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“Ao cuidar de você no momento final da vida, quero que sinta 

que me importo pelo fato de você ser você, que me importo até o 

último momento de sua vida, e faremos tudo o que estiver ao 

nosso alcance não somente para ajudá-lo a morrer em paz, mas 

também para você viver até o dia de sua morte” (SAUNDERS, 

2004). 

 

“A expectativa de que podemos estar imersos em sofrimento e 

perda diária, e não ser tocado por ela, é tão irreal quanto esperar 

poder andar na água sem ser molhado” (MACMILLAN, 2002).  

 

O sofrimento humano só é intolerável quando ninguém cuida” 

(SAUNDERS, 2004).  

 



RESUMO 

Introdução: o cenário atual da situação de saúde da população apresenta-se 
desafiador, especialmente no contexto das doenças crônicas fora de possibilidade 
terapêutica. Tais doenças emergem como um problema de saúde pública. Somado ao 
contexto contemporâneo de crescimento e envelhecimento populacional, encontra-
se a problemática do câncer, que recebe destaque no âmbito dos cuidados paliativos. 
Os cuidados paliativos tem sua abordagem com foco na qualidade de vida e no alívio 
do sofrimento dos pacientes e sua família. No que tange esse tipo de modalidade de 
cuidado podem-se elencar diversas intervenções, sendo a terapia de sedação paliativa 
o último recurso a ser utilizado mediante a vigência de sintomas refratários. Este 
estudo objetivou analisar o papel da enfermagem frente a terapia de sedação paliativa 
para o alívio do sofrimento em pacientes oncológicos submetidos aos cuidados de 
fim de vida. Material e método: trata-se de revisão sistemática de literatura nos 
moldes do Joanna Briggs Institute (JBI). A busca inicial dos estudos ocorreu nas 
bases de dados PubMed, Biblioteca Virtual em Saúde e periódicos CAPES 
(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), no período de 
fevereiro a junho do ano de 2021. Os seguintes descritores foram utilizados: sedação 
profunda/deep sedation, cuidados paliativos/paliative care, assistência 
terminal/terminal care, enfermagem/nursing. A análise dos dados obtidos foi 
realizada através de estatística descritiva simples. Resultados: a partir do 
levantamento bibliográfico realizado foram identificados 114 estudos, dentre os 
quais 11 foram selecionados para compor a revisão. O período de publicação dos 
artigos selecionados foi de 2016 a 2020, predominando o ano de 2018 (n= 4). Dentre 
as principais intervenções de enfermagem identificadas nos estudos, realizadas por 
enfermeiros foram citadas: controle dos sintomas refratários (27,2%); iniciar e 
avaliar a infusão da sedação (27,2%); monitoramento dos sinais vitais (18,1%); 
educação do paciente e da família quanto a TSP (18,1%); manter e conforto e 
preservar a dignidade dos pacientes sedados (18,1%). Conclusão: os resultados desta 
revisão reforçam a necessidade de realização de estudos multicêntricos, com 
amostras maiores e seguimento de tempo mais longo para consolidar a evidência da 
relação entre o emprego da terapia de sedação paliativa e o alívio do sofrimento de 
pacientes, além de elucidar a atuação da enfermagem neste cenário. 

Palavras-chave: Sedação Profunda. Cuidados Paliativos. Assistência Terminal. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT  

 

Introduction: the current scenario of the population's health is challenging, especially 

in the context of chronic diseases beyond therapeutic possibilities. Such diseases 

emerge as a public health problem. Added to the contemporary context of population 

growth and aging, there is the issue of cancer, which is highlighted in the context of 

palliative care. Palliative care has its approach focused on quality of life and on 

alleviating the suffering of patients and their families. Regarding this type of care 

modality, several interventions can be listed, with palliative sedation therapy being the 

last resort to be used in the presence of refractory symptoms. This study aimed to 

analyze the role of nursing in palliative sedation therapy for the relief of suffering in 

cancer patients undergoing end-of-life care. Material and method: this is a systematic 

literature review along the lines of the Joanna Briggs Institute (JBI). The initial search 

for studies took place in the PubMed, Virtual Health Library and CAPES 

(Coordination for the Improvement of Higher Education Personnel) databases, from 

february to june of 2021. The following descriptors were used: deep sedation/ deep 

sedation, palliative care/palliative care, terminal care/terminal care, nursing/nursing. 

Data analysis was performed using simple descriptive statistics. Results: from the 

bibliographical survey carried out, 114 studies were identified, among which 11 were 

selected to compose the review. The period of publication of the selected articles was 

from 2016 to 2020, with a predominance of 2018 (n=4). Among the main nursing 

interventions identified in the studies, performed by nurses, the following were cited: 

control of refractory symptoms (27.2%); start and evaluate sedation infusion (27.2%); 

monitoring of vital signs (18.1%); patient and family education regarding TSP 

(18.1%); maintain comfort and preserve the dignity of sedated patients (18.1%). 

Conclusion: the results of this review reinforce the need for multicenter studies, with 

larger samples and longer follow-up to consolidate the evidence of the relationship 

between the use of palliative sedation therapy and the relief of patients' suffering, in 

addition to elucidating the nursing performance in this scenario. 

Key words: Deep Sedation. Paliative Care. Terminal Care. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

 

Fig. 1          Modelo de hierarquia das evidências do JBI, f. 19 

 

Quadro 1    Graus de recomendação adotados pelo JBI, f. 19 

 

Fig. 2         Fluxograma PRISMA de artigos encontrados na busca em base de dados, f. 21 

 

Quadro 2    Distribuição dos estudos segundo autoria, título, desenho e objetivo, f. 22 

 

Quadro 3   Distribuição dos estudos segundo país de realização e ano de publicação, nível de 

evidência e grau de recomendação (adotados pelo JBI), f. 24  

 

Gráfico 1   Distribuição dos estudos segundo os níveis de evidência adotados pelo JBI, f. 24 

 

Gráfico 2   Intervenções de enfermagem identificadas nos artigos selecionados, f. 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E SÍMBOLOS 

  

ANCP - Academia Nacional de Cuidados Paliativos 

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

BVS – Biblioteca Virtual em Saúde 

CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

CP - Cuidados Paliativos 

DCNT - Doenças Crônicas Não Transmissíveis 

DeCS - Descritores em Ciências da Saúde 

EAPC - Associação Europeia de Cuidados Paliativos 

EIU - Economist Intelligence Unit  

IMC - Índice de Massa Corporal 

INCA - Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva  

JBI - Joanna Briggs Institute  

MESH - Medical Subject Headings 

OMS - Organização Mundial da Saúde 

ONU - Organização das Nações Unidas 

OPAS - Organização Pan-Americana da Saúde 

QARI - Qualitative Assessment and Review Instrument  

RAS - Rede de Atenção à Saúde 

SUS - Sistema Único de Saúde 

WHO - World Health Organization 



APRESENTAÇÃO  

A motivação para a realização deste estudo surge de algumas das experiências 

durante os estágios realizados pelas diversas disciplinas da graduação de 

enfermagem na Universidade Federal Fluminense. Tais vivências, me fizeram 

presenciar e acompanhar algumas situações envolvendo os pacientes portadores de 

doenças crônicas fora de possibilidade de cura, portanto, elegíveis para os cuidados 

paliativos.  

Tão logo, mediante percepção pessoal, notei certo distanciamento das 

discussões envolvendo o sofrimento humano em sua totalidade, bem como das 

estratégias que poderiam ser utilizadas mediante identificação de sintomatologia 

refratária às investidas convencionais já estabelecidas por protocolos assistenciais. 

Tal fato, levou a inquietação e, consequente busca, por temas relacionados. 

Durante a graduação, notei inclinação para o estudo da oncologia e sempre 

procurei estudar sobre o tema. Os cuidados paliativos demonstram-se cada vez mais 

necessários e importantes para a assistência à saúde, de forma que, devemos 

conhecer e explorar o assunto. No decorrer da graduação, realizei um curso de 

cuidados paliativos domiciliares ofertado de forma remota por meio da plataforma 

Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde – UNASUS, onde um dos tópicos 

abordados informava sobre a existência da terapia de sedação paliativa. 

Com a necessidade de desenvolver o trabalho de conclusão de curso e 

compreender mais as questões envolvidas no conteúdo, surgiu a ideia de abordar a 

temática dos cuidados paliativos, no que consiste a sedação paliativa como forma de 

alívio do sofrimento para este público e para os seus familiares.  
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1 INTRODUÇÃO 

Na sociedade contemporânea brasileira notam-se mudanças importantes na 

pirâmide etária, no que tange o envelhecimento populacional. Tais mudanças são, 

frequentemente, associadas à incorporação de novas tecnologias e inovação dos métodos 

diagnósticos, que possibilitaram maior sobrevida aos indivíduos com o passar dos anos 

(OMS, 2012).  

