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RESUMO 

 

O cancêr do colo de útero é uma patologia intrauterina de alta incidência, 

ocasionada principalmente pelo Papilomavírus Humano (HPV). É uma doença 

demorada, podendo levar de 10 à 20 anos para seu desenvolvimento e 

aparecimento dos primeiros sintomas e quando não tratado pode evoluir de forma 

severa.  O Carcinoma invasivo de colo uterino apresenta-se como um tumor 

maligno, o segundo mais frequente entre as mulheres, perdendo apenas para o 

câncer de mama. Esta modalidade de câncer é uma doença que afeta também o 

emocional e físico da mulher e que pode evoluir com gravidade e a necessidade de 

implementação da assistência paliativa. Os cuidados paliativos consistem em uma 

assistência promovida por equipe multidisciplinar e tornam-se uma estratégia de 

cuidado essencial para proporcionar uma melhor qualidade de vida dessa mulher, 

diante da doença que ameaça a vida, promovendo alívio da dor e do sofrimento. 

Assim, esta pesquisa teve como objeto de estudo a assistência de enfermagem à 

mulher com câncer de colo de útero em cuidados paliativos, segundo a produção 

científica brasileira. Definiu-se como objetivo geral analisar a produção científica 

brasileira sobre a assistência de enfermagem para mulheres com câncer de colo de 

útero em cuidados paliativos e como objetivos específicos, identificar e descrever os 

conhecimentos necessários para que o profissional enfermeiro preste assistência à 

mulher com câncer de colo de útero segundo os preceitos do cuidado paliativo, 

segundo a produção científica nacional e conhecer o cenário do cuidado em 

enfermagem à mulher com câncer de colo de útero em cuidados paliativos, segundo 

a produção científica nacional. Para responder aos objetivos propostos, elaborou-se 

uma revisão integrativa da literatura, através das bases de dados da Biblioteca 

Virtual em Saúde e utilizando-se as palavras-chave Cuidados Paliativos; Neoplasias 

do colo uterino; Cuidados de Enfermagem; Saúde da Mulher. A busca com os 

descritores acima descritos, combinados 2 a 2, utilizando o operador booleano and, 

resultou em 248 artigos e, após a aplicação dos filtros de pesquisa período de 

publicação (2015 a 2019), periódicos nacionais, artigos disponíveis na íntegra e que 

correspondessem à pergunta proposta por esta revisão, obteve-se a amostra final de 

10 artigos. O estudo demonstrou que o HPV é potencialmente prevenível e tratado 

no início. No advento da evolução para o carcinoma, identifica-se os danos 

potenciais à saúde da mulher em seus aspectos físico, biológico, social, emocional e 



 
 

psicológico. Portanto, a implementação dos cuidados paliativos torna-se essencial 

por promover assistência multidisciplinar que vise o conforto e a qualidade de vida. 

 

Palavras-chave: Cuidados Paliativos. Câncer do Colo de Útero. Saúde da Mulher. 

Assistência de Enfermagem. Enfermeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Cervical cancer is a high-incidence intrauterine pathology, caused mainly by the 

Human Papillomavirus (HPV). It is a long-term disease, which can take 10 to 20 

years for its development and appearance of the first symptoms and when left 

untreated it can evolve severely. Invasive carcinoma of the cervix appears as a 

malignant tumor, the second most frequent among women, second only to breast 

cancer. This type of cancer is a disease that also affects the woman's emotional and 

physical condition and that can evolve with severity and the need to implement 

palliative care. Palliative care consists of assistance promoted by a multidisciplinary 

team and becomes an essential care strategy to provide a better quality of life for this 

woman, in the face of the disease that threatens life, promoting relief from pain and 

suffering. Thus, this research had as its object of study the nursing assistance to 

women with cervical cancer in palliative care, according to the Brazilian scientific 

production. It was defined as a general objective to analyze the Brazilian scientific 

production on nursing care for women with cervical cancer in palliative care and as 

specific objectives, to identify and describe the knowledge necessary for the 

professional nurse to assist women with breast cancer. cervix according to the 

precepts of palliative care, according to national scientific production and to know the 

scenario of nursing care for women with cervical cancer in palliative care, according 

to national scientific production. In order to respond to the proposed objectives, an 

integrative literature review was developed, using the databases of the Virtual Health 

Library and using the keywords Palliative Care; Neoplasms of the cervix; Nursing 

care; Women's Health. The search with the descriptors described above, combined 2 

to 2, using the Boolean operator and, resulted in 248 articles and, after applying the 

search filters publication period (2015 to 2019), national journals, articles available in 

full and that correspond to the question proposed by this review, a final sample of 10 

articles was obtained. The study showed that HPV is potentially preventable and 

treated early. In the advent of the evolution to carcinoma, potential damage to 

women's health is identified in its physical, biological, social, emotional and 

psychological aspects. Therefore, the implementation of palliative care becomes 

essential because it promotes multidisciplinary care aimed at comfort and quality of 

life. 



