíveis 

respostas humanas para gerar o diagnóstico de enfermagem de síndrome de terminalidade. 

Este será especifico para CP de doença crônica degenerativa oncológica com a 

proposta de englobar os sinais e sintomas mais ocorrentes nessa população. Pautando a 

assistência na definição que é preconizado pela OMS (Organização Mundial de saúde) 

buscando o alivio da dor e de outros sinais e sintomas, ofertando qualidade de vida para 

indivíduo e familiar no âmbito físico, psicossocial e espiritual.2  

As intervenções da equipe multidisciplinar e principalmente do enfermeiro devem 

ser pautadas nos princípios estabelecidos da organização mundial de saúde. Pois o cuidado 

integrado de cuidados paliativos deve de oferecido desde o diagnóstico da doença até o 

luto dos familiares após a morte do paciente.  

Logo no início quando é feito o diagnóstico da doença o paciente já apresenta um 

sofrimento e angustia pelo fato de ter uma patologia que ameaça a vida. Esse já é o 
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primeiro momento do aparecimento de um sintoma que pode desencadear outros em 

âmbito físico e social. 

Os indicadores clínicos da neoplasia desenvolvem-se como o acionamento da 

presença de um levando a outro, a dor que gera angustia, medo, depressão, fadiga, 

ansiedade entre outros. Observa-se que quanto mais perto da morte ou quando se tem do 

mal controle dos sintomas, pior é o sofrimento físico, psicossocial e espiritual 

desenvolvidos no paciente e a todos que estão a sua volta. 

Verificar de fato a acurácia das características definidoras que compõem a proposta 

deste diagnóstico de enfermagem de síndrome de terminalidade através do padrão ouro do 

método de classe latente é determinar a sistematização das intervenções de conforto para 

amenizar o sofrimento deste indivíduo. 

Portanto para o raciocínio clínico do enfermeiro quando observar e indagar as 

respostas humanas para a presença da deterioração dos sinais e sintomas, tendo como 

ponto de partida a presença de náusea, nutrição desequilibrada menor que as necessidade  

corporais, ansiedade, fadiga, padrão respiratório ineficaz e termorregulação ineficaz ele 

perceberá a sensibilidade e especificidade que o diagnóstico de  síndrome da terminalidade 

estará definido como prioridade de atuação do enfermeiro, buscando sempre envolver a 

equipe multiprofissional para melhor assistência deste paciente.  

As outras características definidoras, fatores relacionados, população de risco e 

condições associadas que não fizeram parte do arranjo de classe latente também podem 

compor as respostas humanas no cenário de cuidados paliativos oncológicos, pois se 

apresentaram com uma frequência significativa para compor o diagnóstico síndrome de 

terminalidade como dor crônica, conforto prejudicado, constipação, integridade tissular 

prejudicada, sofrimento espiritual, integridade da membrana da mucosa oral prejudicada, 

confusão crônica, volume de líquido excessivo, pesar, retenção urinária, enfrentamento 

familiar comprometido, população idosa, e condição associada cuidados em fim de vida. 

Assim como deve ser levado em consideração os aspectos sociodemográficos como 

a idade, se tem acompanhante, a existência de outras comorbidades, o tipo e localização do 

câncer, características de locais de metástases devem ser consideradas para o julgamento 

clínico. 
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As escalas de avaliação de sintomas já validadas para este perfil de pacientes em 

cuidados paliativos como a ESAS-R, PS. E KPS também devem estar no rol de avaliação 

da presença do diagnóstico de enfermagem de síndrome de terminalidade. 

Por fim juntando todas as etapas de validação da proposta de diagnóstico de 

enfermagem síndrome da deterioração, que perpassaram pelas fases de validação de 

conteúdo por experts, mapeamento dos termos referidos a sinais e sintomas e seu 

cruzamento com a taxonomia da NANDA-I realizados separadamente mas com o desfecho 

de encontrar o diagnóstico de síndrome de terminalidade e por último a validação clinica 

que permitiu verificar a acurácia das características definidoras que compõe este 

diagnóstico por meio do método de  classe latente.  