A elevação da expectativa de vida impõe alguns desafios importantes no 

cuidado da população, devido à crescente demanda de cuidados às doenças crônicas fora 

de possibilidade terapêutica. Segundo registros da Organização Mundial da Saúde 

(OMS), dos 58 milhões de mortes por ano no mundo, 34 milhões são por doenças 

crônico-degenerativas incapacitantes e incuráveis. “O Brasil assiste a um milhão de 

óbitos por ano, dos quais 650 mil ocorrem por doenças crônicas” (ORGANIZAÇÃO 

DAS NAÇÕES UNIDAS, 2012). 

“O câncer é o principal problema de saúde pública no mundo e já está entre as 

quatro principais causas de morte prematura (antes dos 70 anos de idade) na maioria dos 

países” (BRAY et al., 2018). “Para o Brasil, a estimativa para cada ano do triênio 2020-

2022 aponta que ocorrerão 625 mil casos novos de câncer, sendo 450 mil, excluindo-se 

os casos de câncer de pele não melanoma” (ibid).  

Os cuidados especializados e humanizados são o eixo principal da modalidade 

de tratamento denominada cuidados paliativos (CP), que é pautada em princípios 

bioéticos e na manutenção da qualidade de vida em situações de doenças ameaçadoras, 

como é o caso das neoplasias (PICOLLO; FACHINI, 2018). 

A OMS criou a primeira definição dos cuidados paliativos no ano de 1990. No 

entanto, surge a necessidade de atualização do conceito em 2002, onde os CP passam a 

ser considerados:  

[...] uma abordagem que valoriza a qualidade de vida dos sujeitos (adultos e 

crianças), considerando as necessidades de suas famílias, por meio do 

enfrentamento dos problemas, da prevenção e alívio do sofrimento, 

identificação precoce, avaliação correta e tratamento da dor e outros 

problemas de ordem física, psicossocial e espiritual (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2002).  

Entende-se por qualidade de vida a possibilidade de autonomia em relação à 

tomada de decisões, bem como a minimização da dor e/ou de procedimentos invasivos 

que possam modificar o processo de morrer com dignidade (PICOLLO; FACHINI, 
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2018). Dentre os sintomas mais frequentemente associados ao processo de sofrimento 

nos CP estão elencados a dor e a dispnéia graves. “Estima-se que 80% dos pacientes com 

câncer que precisam de cuidados paliativos sentirão dor moderada a intensa no final de 

suas vidas” (WHO, 2002). 

Cicely Saunders cunhou o conceito de dor total, pelo qual é possível 

compreender que não devem-se abordar somente os componentes físicos da dor durante 

o processo de cuidado (GOMES; OTHERO, 2016). Lidar com o sofrimento envolve 

cuidar de questões que se encontram além dos sintomas físicos, o que significa dizer que 

os pacientes elegíveis para os cuidados paliativos devem ser atendidos em suas diversas 

necessidades, como seres integrais e singulares, vivendo o mais ativamente possível até 

a sua morte (WHO, 2002). 

Os cuidados paliativos podem ser empregados em diversas situações, incluindo-

se na vigência de doenças cardiovasculares, oncológicas, respiratórias, infecciosas e 

autoimunes. Logo, todos os pacientes que possuem estas condições, desde que sem 

possibilidade terapêutica, podem ser beneficiados pelo cuidado paliativo em todos os 

pontos da Rede de Atenção à Saúde (RAS), como exposto na resolução nº 41, de 31 de 

outubro de 2018. 

Os CP devem ser iniciados o mais precocemente possível, podendo ser 

associado ao tratamento curativo e devendo ser expandido e prioritário durante o fim da 

vida dos pacientes, destacando-se por ser um importante componente para o manejo dos 

sintomas refratários e promoção de conforto neste momento singular da vida dos 

pacientes e familiares (INCA, 2018). 

O entendimento dos CP como uma modalidade de cuidado deve abarcar os 

cuidados ao fim da vida, pois os mesmos constituem-se uma parte importante dos CP, 

referindo-se à assistência que um paciente deve receber durante a última etapa de sua 

vida, quando ele encontra-se em um estado de declínio progressivo e inexorável, 

aproximando-se da morte (WATSON;  LUCAS; HOY; WELLS, 2009). 

Com o objetivo de oferecer um cuidado integral e humanizado é fundamental 

que os CP sejam realizados por uma equipe multidisciplinar. Nesse sentido, os 

profissionais de enfermagem podem contribuir para o alívio do sofrimento dos pacientes 

em fim de vida como componentes desta equipe. “Entende-se que o atendimento ao 

paciente em final de vida só pode obter excelência quando o mesmo se sente atendido em 

sua totalidade, sendo imprescindível um bom preparo dos profissionais” (PICOLLO; 

FACHINI, 2018). 
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A enfermagem é uma das categorias que mais se desgastam emocionalmente 

devido à constante interação com os pacientes doentes, muitas vezes acompanhando o 

sofrimento, como a dor, a doença e a morte do ser cuidado. Para atuarem nos CP, os 

enfermeiros devem entender a importância dos conhecimentos específicos, mas, também, 

precisam compreender a importância da educação e da orientação dos pacientes e de suas 

famílias (HERMES; LAMARCA, 2013).  

O profissional de enfermagem é fundamental para equipe de cuidados paliativos, 

uma vez que a essência de sua formação baseia-se na arte do cuidar. A importância da 

categoria ficou evidente desde os primórdios da ideologia dos CP, que tomou forma por 

meio dos estudos da enfermeira Cicely Saunders, desde então, aclamada por promover 

qualidade de vida aos seus pacientes (ibid).  

Atualmente, as categorias profissionais que atuam nos CP discutem muito acerca 

da manutenção da qualidade de vida do paciente com doença avançada e que apresentam 

sintomas refratários às intervenções (CHERNY; PORTENOY, 1994). O controle dos 

sintomas e a promoção de conforto, acaba por tornar-se um grande desafio para os 

profissionais da saúde (SOLANO; GOMES; HIGGINSON, 2006; CHEUNG et al, 2009). 

Sabe-se que os pacientes em final de vida experienciam sintomas graves e 

refratários, a saber agitação, ansiedade, dispnéia, dor intensa, estresse psicológico e 

delirium (BELLER; VAN DRIEL; MCGREGOR et al., 2015).   

Diante desse cenário, emergem estratégias, como a sedação paliativa, uma das 

técnicas dos cuidados paliativos que consiste na administração deliberada de fármacos a 

fim de reduzir o nível de consciência destes indivíduos e aliviar adequadamente um ou 

mais sintomas refratários às terapias convencionais (KIRA, 20121; VENTAFRIDDA; 

RIPAMONTI; DE CONNO et al., 19902 apud PIEDADE; FILHO; PRIOLLI, 2020).  

Mediante ao exposto, o presente estudo traz a seguinte questão norteadora: como 

a enfermagem atua na terapia de sedação paliativa para o alívio do sofrimento em 

pacientes oncológicos submetidos aos cuidados de fim de vida?  

 

1.1 Objetivo geral 

                                                
1 KIRA, C. M. Sedação Paliativa. Manual de Cuidados Paliativos São Paulo: Academia Nacional de Cuidados 

Paliativos (ANCP). Rio de Janeiro: Diagraphic; 2012. p. 202-13. 

 
2 VENTAFRIDDA, V.; RIPAMONTI, C.; DE CONNO, F.; TAMBURINI, M.; CASSILETH, B. R. Symptom 

prevalence and control during cancer patients’ last days of life. J Palliat Care. 1990;6(3):7-11.  
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Analisar o papel da enfermagem frente a terapia de sedação paliativa para o 

alívio do sofrimento, em pacientes oncológicos submetidos aos cuidados de fim de vida. 

1.2 Objetivos específicos 

Identificar na literatura as indicações e os efeitos da terapia de sedação paliativa no 

alívio do sofrimento em pacientes oncológicos submetidos aos cuidados de fim de vida.  

Discutir as implicações da terapia de sedação paliativa, para o alívio do sofrimento em 

pacientes oncológicos submetidos aos cuidados de fim de vida.  

O presente trabalho torna-se relevante por abordar a terapia de sedação paliativa, visto 

que a discussão sobre esta modalidade dentro dos cuidados paliativos é um movimento recente, 

que vem ganhando força mediante demandas populacionais atuais crescentes. O 

estabelecimento da sedação paliativa e sua consolidação ainda são tímidos no Brasil, revelando-

se um importante desafio para as equipes de cuidados paliativos brasileiras.  