 
 

Keywords: Palliative care. Cervical Cancer. Women's Health. Nursing Assistance. 

Nurse. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O câncer é definido como uma condição crônica de saúde, caracterizado pela 

multiplicação caótica das células, onde estas penetram os tecidos e os órgãos, 

espalhando-se por todo o corpo. Ele tem sido o responsável pela segunda maior 

causa de óbitos no Brasil, ultrapassado apenas pelas doenças do coração e dos 

vasos sanguíneos, que são as doenças cardiovasculares. Segundo dados do 

Instituto Nacional do Câncer (INCA), estimam-se para o triênio de 2020-2022, cerca 

de 625 mil novos casos por ano. De acordo com o INCA, 7,6 milhões de pessoas 

morrem no mundo a cada ano por causa do câncer, mais da metade dessas 

pessoas, 4 milhões, tem entre 30 e 69 anos, a previsão é que 6 milhões de pessoas 

morreram prematuramente a cada ano até 2025, caso não se adote medidas de 

prevenção, dentre eles 50,3% ocorrerão em homens e 49,7% em mulheres (INCA, 

2019). 

O Câncer de Colo do Útero ou Câncer de Colo Uterino ainda é um grave 

problema de saúde pública. É o segundo tipo de câncer mais incidente nas 

mulheres, sendo ainda o responsável por taxas altas de morbidade e mortalidade na 

população feminina. De acordo com a estimativa do INCA, para o triênio de 2020-

2022, 16.370 mulheres serão acometidas pelo câncer de colo do útero, impactando, 

de maneira negativa, o perfil epidemiológico das mulheres na vida pessoal, familiar, 

social e econômica (INCA, 2019). 

O câncer de colo do Útero ocorre pela infecção do papilomavírus humano 

(HPV), na maioria das pessoas aparece de forma assintomática, podendo ficar 

latente de meses e até mesmo anos até manifestar algum sinal, como as verrugas 

na região genital e no ânus, que são visíveis a olho nu, ou pode ocorrer de forma 

subclínicas que não são visíveis. As manisfestações geralmente mais comuns são 

em gestantes e em pessoas com imunidade baixa, podendo acometer a vulva, colo 

do útero, região perineal, vagina, ânus, pênis e bolsa escrotal. Nas áreas 

extragenitais, pode aparecer nas conjuntivas, mucosa nasal, oral e laríngea 

(BRASIL, 2018). 

A prevenção do câncer do colo do útero em sua condição primária, relaciona-

se a diminuição do risco de contágio pelo HPV, que ocorre por via sexual, através de 

lesões microscópicas na mucosa ou na pele da região anogenital. O uso do 

preservativo durante a relação sexual com penetração protege parcialmente do 
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contágio pelo HPV, pois também pode ocorrer através do contato direto da pele com 

a vulva, região perineal, perianal e bolsa escrotal. Uma das principais formas de 

prevenção é através da vacianção contra o HPV, que foi implementado no 

calendário vacinal pelo Ministério da Saúde no ano de 2014, com grupo alvo de 9 a 

14 anos, pois a vacina é mais eficaz quando usada antes do inicio da vida sexual. 

Essa vacina protege contra os subtipos 6, 11, 16 e 18 do HPV, os dois primeiros são 

os que causam as verrugas genitais e os dois últimos responsáveis por cerca de 

70% dos casos de câncer do colo do útero. A vacinação em conjunto com o exame 

preventivo (Papanicolau) se complementam como prevenção do câncer, pois a 

vacina não protege contra todos os subtipos oncogênicos, o exame Papanicolau 

identifica as lesões precursoras da doença podendo ser tratado precocemente, mas 

ainda assim ainda é o 2º tipo de câncer nas mulheres (INCA, 2020). 