Logo a proposta a ser submetida ao comitê da NANDA-I baseada nos três estudos 

está na da figura 14. 

Figura 14. Proposta submetido ao DDC NANDA-I. 
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O diagnóstico de enfermagem de síndrome de terminalidade abrangerá de forma 

holística o cuidado com qualidade para este paciente e seus familiares ofertará conforto e 

minimização do sofrimento que a carga sintomatológica pode ocasionar. A conceituação e 

entendimento de como se apresenta em forma sindrômica permitirá intervenções de 

excelência prescritas pelo enfermeiro em conjunto com a equipe multiprofissional. 

 

8. PRODUTO 

Validação de um novo diagnóstico de enfermagem com o título de Síndrome da 

terminalidade para a taxonomia da NANDA-I.  
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Variáveis dos diagnósticos de enfermagem que compõem o diagnóstico de síndrome de 
terminalidade como características definidoras. Rio de Janeiro, 2019 

 
Características 

definidoras 

Definição conceitual Definição operacional 

Dor crônica Em CP a dor é avaliada no contexto global 

físico, psicológico, social e espiritual 

definida como dor total, abrange Sensação 

ou experiência emocional desagradável, 

associada com dano tecidual real ou 

potencial, “Dor é subjetiva e pessoal”. A dor 

crônica relacionada ao câncer é 

caracterizada pela presença de um tempo ≥3 

meses que pode ser transitoriamente 

moderada a severa. Pode ser classificada 

como nociceptiva que se divide em 

:Somática (metástases óssea e fraturas), a 

Escala analógica Visual da dor 

(EVA) trata-se de uma escala que 

é marcada por uma linha de 10cm 

de comprimento, em que suas 

extremidades estão marcadas por 

termos: nenhuma dor ou pior dor; 

O paciente é solicitado que 

indique com o dedo onde está 

grau de dor no momento da 

avaliação. A escala de ESAS-r 

(escala de Edmonton) é uma 

escala que mede sinais e sintomas 



 
 

8

visceral (localização difusa, intensa como 

por exemplo câncer de pâncreas e 

metástases pulmonares) e por neurogênica:  

Dor central, neuropática e periférica: 

(descrita como queimação, torção ou 

formigamento). 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 34, 

44 

de pacientes com diagnóstico com 

câncer ela é um autorrelato para 

avaliar a intensidade de nove 

sintomas (dor, fadiga, náusea, 

ansiedade, depressão, sonolência, 

anorexia, bem-estar, dispnéia e 

distúrbios do sono) no tratamento 

do câncer. 

Avaliação de face de dor. 44, 52, 53 

Distúrbio do 

padrão de sono 

Alteração do sono por fatores externos em 

relação a quantidade de tempo diminuído ou 

aumentado, afetando na qualidade do sono;  

Em um estudo observacional que avaliava 

dor em pacientes terminais em CTI mostrou 

que 80% deles referiam que a dor interferia 

no padrão de sono normal. 4, 32, 33 

 

 

O Índice de Qualidade do Sono de 

Pittsburg (PSQI) é um 

questionário que avalia a 

qualidade de sono e os distúrbios 

ao logo de um intervalo de 1 mês, 

ele foi testado por vários estudos 

que puderam comprovar sua 

confiabilidade e validade. A 

escala de ESAS (escala de 

Edmonton) foi validada para ser 

aplicada em pacientes em 

cuidados paliativos, tem escore de 

0 a 10 e onde 0 é o melhor 

possível e 10 pior possível .51, 52 

Náusea  Uma sensação desagradável na parte alta do 

trato gastrointestinal, caracterizada pela 

repulsão por alimentos, ou desejo de 

vomitar. Essa sensação é caracterizada 

como uma resposta subjetiva e em pacientes 

em CP pode estar associada a intoxicação de 

opioides, constipação, ansiedade e presença 

de tumores do sistema nervoso central. 