Espera-se que este estudo possa contribuir não somente para a explanação de 

conceitos, mas principalmente para a discussão sobre a terapia de sedação paliativa e a 

importância da enfermagem no controle dos sintomas refratários às terapias convencionais que 

os indivíduos em fase final de vida apresentam com frequência.  

As doenças crônicas fora de possibilidade de cura representam um importante e 

emergente problema de saúde pública. Diante dessa preocupação, é fundamental que se 

promova qualidade de vida das pessoas portadoras de doenças que ameaçam a vida, objetivando 

garantir que esta etapa seja menos sofrida para os indivíduos, seus familiares e as equipes que 

prestam os cuidados.  

Entende-se que o enfermeiro exerce papel fundamental como componente da equipe 

multiprofissional que atua nos CP, vivenciando lado a lado dos pacientes e de sua família todas 

as etapas intrínsecas ao final da vida e buscando proporcionar um processo de morte digna aos 

indivíduos. 
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2 REFERENCIAL CONCEITUAL 

Nesta seção, são apresentados os itens referentes às doenças crônicas não 

transmissíveis, o câncer, a Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer, 

e os cuidados paliativos com ênfase na modalidade dos cuidados de fim de vida, 

incluindo-se a explanação sobre o processo de morte e morrer.  

2.1 DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS 

Nas últimas décadas, a transição demográfica tem se evidenciado devido ao 

envelhecimento populacional. Constata-se que o avanço tecnológico foi a peça 

fundamental para que os indivíduos tivessem a oportunidade de diagnóstico e tratamento 

precoces, permitindo uma maior longevidade ao portadores de doenças crônicas não-

transmissíveis (DCNT) e oportunizando a redução da mortalidade por doenças 

infecciosas (ACADEMIA NACIONAL DE CUIDADOS PALIATIVOS, 2012). 

As DCNT constituem-se um importante problema de saúde pública. “No Brasil, 

representam o problema de saúde de maior magnitude, correspondendo a 72,6% das 

causas de mortes e atingindo de forma acentuada as camadas mais pobres da população” 

(ANDRADE et al., 2013). Além disso, acarretam perda de qualidade de vida, limitações 

e incapacidades para os indivíduos (WHO, 20103; SCHMIDT et al.4, 2011 apud 

MALTA, 2019). 

Recentemente, no ano de 2019, as DCNT foram incluídas na lista das dez 

ameaças à saúde a serem combatidas pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Dentre 

as doenças enquadradas nesta classificação, estão a diabetes, neoplasias, doenças 

cardiovasculares, como a hipertensão, e doenças respiratórias (OPAS, 2019). 

Considera-se que tais doenças requerem contínua atenção e esforços de um 

grande conjunto de equipamentos, de políticas públicas e das pessoas em geral. O cuidado 

integral para essas doenças parte do princípio de que as mesmas possuem fatores de risco 

semelhantes, e, portanto, podem contar com abordagens parecidas no que tange sua 

prevenção (OMS, 2005). 

                                                
3 WORLD HEALTH ORGANIZATION. Global status report on noncommunicable diseases 2010. Geneva: World 

Health Organization; 2011. 176 p. 

 
4 SCHMIDT, M. I.; DUNCAN, B. B.; AZEVEDO E SILVA, G.; MENEZES, A. M.; MONTEIRO, C. A.; 

BARRETO, S. M.; et al. Chronic noncommunicable diseases in Brazil: burden and current challenges. Lancet 

2011; 377(9781): 1949-61.  
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 2.1.1. O CÂNCER  

O câncer pode ser entendido como um conjunto de doenças malignas que têm 

em comum o crescimento desordenado de células, além de sua característica que confere 

a habilidade para invadir tecidos adjacentes ou órgãos à distância, formando as 

conhecidas metástases (INCA, 2020).  

A doença se origina a partir de modificações no material genético das células do 

organismo, de forma que as mesmas passam a adquirir características distintas das células 

normais. Ao processo de formação do câncer dá-se o nome de oncogênese e este 

desenvolve-se lentamente (INCA, 2019). 

O câncer é a segunda principal causa de morte no mundo e foi responsável por 

9,6 milhões de mortes no ano de 2018. Cerca de um terço das mortes por câncer se devem 

aos seguintes fatores de risco: alto índice de massa corporal (IMC), baixo consumo de 

frutas e vegetais, falta de atividade física e uso de álcool e tabaco (OPAS, 2018).  

Sabe-se que o envelhecimento é um outro fator fundamental para o 

desenvolvimento do câncer, de forma que a sua incidência aumenta drasticamente com a 

idade. Esta situação acontece devido a uma acumulação de riscos para cânceres 

específicos (ibid). 

O diagnóstico do câncer relembra aos indivíduos de sua própria finitude e 

fragilidade. Muitos pacientes afirmam que possuem temor da morte. Ademais também 

referem-se, em especial, ao medo do sofrimento produzido pela enfermidade e devido ao 

tratamento, que pode ser invasivo e mutilador (INCA, 2014). 

O tratamento voltado às pessoas portadoras de neoplasias malignas é, muitas 

vezes, invasivo e gera grande sofrimento. A quimioterapia pode provocar reações 

adversas, assim como a radioterapia. Sabe-se que qualquer doente com câncer ou outra 

doença crônica evolutiva em fase final de vida está sujeito à dor total (ibid). 

 Na área da saúde, mais especificamente na oncologia há a naturalização de 

discursos e práticas voltadas ao controle e à cura do câncer, que muitas vezes são 

impossibilitadas devido ao avançar da doença (ibid). Portanto, nesses casos, os pacientes 

deverão receber cuidados intensivos de conforto e gestão do sofrimento, como 

preconizado na filosofia dos CP (WHO, 2002).   

 

2.2 POLÍTICA NACIONAL PARA A PREVENÇÃO E CONTROLE DO CÂNCER NA 

REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DAS PESSOAS COM DOENÇAS CRÔNICAS  
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 Constatando-se a necessidade contemporânea de prevenção e controle do 

câncer a portaria nº 874 de 16 de maio de 2013 institui a Política Nacional para a 

Prevenção e Controle do Câncer na Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças 

Crônicas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).  

 Dentre os objetivos desta política, faz-se necessário destacar que a 

redução da mortalidade, da incapacidade e da incidência de alguns tipos de câncer, são 

os principais pilares previstos na resolução. A partir disso, oportuniza-se a melhoria da 

qualidade de vida dos usuários com câncer, valendo-se de ações de promoção, prevenção, 

detecção precoce, tratamento oportuno e cuidados paliativos (BRASIL, 2013). 

 Além disso, nota-se o enfoque no controle dos fatores de risco físicos, 

químicos e biológicos, buscando-se, também, intervir nos determinantes 

socioeconômicos. As pessoas com doenças crônicas devem receber cuidado integral, 

considerando-se os CP como parte integrante da assistência e que deve ser oferecida de 

forma oportuna, permitindo a continuidade do cuidado (ibid).  

Importante ressaltar, quanto ao acompanhamento ao paciente por equipe 

multiprofissional, que a própria política em questão sinaliza a garantia de atendimento 

multiprofissional a todos os usuários com câncer, com oferta de cuidado compatível a 

cada nível de atenção e evolução da doença (INCA, 2014). 

Os CP são uma resposta indispensável ao tratamento das pessoas com problemas 

crônicos evoluindo até o final da vida. Em nome da ética, da dignidade e do bem-estar de 

cada ser humano é preciso torná-los cada vez mais uma realidade (BURLA; PY, 2014). 

 

2.3 CUIDADOS PALIATIVOS 

Os cuidados paliativos iniciaram sua trajetória associados aos avanços 

desenvolvidos por Florence Nightingale. A enfermeira em questão versava, nos 

primórdios de sua teoria, sobre o cuidado ao paciente, que deveria estar atrelado ao 

conforto e ao ambiente favorável para a sua recuperação e bem-estar, conceitos que 

seriam posteriormente abordados na filosofia dos CP (BASTOS et al., 2014).  

A palavra "paliativo" tem origem do latim palliun que significa manto, ou 

seja, algo que fornecia uma proteção para aqueles que a medicina curativa não 

conseguia mais abordar. A origem do termo confunde-se, historicamente, com o 

vocábulo "hospice", que consistia em abrigos cuja função era cuidar dos viajantes e 
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peregrinos doentes. À época, essas instituições eram mantidas por religiosos cristãos 

sob a ótica de uma perspectiva caridosa (ANCP, 2012). 