O que dificulta e muita das vezes impossibilita o tratamento com fins curativos 

é o diagnóstico tardio do câncer, diminuindo o tempo de vida e reduzindo a 

qualidade de vida no tempo que ainda resta (SILVA et al., 2015). 

Segundo o INCA, o controle e acompanhamento do paciente com câncer não 

deve ser feito apenas sob o momento do diagnóstico e tratamento, mas também 

durante a oferta dos cuidados paliativos. Todo ser humano, diagnosticado com 

alguma doença grave, de rápido avanço, ou àquelas que são incuráveis precisam de 

atenção e promoção de cuidados paliativos, em todas as fases do processo, seja no 

diagnóstico, no acompanhamento e no fim (INCA, 2019). 

Cuidados paliativos é um termo utilizado para representar a ação de toda a 

equipe que atende este paciente com objetivo de fornecer atendimento digno, alívio 

dos sintomas angustiantes e qualidade de vida. O termo “paliativo” vem do latim 

“palliun” que significa capote, manto, proteção, isto é, oferecer proteção para 

aqueles que foram desenganados e as medidas curativas não surtem mais 

(SANTOS et al., 2019). 

A OMS divulgou em 1986, que os cuidados paliativos são as medidas 

realizadas sob os cuidados ao paciente quando não há mais a possibilidade de cura. 

Os cuidados paliativos são definidos como um cuidado que garante a qualidade de 

vida à pacientes, e até mesmo para seus familiares que estão diante de uma doença 

que não apresenta mais chances de cura e ameaça a continuidade da vida, 

promovendo assim a diminuição do sofrimento (CORREIA et al., 2017). 
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Os cuidados paliativos ao paciente oncológico não tem o objetivo de abreviar, 

muito menos prolongar a morte. Eles servem para o cuidado verdadeiro, aliviando a 

dor e o sofrimento, garantindo que até o momento da morte este paciente tenha uma 

melhor qualidade de vida. Os cuidados paliativos devem ser ofertados desde que a 

doença foi diagnosticada e garantidos até o momento do luto. Portanto, torna-se 

importante que a equipe multiprofissional esteja preparada e treinada para que seja 

ofertado ao paciente um melhor atendimento, com muita dedicação e compreensão, 

entendendo que o cuidado a esses pacientes envolve lidar com a dor e sofrimento 

do paciente e de toda a família. O sentimento da terminalidade de vida envolve 

todas as esferas do ser humano, seja física, espiritual, psíquica e social (SILVA et 

al., 2016). 

É importante ressaltar que os objetivos da assistência, estão em 

conformidade com o que é proposto pela OMS, que estabelece como primordial a 

promoção da qualidade de vida, a prevenção e alívio dos sintomas, o apoio às 

necessidades tanto emocionais quanto psicossociais, e espirituais e do conforto de 

pacientes, bem como aos seus, uma vez que estes estão juntos ao paciente no 

enfrentamento a doença (CAROPES et al., 2016). 

O câncer é uma doença muito dolorosa para o paciente, e não apenas física, 

mas também emocional o que faz com que o paciente sinta grande dificuldade para 

aceitá-la, sentindo assim o desejo de desistência da mesma. Diante disto os 

cuidados paliativos objetivam trazer ao paciente terminal uma maior dignidade, 

valorizando-o de forma holística e humanizada (CAROPES et al., 2016). 

Sendo assim o profissional deve compreender e respeitar os limites dos 

pacientes, ensinando-lhes a ter autonomia para o cumprimento de ações que tornam 

a vida digna, estimulando a capacidade do autocuidado, envolvendo o paciente e 

também a sua família durante as decisões e cuidados realizados até o último 

momento de vida, proporcionando condições de manter o controle sobre a vida, 

aliviando os sintomas, principalmente a dor e o desconforto (ALIMEIDA; GARCIA, 

2015). 

O profissional de enfermagem, mais precisamente o enfermeiro, deve estar 

capacitado a compreender todas as necessidades que envolvem este paciente, bem 

com a seus familiares. Para isto é de suma importância à capacitação de 

profissionais para atuar em cuidados paliativos. Os Cuidados Paliativos ao paciente 

oncológico demandam conhecimento científico de Enfermagem, para prestar efetivo 
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controle da dor e outros sintomas, proporcionando melhor qualidade de vida até o 

seu momento final (PICOLLO; FACHINI, 2018). 