Considerado um sintoma estressante para 

A identificação da causa da 

náusea se faz necessário para 

tratamento adequado; verificar 

história de vida pessoa 

(tabagismo, alcoolismo), curso da 

doença, tratamentos com 

antineoplásicos e utilização de 

medicamentos para tratamento de 

dor. Outros fatores também 
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este paciente principalmente nas últimas 

semanas de vida. 4,  2,  14, 13, 21, 22.  

podem desencadear a náusea 

como abdome distendido, devido 

progressão de doença, que 

favorecem ascite, obstrução 

intestinal, líquido de estase 

gástrica. A escala de ESAS 

(escala de Edmonton) foi validada 

para ser aplicada em pacientes em 

cuidados paliativos, tem escore de 

0 a 10 e onde 0 é o melhor 

possível e 10 pior possível. 4,12, 52 

Nutrição 

desequilibrada: 

menor que as 

necessidades 

corporais 

Trata-se de uma baixa ingestão de nutrientes 

que o organismo necessita. Pode estar 

presente em pacientes em CP por algumas 

razões como falta de interesse insuficiente 

pelo alimento e incapacidade percebida de 

ingestão. Na fase terminal o paciente tem 

uma carga inflamatória da própria doença 

que pode influenciar na função do 

metabolismo diminuindo síntese de 

proteínas, nesta fase a indicação de nutrição 

pode trazer mais incômodo do que benefício 

uma vez que já existe redução da perfusão 

gastrointestinal. A perda do apetite também 

pode estar relacionada a alterações na 

cavidade oral, por hipofunção salivar 

(xerostomia), presença de lesões, infecções 

fúngicas entre outros mostra o impacto que 

essas alterações podem ocorrer e levando a 

desnutrição e caquexia do paciente com 

doença avançada. 4,  2,  14, 13, 21, 22. 

 

Aplicação da Escala de Edmonton 

(ESAS-r), onde 0 é sem o sintoma 

e 10 é o sintoma pior dor 

possível;52, 

Identificar os fatores que 

contribuem para perda de apetite 

também é uma estratégia para 

melhor intervir, as alterações são 

disfagia, língua saburrosa, 

alteração do paladar, fatores 

psicológicos, incapacidade de 

deglutir e digerir alimentos; 14, 

13, 21, 22. 
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Ansiedade A ansiedade tem como definição uma vaga 

sensação e intranquilizadora de mal-estar ou 

ameaça acompanhada de uma resposta 

autonômica, sentimento de apreensão 

causado pela antecipação de um perigo.  

 A ansiedade veio baseado nos critérios 

diagnósticos do DSM (Manual de 

diagnóstico e Estatístico dos transtornos 

Mentais) ela considera que a ansiedade 

advém de uma série de transtornos como: 

crise de angustia, fobias, estresse, transtorno 

obsessivo, transtorno de ansiedade devido a 

enfermidade entre outros.  

Em um estudo baseado em algumas escalas 

como de qualidade de vida, angustia, 

depressão a ansiedade também foi avaliada, 

nos resultados a ansiedade foi um dos 4 

primeiros sintomas mais comuns com 70%.   

A ansiedade esteve mais presente no câncer 

de pulmão, pelo fato da presença da 

dispneia ser um sintoma angustiante.42 ela 

pode estar presente também na maioria das 

vezes no gênero feminino, pois elas 

apresentam escores mais elevados tanto para 

ansiedade, quanto para vômitos, alteração 

do sono e depressão. 36,44 

Escala Hospitalar de Depressão de 

Ansiedade (HADS). 

Aplicação da Escala de Edmonton 

(ESAS-r), onde 0 é sem o sintoma 

e 10 é o sintoma pior dor possível; 
36, 44, 52 

 

Fadiga Um estado de cansaço em que a pessoa tem 

dificuldade para realizar atividades diárias 

físicas e mentais, sendo elas, leves ou 

moderadas. Pode estar presente, antes do 

A escalas de avaliação são: 

FACIT-F (Avaliação funcional da 

terapia da doença crônica-fadiga). 