Ao cuidar de pacientes terminais Cicely Saunders iniciou um novo 

movimento no Reino Unido, onde a visão do cuidado era integral e baseava-se no 

controle adequado dos sintomas, incluindo-se a dimensão psíquica dos indivíduos no 

processo assistencial. A partir disso, o movimento hospice fica popularizado (ibid). 

Com o avançar dos anos, surge a necessidade de conceituação dessa nova 

filosofia do cuidado. Entende-se que os CP não baseiam-se em protocolos, mas atuam 

por meio de princípios pré-estabelecidos. Dessa forma, dentre os princípios previstos 

pela resolução nº 41 de 31 de outubro de 2018 incluem-se: início precoce; promoção 

do alívio da dor e sofrimento; aceitação da morte como um processo natural; não 

acelerar ou retardar o processo de morte; promover qualidade de vida; integrar 

aspectos psicológicos e espirituais no cuidado; oferecer sistema de suporte ao paciente 

e familiares; trabalho em equipe multiprofissional e interdisciplinar e o respeito à 

autodeterminação dos sujeitos.   

No Brasil, a prática dos CP ainda é tímida e recente, visto que o seu início 

data de 1980, mas foi apenas a partir de 2000 que a abordagem obteve crescimento 

significativo, o que nos mostra que é uma preocupação que requer muito investimento 

e ampliação (ANCP, 2012). 

Ainda não há, no Brasil, uma Política Nacional de cuidados paliativos. O 

Ministério da Saúde vem consolidando formalmente os CP no âmbito do Sistema 

Único de Saúde (SUS), por meio de portarias e documentos, emitidos pela Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) (RABELLO; RODRIGUES, 2010). 

 

2.3.1 CUIDADOS DE FIM DE VIDA  

 

“A terminalidade de vida é definida quando se esgotam as possibilidades de 

resgate das condições de saúde e a possibilidade de morte próxima parece inevitável e 

previsível” (SILVA, 2016). “A assistência ao paciente e à família deve contemplar 

todas as etapas da doença terminal com o objetivo de proporcionar alívio ao sofrimento 

e evitar medidas fúteis diante da irreversibilidade da doença” (MARENGO; FLÁVIO; 

SILVA, 2009). 

Nesse momento, a atuação profissional não visa a medidas de prolongamento 

artificial da vida, mas sim proporcionar o maior conforto possível para a pessoa viver 

em plenitude tanto quanto puder até o momento da sua morte (BURLA; PY, 2014). 
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Ao deparar-se com a terminalidade da vida, demonstra-se importante abordar 

o tratamento paliativo, com ênfase nos cuidados de fim de vida, objetivando dar 

oportunidade para que os pacientes possam expor suas vontades, sentimentos e 

preocupações, assumindo, de fato, o poder sobre suas próprias vidas (OLIVEIRA et 

al., 2017). 

Entende-se que há uma tendência ao prolongamento da vida, que pode 

negligenciar a necessidade dos cuidados paliativos e da promoção de conforto por 

meio de intervenções que aliviam o sofrimento (PRADO et al., 2019). No entanto, dar 

espaço para adentrar nas preocupações e necessidades dos pacientes já mostrou 

pertinência e eficácia no processo terminal da vida, à medida que promove bem-estar 

e autonomia ante a essa realidade (ROSS, 2008). 

Na última etapa do acompanhamento dos pacientes submetidos aos cuidados 

de fim de vida, que se refere aos últimos dias de vida dos indivíduos, é natural e 

esperado que ocorra a intensificação dos sintomas (SILVA, 2016). Logo, pode tornar-

se mais evidente que a família e a equipe de saúde possuem dificuldade de 

compreender o limite entre o curável e o tratável, o que é fruto de nossa angústia frente 

ao processo de finitude (ibid). 

Cuidar do morrer implica em assegurar dignidade e conforto ao paciente que 

passa por esta etapa singular. Para isso, é preciso que haja um ambiente acolhedor, 

oportunizando a redução do nível da dor, o alívio da angústia e a minimização de danos 

evitáveis, decorrentes de um corpo em declínio progressivo, permitindo uma travessia 

serena aos indivíduos (ibid).  

 

2.4 O PROCESSO DE MORTE E MORRER  

A resistência humana para abordar a temática da morte é histórica. Portanto, 

abordar, de modo claro, a inevitabilidade da morte em decorrência de um prognóstico 

reservado constitui-se um desafio para o profissional de saúde (SILVA, 2016). 

A ciência assimilou muito bem o conceito de vida, contudo não conseguiu 

explicar o de morte, apenas contrapondo-a à vida, como aquilo que não é, ou seja, a 

ausência de vida, fato concreto e a completa inexistência de algo (VIGOTSKI, 2004 

5apud LINDOLPHO et al., 2016).  

                                                
5 Vigotski LS. Teoria e método em psicologia. Tradução de Cláudia Berliner. 3ª ed. São Paulo: Martins Fontes; 

2004.  
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A morte é a única certeza que se tem na vida, apresentando-se de forma 

essencialmente particular a cada pessoa, uma vez que ninguém pode substituir o outro 

nesse momento (ibid).  

“Ao deparar-se com a incurabilidade de uma doença ou possibilidade da 

morte, o paciente perde o seu próprio significado de vida” (PORTELA; MODENA, 

2018). “O adoecimento é uma experiência subjetiva e complexa que afeta as várias 

dimensões que estruturam a pessoa ao longo de sua vida” (SILVA, 2016).  

 Kübler-Ross (2008) postula que ao enfrentar uma perda ou diante de um 

diagnóstico grave os indivíduos transitam através das cinco fases do processo morte e 

morrer, sendo elas: negação, raiva, barganha, depressão e aceitação.  

“O morrer tem se transformando com o decorrer do tempo, com as tecnologias 

cada vez mais avançadas é possível retardar, atenuar, diminuir a dor do indivíduo 

terminal” (SODRÉ, 20026 apud HERMES; LAMARCA, 2013). O relatório 

apresentado pela Economist Intelligence Unit (EIU) demonstra a qualidade da morte 

em diversos países do mundo. O Brasil ocupa o 42º lugar no ranking, de um total de 

80 países, o que representa a necessidade de se atentar para a assistência que se destina 

à nossa condição existencial de seres finitos (EUI, 2010). 

Floriani e Schramm (2008) discutem acerca do conceito de “boa morte”, que 

tem sido empregado para determinar algumas características que devem integrar o 

processo de morte, como a ausência de dor e sofrimento e o respeito aos desejos do 

paciente.  

Visto que o processo de morte e morrer constitui-se uma fase importante do 

ciclo da vida, é preciso trazer uma reflexão sobre a finitude humana, que é da ordem 

do imponderável. “Há que se legitimar o espaço para se discutirem as necessidades do 

paciente no fim da vida. Para tanto, deve-se contemplar a finitude como uma etapa 

natural deste ciclo” (SILVA, 2016). 

  

2.5 TERAPIA DE SEDAÇÃO PALIATIVA 

Na fase avançada de uma doença onde há poucas chances de cura, os 

profissionais de enfermagem devem atentar-se aos sintomas físicos que imprimem 

desconforto e sofrimento. Para resolução destes, podem ser utilizados procedimentos, 

medicamentos e abordagens capazes de proporcionar um bem-estar físico até o final 

da vida (ANCP, 2012). 

                                                
6 SODRÉ, F. Alta Social: a atuação do Serviço social em cuidados paliativos. Serviço Social e Sociedade. 2002; 

82:131-147. 
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Uma das práticas contempladas nos CP é a terapia de sedação paliativa, onde 

a administração de fármacos atua reduzindo o nível de consciência do paciente para 

que os sintomas refratários sejam amenizados em pacientes com doença avançada ou 

terminal (MORITA; TSUNETO; SHIMA, 2002). Cada paciente deve receber sedativo 

e dose adequados para paliar o seu sintoma refratário específico (ANCP, 2012). 

Considera-se sintoma refratário todo aquele que não pode ser controlado 

adequadamente, apesar de repetidas e intensas tentativas de tratamento tolerável, sem 

que se comprometa o nível de consciência. Na vigência de um sintoma desta natureza 

o objetivo é diminuir o estresse mental do paciente causado pela sensação de 

sufocamento e pela ansiedade gerada pela perda de controle da situação (apud). 

Segundo a Associação Europeia de Cuidados Paliativos (EAPC), a sedação 

paliativa do paciente terminal deve ser distinguida de eutanásia, visto que o 

procedimento tem por objetivo aliviar o sofrimento, apenas para o controle dos 

sintomas. Enquanto isso, a eutanásia representa a intenção de abreviar a vida do 

paciente, administrando-se um fármaco letal (HOVEN, 2010; MULLER-BUSCH; 

ANDRES; JEHSER, 2003). 