Mediante o interesse pessoal pelo assunto e após leitura de artigos a respeito 

de Cuidados Paliativos à mulher acometida do câncer de colo do útero, surgiu o 

interesse em contribuir com a temática, descrevendo as ações de Enfermagem no 

atendimento e cuidado do paciente e seus familiares, ressaltando a importância do 

Enfermeiro, que através de suas ações é essencial para, não apenas trazer o alívio 

ao paciente, mas também trazer a possibilidade de paciente e familiar viverem da 

forma mais ativa possível, compreendendo a morte como parte integrante do ciclo 

da vida. 

Portanto, formulou-se como questão norteadora “como é a assistência de 

enfermagem à mulher com câncer de colo de útero em cuidados paliativos, segundo 

a produção científica nacional?” Assim, o objeto de estudo desta pesquisa foi a 

assistência de enfermagem à mulher com câncer de colo de útero em cuidados 

paliativos, segundo a produção científica brasileira. 

Definiu-se como objetivo geral do estudo: “analisar a produção científica 

brasileira sobre a assistência de enfermagem para mulheres com câncer de colo de 

útero em cuidados paliativos.” 

Como objetivos específicos: 

- Identificar e descrever os conhecimentos necessários para que o profissional 

enfermeiro preste assistência à mulher com câncer de colo de útero segundo os 

preceitos do cuidado paliativo, segundo a produção científica nacional. 

- Conhecer o cenário do cuidado em enfermagem à mulher com câncer de 

colo de útero em cuidados paliativos, segundo a produção científica nacional. 
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2 REFERÊNCIAL TEMÁTICO 

 

2.1 Câncer de colo de útero 

 

Câncer é o crescimento desordenado das células que se alastram para os 

órgãos e tecidos, podendo se estender para outras partes, onde se conhece como 

metástase. Na literatura médica mundial atual, existe mais de 100 tipos de câncer. 

(BRASIL, 2019) 

Já o câncer de colo de útero é um tipo de tumor maligno que ocorre na parte 

inferior do útero, mais especificamente na região onde é conectado com a vagina. 

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), o câncer do colo do útero é o 

terceiro que mais incide na população feminina, posterior ao câncer de mama e do 

câncer de colorretal. Nos dias atuais, o diagnóstico pode acontecer em 44% dos 

casos precocemente. Já na década de 1990, 70% dos casos só eram identificados 

em sua forma avançada. Os cânceres de colo de útero são de dois tipos (INCA, 

2019): Carcinomas: Ocasionados pela presença do vírus HPV; Adenocarcinomas: 

Tumor maligno derivado de células glandulares epiteliais secretoras, que afeta 

vários órgãos, principalmente o colo de útero. É um tipo de câncer com 

agressividade elevada e com isso seu prognostico é desfavorável (INCA, 2019) 

O câncer de colo de útero é causado por uma mutação nas células da região, 

que começam a se multiplicar de forma desordenada. Geralmente essa mutação 

está relacionada com a presença do vírus HPV. Estima-se que 90% das mulheres 

entraram em contato com alguma cepa desse vírus ao longo de sua vida, mas 

apenas alguns vírus estão relacionados com o câncer de colo de útero. Os tipos: 16, 

18, 31, 33, 35 ou 39 possuem o vírus propulsor do câncer (BRASIL, 2018).  

Importante frisar que existem duas vacinas para prevenção do HPV 

aprovadas e registradas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e 

que estão disponíveis comercialmente, quadrivalente que confere a proteção contra 

o HPV 6, 11, 16 e 18 e a bivalente que confere proteção contra HPV 16 e 18 

(ONCOGUIA, 2019). 

O HPV é totalmente tratável e curável, apenas quando não tratados por um 

longo período de tempo que pode se desenvolver um câncer. As lesões não 

apresentam sintomas, e são identificadas através dos exames de preventivo, 

colposcopia e vulvoscopia (BRASIL, 2018).  
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Dentre os fatores de risco que contribuem para o câncer de colo de útero são 

(BRASIL, 2018): Inicio precoce da vida sexual ativa; Extensa quantidade de 

parceiros; Relações sexuais se preservativo; Presença de outras IST’s; Sistema 

imunológico debilitado; Uso prolongado de pílula anticoncepcional ou DIU; Histórico 

familiar; Excesso de peso. 