Aplicação da Escala de Edmonton 
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diagnóstico médico e por todo curso da 

doença. Estima-se que mesmo após o 

tratamento com antineoplásico em um 

tempo ≥ 6 meses e em fase avançada da 

doença maligna o sintoma persiste. A fadiga 

é um dos 5 sintomas mais presentes no 

paciente com câncer no seu último ano dia 

vida.41, 4, 2, 25, 26 

(ESAS-r), onde 0 é sem o sintoma 

e 10 é o sintoma pior dor possível. 
52, 25 

 

Padrão 

respiratório 

ineficaz 

Caracterizado pela má ventilação onde os 

movimentos expiratórios e inspiratórios 

estão comprometidos. A dispneia “falta de 

ar” uma experiência subjetiva de 

desconforto respiratório que pode estar 

presente no momento do diagnóstico em 

cerca de 20% a 40% e está presente em 75% 

dos pacientes em fase terminal gerando, 

medo, angústia, ansiedade e sofrimento. 

Ainda não se tem claramente a fisiologia da 

dispneia, mas em estudos demostram que 

pode ser causada por ameaças periféricas, 

como hipoxemia e aumento do esforço do 

organismo, ativando os barorreceptores, 

receptores irritativos, resultado no 

desenvolvimento da falta de ar no córtex 

somatossensorial. 2, 4, 13, 14. 35 

Aplicação da Escala de Edmonton 

(ESAS-r), onde 0 é sem o sintoma 

e 10 é o sintoma pior dor possível. 

Exame físico e mensuração de 

Sinais vitais: frequência 

respiratória, frequência cardíaca, 

saturação de oxigênio escala de 

Medical Research Council (MRC) 

que é aplicado ao paciente 

solicitando que identifique os 5 

graus de atividade diárias que 

ocasionam a dispneia. 14, 52 

 

Conforto 

prejudicado 

Conforto prejudicado está relacionado a 

saúde física, psíquica, social, ambiental e 

cultural diante da presença de uma 

enfermidade crônica. O desconforto e mal-

estar geral causado pelo próprio 

metabolismo da patologia. É um sintoma 

subjetivo. Os sintomas que mais trazem 

Aplicação da Escala de Edmonton 

(ESAS-r), onde 0 é sem o sintoma 

e 10 é o sintoma pior dor 

possível.53  
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desconforto são fadiga, dor e insônia. 4, 41, 

45,46 

 

Sofrimento 

espiritual 

Momento em que percebesse o sofrimento 

espiritual diante de questionamento sobre o 

seu significado de vida, relacionado a si 

mesmo, aos que estão a sua volta, do 

universo e da presença de um poder maior 

“Deus” contextualizado na vivência 

existencial em que a morte, a liberdade, o 

isolamento e a ausência de significado seja 

as principais preocupações desse ser 

humano. O sofrimento espiritual, 

psicológico associa-se na presença de dor, 

este com dor severa mal controlada estão 

sujeitos a ter piora do sofrimento. É um 

sintoma que não pode ser considerado 

somente sob a ótica biomédica, mas a nível 

de sinais clínicos psicossociais e espirituais. 

4, 14, 27, 34, 39, 38 

Aplicação da Escala de Edmonton 

(ESAS-r), onde 0 é sem o sintoma 

e 10 é o sintoma pior dor possível. 

(associado a pergunta de 

depressão (tristeza), Se acredita 

ou tem alguma religião, solicitou 

alguma pessoa religiosa.53 

Termorregulação 

ineficaz 

Desregulamento da temperatura corporal 

para mais ou para menos. Considera-se 

hipotermia temperatura abaixo de 35ªc e 

hipertermia acima de 37.8ºc. 