O procedimento deve ser classificado de acordo com o grau de sedação, em 

leve ou consciente, quando o paciente mantém a consciência, e profunda, quando o 

paciente fica semiconsciente ou inconsciente. De acordo com a duração, pode ser 

intermitente, quando observa-se períodos de alerta, e contínua, quando o paciente 

permanece inconsciente até o óbito (MORITA; TSUNETO; SHIMA, 2002).  

A administração de uma droga sedativa não necessariamente significa 

supressão permanente do nível de consciência. Demonstra-se necessário lembrar que 

o objetivo final da sedação paliativa é aliviar o estresse e promover conforto (ANCP, 

2012).  

 Observa-se, na literatura, uma escassez de documentos que padronizam 

o procedimento da sedação paliativa, o que dificulta a implementação desta nos 

serviços de saúde. As circunstâncias que envolvem a prescrição de uma sedação 

paliativa são geralmente cercadas de emoções (dor total, sofrimento, angústia), o que 

pode dificultar uma abordagem correta e clareza de decisões (ANCP, 2012). 

A sedação deve ser considerada e discutida entre os profissionais de saúde, 

paciente e sua família, diante de uma situação de grave sofrimento causado pelos 

sintomas refratários. As condições do paciente devem ser minuciosamente avaliadas 

(NOGUEIRA; SAKATA, 2012).
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3 MATERIAL E MÉTODO 

 

Nesta seção, serão apresentados o método, o tipo de estudo, variáveis investigadas, 

etapas seguidas para a coleta dos dados, a mensuração, o tratamento e a análise dos dados 

coletados.  

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

Trata-se de revisão sistemática de literatura, entendendo-se como uma modalidade de 

pesquisa, que segue protocolos específicos, buscando compreender e dar certa logicidade a um 

grande corpus documental. “Além disso, está focada no seu caráter de reprodutibilidade por 

outros pesquisadores, apresentando de forma explícita as bases de dados bibliográficos que 

foram consultadas” (GALVÃO; RICARTE, 2019). 

As revisões sistemáticas são particularmente úteis para integrar as informações de um 

conjunto de estudos realizados separadamente sobre determinada terapêutica/ 

intervenção, que podem apresentar resultados conflitantes e/ou coincidentes, bem 

como identificar temas que necessitam de evidência, auxiliando na orientação para 

investigações futuras (LINDE; WILLICH, 2003). 

“Revisar a literatura é atividade essencial no desenvolvimento de trabalhos acadêmicos 

e científicos” (GALVÃO; RICARTE, 2019). “Não por acaso, os artigos que apresentam 

revisões de literatura estão, usualmente, entre os mais procurados pelos leitores de publicações 

científicas” (BAEK et al., 2018).  

Objetivando uma melhor padronização das revisões sistemáticas de literatura ao redor 

do mundo, algumas ferramentas tem sido desenvolvidas, a exemplo do Preferred Reporting 

Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses, também conhecida como PRISMA (2015), 

que traz uma lista dos itens que devem estar presentes em uma revisão sistemática (PRISMA 

checklist). Além disso, a ferramenta apresenta o fluxo dos critérios de inclusão e exclusão de 

artigos de uma revisão sistemática (PRISMA flow diagram) (GALVÃO; RICARTE, 2019). 

A estratégia PICO é um modelo recomendado para simplificar a construção da 

pergunta do estudo e facilitar o processo de pesquisa sobre determinado tema. Neste modelo, a 

pergunta deve ser estruturada em quatro elementos, sendo eles: Problema ou Paciente; 

Intervenção; Comparação ou Controle e Outcomes ou Desfecho (SANTOS; PIMENTA; 

NOBRE, 2007).   

Sabe-se que uma pergunta de pesquisa adequada e bem construída possibilita a 

definição correta de que informações (evidências) são necessárias para a resolução da situação-

problema apontada no estudo. Além disso, maximiza a recuperação de evidências nas bases de 
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dados, com enfoque no escopo e evita a realização de buscas desnecessárias (ibid). Sendo assim, 

fica estabelecido: P) Paciente ou problema: indivíduos submetidos aos cuidados paliativos e a 

terapia de sedação paliativa; I) Intervenção terapia de sedação paliativa; C) Controle ou 

comparação: não se aplica; O) Desfecho: contribuições da equipe de enfermagem na terapia de 

sedação paliativa para o alívio do sofrimento. 

 

3.2 INFORMAÇÕES DA BUSCA 

A primeira fase de uma revisão sistemática ocorreu através de uma busca preliminar 

em base de dados, para identificar a existência de uma revisão sistemática sobre a temática de 

interesse (JBI, 2014). Foi realizada uma busca inicial na The Cochrane Library e não foram 

identificadas revisões ou protocolos sistematizados sobre o tema proposto, demonstrando-se a 

natureza inovadora do mesmo.  

A busca inicial dos estudos aconteceu nas bases de dados PubMed, Biblioteca Virtual 

em Saúde e periódicos CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior).  

Os descritores controlados utilizados foram aqueles que compõem a lista dos 

Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e os termos MESH (Medical Subject Headings). Os 

seguintes descritores controlados citados abaixo foram utilizados para todas as bases de dados 

igualmente, utilizando-se o operador booleano “and” para refinar a busca na temática de 

interesse. Em razão das características específicas de cada uma das bases de dados consultadas, 

as estratégias de busca são adaptadas de acordo com o objetivo e os critérios de inclusão do 

estudo.  

A busca foi realizada no período de fevereiro a junho do ano de 2021, utilizando-se os 

seguintes descritores: sedação profunda/deep sedation, cuidados paliativos/paliative care, 

assistência terminal/terminal care, enfermagem/nursing. Porém, os termos podem ser alterados, 

conforme a necessidade de se adequar aos descritores de cada base de dados. Os descritores 

deveriam aparecer combinados ou não no título, no resumo ou nas palavras-chave dos estudos. 

Além disso, foi realizada busca manual nas listas de referências dos estudos relevantes. 
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3.3 CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE  

Dentre os critérios de inclusão para os artigos carregados nas bases de dados, estão: 

estudos em pacientes oncológicos submetidos aos cuidados paliativos e a terapia de sedação 

paliativa, que avaliaram o efeito da sedação no alívio dos sintomas refratários e do sofrimento; 

de qualquer delineamento; indexados em bases de dados e publicados em inglês, espanhol ou 

português, com recorte temporal de 5 anos. Dessa forma, foi considerado como desfecho de 

interesse o alívio do sofrimento. 

Os critérios de exclusão são: teses e dissertações, além de publicações com 

impossibilidade de acesso à publicação impressa ou online. Foram excluídos estudos não 

originais (revisão, editorial, carta), estudos realizados em animais ou que claramente não 

relacionam-se com a prática da sedação paliativa.   

 

3.4 PROCESSO DE COLETA DE DADOS 

 Na primeira fase do processo, a partir da leitura de resumos/abstracts/resumen, foram 

determinados os níveis de evidência dos artigos e se os mesmos apresentavam a atuação da 

enfermagem e os efeitos da terapia de sedação paliativa no alívio do sofrimento dos pacientes 

em final de vida. Para tanto, foi utilizado um formulário de avaliação de resumos encontrados 

nas bases de dados, com treinamento prévio dos revisores para a utilização do mesmo. 

A prática baseada em evidências consiste no uso dos melhores dados clínicos na 

tomada de decisões relativas na assistência ao paciente, e esses dados devem provir de pesquisas 

realizadas por enfermeiros e outros profissionais da área de saúde. Dessa forma, preconiza-se a 

utilização dos sistemas de classificação de evidências caracterizados de forma hierárquica, 

dependendo da abordagem metodológica adotada, que toma por base o delineamento do estudo 

(POLIT; BECK, 2011). 

De acordo com o proposto pelo JBI, durante a avaliação dos resultados dos estudos 

torna-se necessário considerar a viabilidade, adequação, significância e eficácia (FAME – 

Feasibility, Appropriateness, Meaningfulness, Effectiveness). A viabilidade é estabelecida 

quando um estudo pode ser aplicado em determinado contexto. Por sua vez, a adequação ocorre 

quando uma intervenção é apropriada para um contexto. Na significância, a evidência deve estar 

atrelada a experiências positivas. Quando a intervenção alcança o efeito desejado, diz-se que 

houve eficácia (JBI, 2014). 

A Figura 1, a seguir, apresenta o modelo de hierarquia das evidências, proposto pelo 

The Joanna Briggs Institute (2016) e adotado por este estudo.  
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Figura 1 – Modelo de hierarquia das evidências do JBI.  

 

 

Fonte: JORDAN; LOCKWOOD; AROMATARIS; MUNN, 2016. 