Em relação aos casos de câncer de colo de útero pode-se indentificar os 

seguintes sinais e sintomas: Sangramento vaginal, corrimento anormal, com 

coloração e odor anormal, dor na pelve ou durante a relação sexual. Já o 

diagnóstico e determinação da extensão do tumor ocorre através de exames como 

(BRASIL, 2018): Biópsia da região afetada; Tomografia computadorizada; 

Ultrassonografia; Ressonância Magnética; PET – Scan. 

Para precisão diagnóstica do câncer de colo de útero, utiliza-se o sistema de 

estadiamento, através de estágios de 0 – IV descritos abaixo: 

 Estágio 0 ou carcinoma in situ: As células cancerígenas ainda estão no colo 

do útero. 

Estagio I: O câncer invade o colo do útero, mas não sai. 

Estágio II: O câncer cresce para fora do útero, mas não se espalha. 

Estágio III: O câncer atinge a vagina, parede da pelve e pode ou não estar 

bloqueando a uretra. 

Estágio IV: O câncer se espalha para outros órgãos e tecidos (BRASIL, 2019).  

Já os tratamentos de câncer de colo de útero podem ser através de: Cirurgia, 

radioterapia e quimioterapia. Nas lesões pré-cancerígenas, utilizam-se: Crioterapia e 

imunoterapia, todos eles podendo levar algum problema de fertilidade ou na 

sexualidade da mulher (ONCOGUIA, 2019). 

Quando diagnosticado precocemente e na fase não invasiva ou no estágio I o 

prognóstico da paciente é positivo com grande chance de cura (entre 80% e 90%), 

mas elas diminuem conforme o quadro (ONCOGUIA, 2019).  

A ação de controle de CA do colo do útero, requer ações voltadas em todos 

os graus de atenção, desde promover a saúde até o cuidado paliativo. Para a 

detecção de acordo com a OMS (Organização Mundial de Saúde)e de grande 

importância abordagem em pacientes com sinais ou sintomas relacionados à doença 

até mesmo uma população com mais de um paciente assintomático e que pode 

estar aparentemente saudável mesmo assim sendo sugerido o exame, tendo o 
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objetivo de identificar lesão sugestiva de CA de colo do útero, já sendo encaminhada 

diretamente para investigação e tratamento (INCA,2018). 

A grande mortalidade pelo CA de colo do útero pode ser minimizada se forem 

organizadas com programas direcionado a esse tipo de prevenção e detectar, 

mostrando as mulheres a importância de conhecer nosso corpo, de prevenção de 

causas que acarreta esse CA e também de observar manifestações clinicas 

anormais, como mudanças fisiológicas (INCA, 2018). 

O CA de colo de útero é totalmente invasivo e só evolui através de lesões 

precursoras (lesões intraepiteliais as escamosas de alto grau e adenocarcinoma in 

situ). Sendo detectadas o quanto antes e se for tratado de forma imediata e correta, 

impedem a dimensão do CA. No Brasil o Rastreamento do colo do útero e o exame 

de fitopatológico (exame de Papanicolau) é oferecido principalmente para mulheres 

entre 25 a 64 anos que já tiveram atividade sexual (INCA,2018).  

O exame Papa Nicolau também conhecido como preventivo, ajuda a detectar 

as células anormais que causam alterações no colo do útero, podendo ser tratadas 

antes de se tornarem câncer. Quando essas alterações são identificadas e tratadas, 

é possível tratar e prevenir 100% dos casos, por isso a importância da realização 

desse exame regularmente (BRASIL, 2019). 

O uso do preservativo nas relações sexuais, é outra importante forma de 

prevenção contra o câncer de colo de útero e outras IST’s, mas não impede 

totalmente a infecção do HPV, pois as lesões podem aparecer também em áreas 

que não são totalmente protegidas pela camisinha masculina, como a vulva, região 

pubiana, perineal ou bolsa escrotal, com isso a camisinha feminina que também 

cobre a vulva, evita mais eficazmente o contágio, quando utilizada desde o início das 

relações sexuais. (BRASIL, 2019) 

Segundo a OMS, as mulheres na faixa etária de 30 a 39 anos tem maior risco 

de incidência da doença atingindo com maior gravidade mulheres na faixa etária de 

50 a 60 anos (BRASIL,2019). 