Em um estudo sobre incomodo de sinais e 

sintomas a febre (hipotermia) mais calafrios 

esteve presente em 2% da amostra da 

população, ficou considerado no nível de 

sintoma com sofrimento moderado. 4, 46 

Verificação de sinais vitais como 

a temperatura, exame físico: ao 

toque sentir a pele fria ou quente, 

sinais de calafrios. 46 

Constipação A ausência ou diminuição de eliminação 

intestinal, acompanhada de difícil 

evacuação incompleta de fezes duras e 

A ausência de evacuação menos 

de 3 vezes na semana, sintomas 

subjetivos de dificuldade para 
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secas. Ela deve ser diferenciada da 

obstrução intestinal, a qual, é caracterizada 

pela obstrução secundária a presença de 

estenose, hérnias e progressão do tumor. 30 

a 60 % dos pacientes apresentam 

constipação nas últimas semanas de vida. 2, 

4, 13, 14, 28, 29, 35, 36 

evacuar, fezes endurecidas, 

esforço e sensação de evacuar 

incompleta caracterizam o quadro 

de constipação. Aplicação da 

Escala de Edmonton (ESAS-r), 

onde 0 é sem o sintoma e 10 é o 

sintoma pior dor possível. 29, 35, 36, 

52 

Diarreia Presença de eliminação intestinal mais de 3 

vezes em 24 horas, com a presença de fezes 

soltas ou não formadas. Podem ser advindas 

de fatores externos como antibióticos e 

dietas laxativas, como também de fatores 

psíquico, situacional e fisiológico. 

manifestam-se em 10% de pacientes em 

estágio avançado de doença oncológica. 4, 

2.35 

Avalição clínica da quantidade de 

vezes de evacuação diária do 

paciente pode ser verificada pelo 

cuidador e pela equipe em casos 

de internações. Se haver a 

presença de 3 ou mais evacuações 

com consistência pastosa a líquida 

no período de 24 horas é 

considerada diarreia. 2,35 

Retenção 

urinária 

É a incapacidade de esvaziar totalmente a 

bexiga; 

Em um estudo foi abordado se haveria a 

presença ou ausência de retenção urinária 

nos pacientes oncológicos terminais, teve 

como desfecho a presença. Outra pesquisa 

com pacientes terminais em seus últimos 

dias de vida avaliava os principais sintomas 

apresentados, evidenciado que houve 

diminuição do débito urinário com índice de 

confiança de 95% nesses pacientes. 4, 31, 32 

A identificação pode ser feita 

através do exame físico: palpação 

abdominal, verbalização do 

paciente de dor na região 

hipogástrica; ausência de urina 

nas últimas 12 horas 

acompanhada de Presença de 

globo vesical, obstrução de cateter 

vesical de demora, eliminação 

urinária em pequena quantidade, 

disúria; paciente terminal com 

doença avançada nas suas últimas 

semanas ou dias de vida. 

Edmonton (ESAS-r), onde 0 é 

sem o sintoma e 10 é o sintoma 
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pior dor possível. 31,32, 52 

Integridade da 

membrana da 

mucosa 

prejudicada 

Definida como presença de lesão de lábios, 

tecidos moles e cavidade oral e orofaringe.11 

Exame físico de inspeção, 

identificar fatores contribuintes 

para tais lesões.  

Mobilidade 

física 

prejudicada 

É uma limitação do movimento 

independente e voluntário do corpo ou de 

uma ou mais extremidades do corpo. 11 

Exame físico visualizando e 

dando comados para o paciente 

realizar com os membros. 

Avaliação de nível de consciência.  

Integridade 

tissular 

prejudicada 

Lesão em membrana mucosa, córnea, 

sistema tegumentar, fáscia muscular, 

músculo, tendão, osso, cartilagem, cápsula 

articular e/oi ligamento. 11 

Exame físico, com inspeção de 

toda a pele.  

Volume de 

líquido 

excessivo 

Entrada excessiva ou retenção de líquido. A 

retenção pode estar relacionada á disfunção 

do metabolismo.11 

Exame físico. Verificação de sinal 

de cacifo positivo, avaliação de 

ausculta pulmonar presença de 

sibilos, estertores. Avalição de 

balanço hídrico. 