 

“As evidências variam em qualidade e credibilidade, podendo, por isso, serem 

diferenciadas em níveis de evidência e graus de recomendação” (JBI, 2014). O JBI utiliza os 

graus de recomendação observados no quadro 1, abaixo.  

 

Quadro 1 – Graus de recomendação adotados pelo JBI.  

 

 

Grau A 

Recomendação considerada “forte”, onde:  

1- os efeitos desejáveis claramente compensam os indesejáveis; 

2- há evidência de qualidade adequada que apoia a sua utilização; 

3- existe um benefício ou nenhum impacto na utilização dos recursos; 

4- os valores, preferências e experiências dos pacientes foram 

considerados.  

 

 

Grau B 

Recomendação considerada “fraca”, onde:  

1- os efeitos desejáveis parecem compensar os indesejáveis, de forma 

não muito clara; 

2- as evidências que apoiam sua utilização não são de elevada 

qualidade; 
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3- há um benefício, nenhum ou mínimo impacto sobre a utilização dos 

recursos; 

4- os valores, preferências e experiências dos pacientes podem ou não 

terem sido considerados.  

Fonte: JBI, 2013; JBI, 2014.  

 

Os seguintes dados foram extraídos dos artigos selecionados: autoria, título, desenho 

de estudo, objetivo, país de realização e ano de publicação, nível de evidência e grau de 

recomendação (adotados pelo JBI).  

 

3.5 ANÁLISE DOS DADOS /SÍNTESE DOS RESULTADOS 

Após a busca dos potencias estudos nas bases de dados, os resumos de todos os artigos 

foram analisados pelos revisores, de forma independente, para validade metodológica, 

utilizando-se instrumentos de avaliação crítica desenvolvidos pelo Joanna Briggs Institute 

(JBI). Para apoiar a avaliação crítica, foi utilizado o instrumento QARI (Qualitative Assessment 

and Review Instrument) para avaliar estudos interpretativos, qualitativos e o checklist para 

ensaios clínicos randomizados (anexos 1 e 2). Não foi definido limite mínimo de qualidade, 

visto que o objetivo é identificar todos os estudos relevantes. Os avaliadores deram o seu 

parecer sobre a inclusão ou não da pesquisa na revisão, de acordo com os critérios supracitados. 

Divergências foram julgadas por um terceiro avaliador, de forma independente.  

Para sistematizar a coleta de dados dos estudos incluídos na revisão sistemática 

utilizou-se um instrumento previamente elaborado. Sabe-se que a utilização de um instrumento 

nesta etapa da pesquisa assegura que todos os dados relevantes sejam extraídos, reduz os vieses 

de pesquisa, garante precisão na checagem das informações e serve como registro para 

consultas (SOUZA, 2010, p.104). 

Nos casos em que o resumo não apresentou dados suficientes para a elaboração do 

parecer, procedeu-se a leitura dos textos completos. Para evitar a duplicação de dados, ao 

encontrar publicações diferentes, mas que foram realizadas pelos mesmos autores ou grupos de 

pesquisa, sem explicitar que as amostras são distintas, foram considerados apenas os dados do 

estudo mais recente ou com informações mais completas.  

Os dados obtidos foram agrupados e a síntese das evidências científicas deu-se 

a partir de análise estatística descritiva simples. Os achados foram tabulados por meio do 

software Microsoft Excel e tratados por meio de análise estatística descritiva simples. 
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4 RESULTADOS 

Nesta seção, são apresentados os resultados obtidos, por meio da aplicação da 

metodologia exposta anteriormente, utilizando-se como parâmetro o público alvo deste estudo. 

Os achados mais relevantes foram enfatizados para que, posteriormente, sejam discutidos.  

A partir do levantamento bibliográfico realizado foram identificados 114 estudos, 

sendo que o maior número de estudos foi encontrado na base de dados periódicos CAPES 

(n=95), seguida pela PubMed (n=11) e BVS (n=8). Durante o processo de triagem, foram 

excluídos 7 artigos duplicados, permanecendo 107 estudos, dos quais 86 foram excluídos, pois 

não correspondiam à temática de interesse deste estudo, por não englobarem a população do 

estudo e/ou não corresponderem aos critérios de elegibilidade. Sendo assim, foram selecionados 

11 artigos, que compuseram a amostra final do estudo. O gráfico de fluxo representado na figura 

abaixo (figura 2), demonstra a estratégia de busca utilizada para a coleta de dados.  

 

Figura 2 - Fluxograma PRISMA de artigos encontrados na busca em base de dados. 
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Fonte: Elaboração própria de acordo com o diagrama PRISMA (MOHER et al., 2009). 

Os estudos incluídos na revisão estão distribuídos no quadro 2, com informações 

relacionadas a autoria, título, desenho de estudo e objetivo.  

 

Quadro 2 – Distribuição dos estudos segundo autoria, título, desenho e objetivo – Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 2021. 

 

Nº Autoria Título Desenho do 

estudo 

Objetivo 

1 David, G.; 

Gregg, V. 

Options of last resort 

palliative sedation, 

physician aid in dying, and 

voluntary cessation of 

eating and drinking 

Artigo de opinião 

de especialistas 

Discutir 3 intervenções de 

último recurso incluindo-se a 

terapia de sedação paliativa, 

parar voluntariamente de 

comer e beber e o "suicídio 

assistido". 

2 Tursunov, 

O. et al. 

Experiences of Family 

Members of Dying Patients 

Receiving Palliative 

Sedation. 

Estudo 

comparativo 

descritivo 

 

Descrever a experiência de 

familiares de pacientes que 

receberam sedação paliativa 

no início do tratamento e após 

a morte do paciente e 

comparar essas experiências 

ao longo do tempo. 

3 Won, Y-W. 

et al. 

Clinical patterns of 

continuous and intermittent 

palliative sedation in 

patients with terminal 

cancer: a descriptive, 

observational study 

Estudo descritivo 

observacional 

Investigar os resultados 

clínicos de sedação paliativa 

em um ambiente clínico real. 

 

4 Benítez-

Rosario, M. 

A.; Morita, 

T. 

Palliative sedation in 

clinical scenarios: results of 

a modified Delphi study. 

Artigo de opinião 

de especialistas 

Explorar a consistência nas 

opiniões de especialistas 

internacionais sobre sedação 

paliativa. 

5 Azoulay, D. 

et al. 

 

 

 

Palliative Sedation at the 

End of Life: Patterns of Use 

in an Israeli Hospice 

Estudo descritivo 

retrospectivo 

Examinar a terapia de 

sedação paliativa em um 

hospital israelense. 

6 Setla, J.; 

Pasniciuc, 

S. V. 

Home Palliative Sedation 

Using Phenobarbital 

Suppositories: Time to 

Death, Patient 

Characteristics, and 

Administration Protocol 

Série 

retrospectiva de 

casos 

Descrever o uso de 

supositórios de fenobarbital 

em residências para fins de 

sedação; compreender 

características dos pacientes, 

usuários potenciais e aqueles 

nos quais os supositórios 

foram realmente usados; 

medir o tempo até a morte 

após iniciar os supositórios de 

fenobarbital. 
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7 Palacio, S. 

P. et al. 

Palliative sedation in 

advanced cancer patients 

hospitalized in a specialized 

palliative care unit 

Estudo 

prospectivo 

descritivo 

Descrever a prática da 

sedação paliativa em 

pacientes com câncer 

avançado em uma unidade de 

cuidados paliativos 

especializados 

na Colômbia. 

8 dos Santos, 

R. B. et al. 

Estudo observacional 

retrospectivo sobre o perfil 

de pacientes que receberam 

Terapia de Sedação 

Paliativa em Unidade de 

Cuidados Paliativos de 

Hospital de Câncer no 

Brasil 

Estudo 

observacional 

retrospectivo 

Identificar o perfil dos 

pacientes que receberam TSP 

no final da vida em um 

hospital do câncer brasileiro. 

9 Zuleta-

Benjumea, 

A. et al. 

Level of knowledge, 

emotional impact and 

perception about the role of 

nursing professionals 

concerning palliative 

sedation 

Estudo 

exploratório, 

misto, qualitativo 

e quantitativo 

Explorar aspectos 

relacionados ao cumprimento 

da função do enfermeiro na 

sedação paliativa. 

10 Schildman, 

N. E. et al. 

Palliative sedation: a 

retrospective cohort study 

on the use and labelling of 

continuously administered 

sedatives on a palliative care 

unit 

Coorte 

retrospectiva 

Avaliar o uso e rotulagem da 

administração contínua de 

sedativos nos últimos 7 dias 

de vida, com base em 

critérios operacionais de uma 

unidade de cuidados 

paliativos 

11 Imai, K. et 

al. 