 

2.1.2 Ações de enfermagem no tratamento do câncer do colo do útero 

 

O cuidado da enfermagem à mulher com câncer de colo de útero, se inicia no 

ato do procedimento de coleta do exame Papanicolau, que consiste em colher o 

material do colo do útero e do seu óstio, que geralmente é realizado por um 
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enfermeiro ou médico. Esse material é coletado e fixado em uma lâmina e, em 

seguida corado, possibilitando a identificação das alterações celulares típicas com a 

presença do HPV.  A coleta do exame Papanicolau é um meio efetivo para 

monitorizar e suspender o desenvolvimento neoplásico e o câncer de forma maligna 

(REVISTA CIENTIFICA DE ENFERMAGEM, 2015) 

Compete ao enfermeiro a mobilização, envolvimento e a prática, tanto ao 

atendimento, quanto à execução do exame preventivo conforme sua preconização. 

A consulta de enfermagem é feita por quatro etapas: Coleta de dados, diagnóstico 

de enfermagem, implementação do cuidado e avaliação dos resultados.  Através 

dela são identificados problemas de saúde e a partir do mesmo será implementado 

as medidas de promoção, proteção e recuperação de saúde (COFEN, 2018). 

Na atenção primária cabe ao enfermeiro ter sua atenção voltada para 

prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, com o objetivo de 

estabelecer um vínculo com a paciente que pertence ao grupo de risco quando 

relacionadas ao câncer de colo de útero. Já na atenção secundária e terciária, o 

enfermeiro oferece apoio em serviços diagnósticos e terapêuticos. Através de uma 

forma direta, por sua autonomia, o enfermeiro tem interação com o paciente, com 

objetivo de reduzir a ansiedade do mesmo e permitir a potencialização do tratamento 

e prevenir futuras complicações, podendo utilizar como ferramenta o Processo de 

Enfermagem (PE), considerando uma maneira de organizar e sistematizar a 

assistência, oferecendo cuidados humanizados, atingindo resultados esperados 

(COFEN, 2018).  

A consulta de enfermagem é um método que faz possível a promoção de 

ações preventivas e educativas para a saúde da mulher, com uma comunicação 

clara, efetiva, contribuindo para a compreensão da mulher quanto ao seu estado de 

saúde. Possibilitando uma escuta qualificada para que as mulheres se sintam 

amparadas e seguras acerca de toda orientação recebida e no enfrentamento da 

doença, visando uma boa reabilitação e a melhoria da qualidade de vida (REVISTA 

CIENTIFICA DE ENFERMAGEM, 2015). 

Além de toda sua ação intra-hospitalar, o enfermeiro também pode 

desenvolver palestras educativas, rodas de conversas, orientações individuais, com 

o objetivo de orientar quanto ao exame de preventivo de uma forma mais 

descontraída, estimulando o comparecimento das pacientes na unidade de saúde, 

por meios de formas recrutarias. A enfermagem pode ser amplamente definida como 
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a ciência do cuidado integral e integrador em saúde. O enfermeiro atua no sentido 

de assistir, coordenar, práticas de cuidados, sentido de educar, promover, proteger e 

reabilitar indivíduos de forma humanizada, criativa e proativa, em diferentes níveis 

de atenção à saúde.  Sendo esse processo possível através de planos de cuidados, 

garantindo a continuidade e resolutividade do cuidado em saúde (REVISTA 

CIENTIFICA DE ENFERMAGEM, 2015). 

 As ações de enfermagem no tratamento do câncer do colo do útero visam 

ofertar a assistência de forma integral e individualizada para cada paciente, informar 

sobre os tratamentos indicados, seja ele a cirurgia, radioterapia, tratamentos 

combinados, a enfermagem tem como objetivo ser o intermédio do paciente para 

fornecer informações que possam minimizar as possíveis complicações orientando o 

paciente para o autocuidado (INCA, 2015). 

As informações de enfermagem dão início desde a primeira consulta até o 

período pós tratamento. Quando a equipe médica opta pela cirurgia a enfermagem 

começa sua ação através do acolhimento, consulta de enfermagem pré-cirúrgica, 

assistência de enfermagem hospitalar, pré, trans e pós cirúrgica, consulta de 

enfermagem pós alta hospitalar e orientar quanto ao seguimento com o 

ginecologista e oncologista (INCA, 2015). 