Confusão aguda Está presente em 50% dos pacientes 

terminais, pois com avançar da doença o 

metabolismo se torna totalmente 

desorganizado pela presença das toxinas que 

o tumor pode liberar na corrente sanguínea, 

fazendo com que ocorra o desencadeamento 

em cascata de diversos sinais e sintomas, o 

acúmulo de escorias (Potássio, magnésio, 

cálcio, creatinina, ureia na corrente 

sanguínea) também podem levar a 

desorientação e agitação deste paciente a 

chamada IRA (Insuficiência renal aguda). A 

perda reversível da cognição, atenção e 

percepção em um pequeno período de 

A Escala Modificada de Agitação 

e Sedação de Richmond pode ser 

administrada a cada quatro horas 

para avaliar o grau de agitação 

desse indivíduo. Edmonton 

(ESAS-r), onde 0 é sem o sintoma 

e 10 é o sintoma pior dor possível.  
30, 52 
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tempo, pode estar relacionada a causa 

fisiológicas como hipóxia, convulsões, 

infecções, alterações metabólicas e 

medicações. Além destes fatores a liberação 

de toxinas do próprio metabolismo do 

câncer avançado pode oscilar os níveis de 

consciência do indivíduo; A desidratação é 

uma causa reconhecida que também pode 

causar delirium nos pacientes em cuidados 

de fim de vida, causando angustia no 

paciente, nos familiares e nos profissionais 

de saúde.31 

A dor desencadeada no paciente também 

pode apresentar os sintomas de agitação 

terminal ou hiperativo nesse curto período 

de tempo. 2, 4, 13, 14, 30. 31 

 

Pesar Processo normal e complexo que inclui 

respostas e comportamentos emocionais, 

físicos, espirituais, sociais  e intelectuais, 

por meio dos quais indivíduos, famílias e 

comunidade incorporam uma perda real, 

antecipada ou percebida a suas vidas diárias; 

De um lado o paciente vivencia o medo de 

um fim misterioso e de outro a família vive 

um misto de negação e aceitação, 

transitando na indecisão, pelo desespero da 

separação e/ou perda. 12, 4, 13, 31  

A identificação e mensuração dos 

sinais e sintomas dessas fases são 

subjetivas e estão agrupadas em 

físicas, cognitivas, emocionais e 

comportamentais; A exemplo:  

 Físicas: cefaleia, tontura, 

exaustão, dores musculares, 

insônia, sofrimento como vazio ou 

sensação de aperto, falta de ar;  

Cognitivas: Familiar: 

idealização da pessoas falecida, 

sonhos com a pessoa falecida, 

Paciente: incapacidade de 

concentração, descrença e 

confusão sentimentos de 
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despersonalização, fuga de 

expressões visuais, táteis, 

auditivas; 

Emocionais: raiva, culpa, 

ansiedade, tristeza, choque, 

anseio, torpor e autopunição; 

Comportamentais: prejuízo da 

capacidade de trabalho, choro, 

afastamento, evita lembranças da 

pessoa que faleceu, hiper-

reatividade, muda seus 

relacionamentos; 6,31 

 

Enfrentamento 

familiar 

comprometido 

Refere-se quando uma pessoa do ciclo de 

amizade, familiar que se faz importante na 

vida do paciente, presta um apoio 

insuficiente, ineficaz ou comprometido, que 

deve ser necessário ao paciente para o 

administrar ou dominar as tarefas 

adaptativas relacionadas a seu desafio de 

saúde.11  

Através de perguntas como: existe 

limitação na comunicação entre a 

pessoa de apoio ao paciente? 

Pessoa de apoio relata 

conhecimento insuficiente que 

interfere em comportamento 

eficaz do paciente? 

Comportamento da pessoa de 

apoio incoerente com a 

necessidade de autonomia do 

paciente.11 

 

 

 