Efficacy of two types of 

palliative sedation therapy 

defined using intervention 

protocols: proportional vs. 

deep sedation 

Coorte 

retrospectiva 

Investigar o efeito de dois 

tipos de sedação paliativa 

definidos por meio de 

protocolos de intervenção: 

proporcional e profunda 

 
 

Fonte: Elaboração própria (2021). 

O período de publicação dos artigos selecionados foi de 2016 a 2020, predominando 

o ano de 2018 (n= 4). A maioria dos artigos utilizou dados das instituições de saúde, incluindo-

se aqueles discriminados em prontuários para compor os estudos (63,6%). Em contrapartida, 

poucos estudos utilizaram os recursos de entrevista e análise do discurso (27,2%). 
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 Dentre os estudos incluídos, três são dos Estados Unidos, dois de Israel, um da 

Colômbia, dois da Alemanha, um da Coréia, um de Londres e um do Brasil. Das 11 publicações 

selecionadas, 10 (90,9%) foram escritas no idioma inglês e apenas uma (9,0%) em português. 

Um total de 10 (90,9%) estudos foram publicados em revistas internacionais e um (9,0%) em 

revista nacional. Verificou-se maior percentual de estudos retrospectivos (45,4%), 

especialmente do tipo coorte (18,1%). Em comparação, investigações prospectivas foram 

realizadas com menor frequência (9,0%).  

O quadro abaixo (quadro 3) apresenta a distribuição dos estudos segundo país de 

realização e ano de publicação, nível de evidência e grau de recomendação (adotados pelo JBI).  

 

Quadro 3 – Distribuição dos estudos segundo país de realização e ano de publicação, nível de evidência e grau 

de recomendação (adotados pelo JBI) – Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 2021. 

 

Nº País, ano 

 

Ano Nível de evidência Grau de recomendação 

1 Estados Unidos 2020 5b B 

2 Israel 2016 4 B 

3 Coréia 2019 3e A 

4 Estados Unidos  2018 5b B 

5 Israel 2016 4 B 

6 Estados Unidos  2019 4c B 

7 Colômbia 2018 4 B 

8 Brasil  2019 3e A 

9 Colômbia 2018 4 B 

10 Alemanha 2018 3c A 

11 Alemanha 2017 3c A  

 

Fonte: Elaboração própria (2021). 

O gráfico abaixo (gráfico 1) apresenta a distribuição dos estudos segundo os níveis de 

evidência adotados pelo JBI.  

 

Gráfico 1 – Distribuição dos estudos segundo os níveis de evidência adotados pelo JBI – Rio de Janeiro, RJ, 

Brasil, 2021. 
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Fonte: Elaboração própria (2021).  

Dentre os estudos selecionados que descreveram o perfil dos pacientes submetidos a 

TSP foi possível identificar a prevalência do sexo masculino (36,3%) em detrimento do sexo 

feminino (27,2%) e a idade média dos pacientes variou de 55 a 80 anos. Em relação aos 

sintomas refratários predominantes nos pacientes oncológicos, considerados para a escolha da 

sedação paliativa como terapêutica a ser implementada, foram identificados: dispneia (81,8%); 

delirium (54,5%); dor (54,5%); sofrimento existencial (45,4%); agitação (27,2%).  Os 

instrumentos aplicados para avaliar o nível de sedação e a resolução dos sintomas foram: 

Richmond Agitation-Sedation Scale (RASS) (27,2%); Support Team Assessment Schedule 

(STAS) (9,0%); escala de Ramsay (9,0%).  Todos os artigos concordavam sobre índices mais 

altos de SP em pacientes graves, submetidos aos cuidados paliativos. 

Sabe-se que a sedação é caracterizada como uma redução do nível de atividade e 

excitabilidade neuronais (AMERICAN SOCIETY OF ANESTHESIOLOGY, 2002). Diante 

disso, algumas classes de drogas sedativas são frequentemente utilizadas com essa finalidade. 

No que se refere aos sedativos frequentemente utilizados na implementação da TSP, o 

midazolam (72,7%) foi o fármaco mais citado, seguido de fenobarbital (36,3%), propofol 

(27,2%), haloperidol (18,1%), levopromazina (18,1%). Além disso, outras classes de drogas 

também foram citadas com menos frequência, entre elas: lorazepam (9,0%), morfina (9,0%), 

clorpromazina (9,0%). Demonstra-se importante salientar que os opióides não devem ser 

utilizados com intuito sedativo, como sinalizado pelo Ministério da Saúde (2020).   

As principais intervenções de enfermagem identificadas nos estudos, realizadas por 

enfermeiros foram: controle dos sintomas refratários 27,2% (PATEL et al., 2012; AZOULAY, 

2016; ZULETA-BENJUMEA et al., 2018); iniciar e avaliar a infusão da sedação 27,2% 

(AREVALO et al., 2013; BRUCE; BOSTON, 2011; GIELEN et al., 2012); monitoramento dos 

sinais vitais 18,1% (WON et al., 2019; ZULETA-BENJUMEA et al., 2018); educação do 
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paciente e da família quanto a TSP 18,1% (ABARSHI et al., 2013; ZULETA-BENJUMEA et 

al., 2018); manter e conforto e preservar a dignidade dos pacientes sedados 18,1% (ABARSHI 

et al., 2013; CHERNY; RADBRUCH, 2009); documentação do consentimento informado, 

garantindo a autonomia dos sujeitos 9,9% (GRUENEWALD; VANDEKIEF, 2020); identificar 

as causas de sofrimento físico, emocional e espiritual 9,9% (ZULETA-BENJUMEA et al., 

2018); cuidados com a pele, alimentação e banho do paciente submetido a SP 9,9% (ZULETA-

BENJUMEA et al., 2018). 

O gráfico 2 apresenta a síntese das intervenções de enfermagem relatadas nos artigos 

selecionados.   

Gráfico 2: Intervenções de enfermagem identificadas nos artigos selecionados.  

Fonte: Elaboração própria (2021).  

 

Ainda com relação a atuação de enfermagem, sabe-se que os enfermeiros 

experimentam uma gama de emoções durante o processo de sedação paliativa, incluindo o 

sofrimento emocional e moral que pode estar relacionado a falta de habilidade, aspectos da 

organização do trabalho e incertezas e debates em torno da TSP (LEBOUL et al., 2017; RAUS 

et al., 2014). Em pesquisa de Zuleta-Benjumea et al (2018), enfermeiros entrevistados 

concordaram que tristeza, angústia, incerteza e ansiedade pelo sofrimento de um paciente e de 

sua família podem ocorrer no processo de sedação paliativa. 
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A prevalência de SP não variou consideravelmente nos estudos encontrados, embora 

observam-se diferenças relativas aos termos de iniciação, a definição e a metodologia utilizada. 

Em pacientes hospitalizados, Won et al. (2019) relataram prevalência de 29.1%, enquanto o 

estudo de Azoulay et al. (2016) estabeleceu uma prevalência de 21.2%. No contexto brasileiro, 

apenas um estudo relatou uma prevalência de 21.5% indicando que, na literatura científica 

brasileira, os estudos para determinar o uso de sedação paliativa são escassos. Não há evidências 

que recomendem ou padronizem um valor específico como valor de referência para a 

prevalência da TSP (DOS SANTOS et al., 2019).  

No que tange o tempo médio de sobrevivência dos pacientes que foram submetidos a 

TSP, alguns autores apontam 34 horas (WON et al., 2019) e outros identificaram 74 horas de 

sobrevivência após início da terapia (AZOULAY et al., 2016). Em relação ao uso de 

supositórios de fenobarbital, foi relatada uma sobrevivência de 38.8 horas (SETLA; 

PASNICIUC, 2019). Pesquisa de Palácio et al. (2018) identificou que o tempo médio entre o 

início da sedação e a morte dos pacientes estudados foi de 44 horas.  
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5. DISCUSSÃO 

Nesta seção, são apresentados e discutidos os resultados obtidos e estabelecidas 

comparações entre os estudos de diversas metodologias que abordaram o tema.  

O estudo da terapia de sedação paliativa no contexto da atuação de enfermagem é um 

tema pouco discutido nas publicações. Porém, percebe-se que a SP possui diversas 

peculiaridades e variabilidades no que compete as produções científicas encontradas. Através 

disso, o presente estudo permite avaliar trabalhos com propostas bem variadas de aplicação da 

SP, que propuseram-se a estudar os efeitos da terapêutica e a atuação da enfermagem inserida 

no cenário dos cuidados de fim de vida.  

Apesar do tema em questão estar ganhando visibilidade no cenário atual, ainda não há 

consenso sobre a prática da TSP. Acredita-se que os enfermeiros devem tentar iniciar discussões 

sobre o possível papel da sedação em casos de sintomas refratários (TURSUNOV et al., 2016).  

Dentre as atribuições do enfermeiro nos diferentes cenários, alguns autores citam o 

controle dos sintomas como uma parte importante do papel da enfermagem oncológica 

(PATEL; GORAWARA-BHAT; LEVINE; SHEGA, 2012). Tursunov et al (2016) aponta, 

ainda, que “o manejo de sintomas refratários no final da vida, o papel da sedação e as 

habilidades de comunicação associadas à tomada de decisão relacionada à SP devem fazer parte 

do currículo básico de enfermagem”. 

Os enfermeiros recebem destaque como a classe de profissionais de saúde que 

participam ativamente do processo de sedação paliativa, uma vez que são eles que, geralmente, 

iniciam a infusão dos sedativos e avaliam a condição do paciente uma vez sedado (AREVALO 

et al., 2013; BRUCE; BOSTON, 2011; GIELEN et al., 2012). Os enfermeiros devem se 

familiarizar com o uso de sedativos e o monitoramento da sedação paliativa (GRUENEWALD; 

VANDEKIEFT, 2020). 

O parâmetro de monitoramento mais importante na implementação da TSP é o 

conforto, demonstrado pela ausência de sinais de angústia, incluindo inquietação, gemido, 

sulcos na sobrancelha, respiração ofegante e relato verbal do paciente (CHERNY; 

RADBRUCH, 2009). “A profundidade da sedação deve ser avaliada por meio da Escala de 

Agitação-Sedação Richmond (RASS), que possui 10 níveis de agitação e sedação, onde 

pontuações positivas indicam a gravidade da agitação e negativas refletem o nível de sedação” 

(SESSLER et al., 2002).  

Em pesquisa realizada com profissionais de enfermagem, quando questionados sobre 

o monitoramento da eficácia da sedação, os participantes responderam que deve ser realizado 

por meio de uma avaliação completa, incluindo o monitoramento de sinais vitais e o controle 
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de sintomas com ênfase na dor, consciência, agitação e estado emocional (ZULETA-

BENJUMEA et al., 2018). 

Estudo sobre cuidados paliativos domiciliares utilizou a sedação paliativa através de 

supositórios de fenobarbital. Nesse contexto o profissional de enfermagem foi o responsável 

por ensinar a família como, quanto e quando administrar os supositórios nos pacientes 

sintomáticos. Além disso, destaca-se a necessidade de visitas frequentes e chamadas telefônicas 

para acompanhar o processo de SP domiciliar (SETLA; PASNICIUC, 2019). Tais 

considerações apontam para uma crescente necessidade de supervisão e orientação por equipes 

treinadas e especializadas (DE GRAEFF; DEAN, 2007).  

Diante disso, é importante ressaltar que existe uma necessidade frequente de educação 

permanente dos pacientes e familiares. Os enfermeiros devem dispor de informações sobre a 

sedação e seus objetivos, elucidar as alterações fisiológicas esperadas, incluindo-se a redução 

do nível de consciência e a diminuição do contato com o meio ambiente. Além disso, outros 

aspectos relacionados aos cuidados aos pacientes sedados, como alimentação, banho e cuidados 

com a pele devem ser considerados durante o processo de sedação paliativa (ZULETA -

BENJUMEA et al., 2018). 

Outro ponto a ser discutido acerca da atuação da enfermagem na TSP é a tomada de 

decisão. Entende-se que os enfermeiros estão intrinsecamente envolvidos com a decisão da 

equipe multidisciplinar e interdisciplinar de considerar o uso da SP e, também, no apoio aos 

pacientes e suas famílias durante todo o processo (TURSUNOV et al., 2016).  

Segundo Palacio et al (2018):  

A equipe de saúde deve considerar o uso da SP quando os pacientes apresentarem um 

ou mais sintomas refratários (sintomas físicos, psicossociais ou espirituais que não 

respondem ao tratamento ideal), causando sofrimento significativo, como expressado 

por eles ou conforme detectado pela família e/ou membros da equipe de saúde.  

A prática da sedação paliativa requer múltiplas habilidades, incluindo-se a capacidade 

de trabalhar em equipe, as habilidades de comunicação entre equipes, pacientes e suas famílias, 

avaliação de sintomas e habilidades técnicas, que devem ser associadas a competência cultural 

(PATEL et al., 2012). O processo de cuidado de pacientes em terapia de sedação paliativa exige 

que o profissional de enfermagem tenha ferramentas e julgamento clínico para compreender as 

condições dos pacientes e ter capacidade de participar das decisões envolvidas no processo 

(ZULETA -BENJUMEA et al., 2018). 

Em suma, os enfermeiros têm um papel bem estabelecido na sedação paliativa em 

alguns países desenvolvidos, atuando no processo de tomada de decisão, avaliação, 
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administração e monitoramento da terapia, bem como nos cuidados e educação permanente do 

paciente e da família (ABARSHI et al., 2013).  

Assim, preocupações com a segurança do paciente, supervisão adequada, condições 

controladas e o emprego da TSP para garantir seu uso apenas em circunstâncias 

inequivocamente indicadas, são considerados importantes aspectos a serem discutidos na 

prática da sedação paliativa (AZOULAY et al., 2016). 

Estudo de Imai et al (2017) discute sobre a importância do uso de protocolos para a 

prática da TSP. Dentre as principais razões para desenvolvimento do protocolo, as variações 

marcantes entre médicos e enfermeiras nas práticas de administração e monitorização durante 

a sedação foi a mais expressiva. Acredita-se que o desenvolvimento de protocolos melhora a 

qualidade do uso de sedativos (IMAI et al., 2017). 

Mediante o exposto, torna-se possível verificar que a terapia de sedação paliativa tem 

sido aplicada por diferentes protocolos e técnicas. A partir dos estudos encontrados, identifica-

se a ausência de padronização para a prática da SP, justamente por não existir consenso sobre 

os seus usos, indicações e dosagens. A partir deste cenário, a padronização da TSP revela-se 

uma necessidade imediata e atrelada a segurança do paciente oncológico. Além disso, salienta-

se a necessidade de resultados de estudos randomizados com relação à terapia de sedação 

paliativa e o alívio do sofrimento. 
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CONCLUSÃO  

Os resultados desta revisão reforçam a necessidade de realização de estudos 

multicêntricos, com amostras maiores e seguimento de tempo mais longo para consolidar a 

evidência da relação entre o emprego da terapia de sedação paliativa e o alívio do sofrimento 

de pacientes, além de elucidar a atuação da enfermagem neste cenário. Infelizmente, os estudos 

que exploram o papel e a atuação do enfermeiro na TSP são limitados, principalmente nos 

países em desenvolvimento. 

Por sua vez, através da leitura dos artigos entende-se que existe a necessidade de 

estabelecer orientações para a prática de sedação paliativa, através de protocolos, guias, 

checklists e/ou manuais. Além disso, os estudos existentes sobre a temática, reforçam a 

importância da educação permanente dos profissionais de enfermagem e das famílias acerca 

dos cuidados de fim de vida, para a prática de cuidados e para redução de complicações 

relacionadas a TSP.  

Sabe-se que o conhecimento e habilidades insuficientes acerca dos cuidados de fim de 

vida podem representar uma barreira importante no que tange a oferta de cuidado e atendimento 

adequado aos pacientes. Ressalta-se a importância das habilidades de comunicação com o 

paciente e sua família, especialmente tratando-se da utilização de tratamentos envolvidos em 

dilemas morais, como é o caso da TSP. 

Ademais, as recomendações contidas nos artigos reforçam a necessidade de inclusão 

de temas relacionados aos cuidados de fim de vida e ao emprego da TSP em casos de 

sintomatologia refratária em programas educacionais, tanto na graduação quanto na pós-

graduação, para oferecer oportunidades de treinamento em contextos clínicos onde os pacientes 

com doença avançada são incluídos. 

Por fim, fica claro que os profissionais de enfermagem que atuam na SP devem garantir 

a autonomia do paciente, à medida que tem a responsabilidade de discutir os valores e 

preferências de cuidado dos pacientes, adaptações e riscos da SP, bem como as alternativas de 

tratamento.  
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7 ANEXOS  

 

7.1 ANEXO 1: CHECKLIST QARI PARA PESQUISAS QUALITATIVAS E 

INTERPRETATIVAS 
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7.2 ANEXO 2: CHECKLIST PARA ESTUDOS EXPERIMENTAIS, INCLUINDO-

SE ENSAIOS CLÍNICOS RANDOMIZADOS 

 

 
 

 