Quando a equipe médica opta pela radioterapia combinada à cirurgia, a 

enfermagem tem intervenção a orientar em grupo para teleterapia, que é a 

radioterapia realizada com a administração da radiação através de uma fonte 

colocada longe do paciente (INCA,2015). 

Quando ocorre a escolha da radioterapia exclusiva ou combinada com 

quimioterapia (QT) ocorre o acolhimento com a equipe de enfermagem, é orientado 

em grupo para a teleterapia, consulta pré-teleterapia na unidade de origem, consulta 

de enfermagem no Centro de Radioterapia na primeira aplicação, consulta de 

enfermagem no Centro de Radioterapia na 15º aplicação, consulta de enfermagem 

no Centro de Radioterapia na 25º aplicação, orientação de enfermagem em grupo 

pós teleleterapia na unidade de origem, seguimento com ginecologista e oncologista 

(INCA,2015). 

Após a teleterapia quando há necessidade da braquiterapia, que é um tipo de 

radioterapia de forma interna na qual um material radioativo é inserido dentro ou 

próximo ao órgão a ser tratado, através de cateteres ou sondas. Após a colocação 
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do cateter é ativado através de um programa de computador no qual o físico calcula 

a dose de tratamento prescrito pelo radioterapeuta (ONCOGUIA, 2016). 

 A enfermagem realiza sua consulta no Centro de Radioterapia - Braquiterapia 

- 1º inserção, realiza novamente sua consulta no Centro de Radioterapia - 

Braquiterapia - 3º inserção, realiza sua consulta pós braquiterapia na unidade de 

origem, finalizando com a orientação do seguimento com ginecologista e oncologista 

(INCA,2015). 

 

2.2 Cuidados Paliativos 

 

Os cuidados paliativos são uma concepção de cuidados de saúde ativos e 

integrais com propósito de promover alternativas para uma qualidade de vida para 

paciente com doença grave, progressiva e que ameaça sua continuidade de vida. 

Tem como objetivo ajudar o paciente a ter uma boa qualidade de vida significativa 

ao lado de pessoas queridas, através da prevenção da dor e alívio do sofrimento 

(INCA, 2018). 

O cuidado paliativo ganhou forma entre os anos de 1900 à 1902, onde um 

jovem padre francês chamado São Vicente de Paula, fundou a Ordem das Irmãs de 

Caridade em Paris e até os dias atuais podemos ver o desenvolvimento e a 

evolução dos cuidados paliativos. De acordo com a Academia Nacional de Cuidados 

Paliativos (ANCP) alguns historiadores apontam que a filosofia paliativista começou 

na antiguidade, com as primeiras definições sobre o cuidar. Naquele tempo era 

comum achar hospedarias em monastérios que abrigavam não só doentes, mas 

também necessitados, mulheres em trabalho de parto, órfãos e portadores de 

Hanseníase. Estas Hospedarias acolhiam, protegiam e de alguma forma davam o 

alívio do sofrimento, mas do que a própria cura (ANCP, 2017). 

São utilizados sempre que necessário e o mais rápido possível quando o 

paciente necessita. O CP pode ser associado ao tratamento, quando o mesmo tem 

como objetivo a cura, aliviando os sintomas quando é difícil controlá-lo, conciliando 

com a melhor das condições clínicas do paciente. A abordagem paliativa pode ser 

ampliada visando cuidar dos aspectos psicológicos, físicos e sociais do paciente. No 

paciente fora de possibilidade terapêutica o CP é um tratamento prioritário e muito 

necessário uma vez que garante a qualidade de vida deste indivíduo, conforto e 

dignidade em seu momento mais difícil (ANCP, 2018). 
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No Brasil as discussões e iniciativas tomadas, de formas isoladas acontecem 

desde os anos 70, porém, foi nos anos 90 que começaram a aparecer os primeiros 

serviços organizados, mas de forma experimental com atendimento integral à 

pacientes fora de possibilidades terapêuticas que acontecem desde 1986. Naquele 

ano CP era muito subjugado e até comparado com eutanásia e até os dias de hoje 

existe esse tabu. Nos dias atuais ainda existe atividades relacionadas ao CP que 

precisam ser regularizadas na forma de lei. Esse cuidado abrange todas as 

patologias, principalmente pacientes que possuem CA, tanto na sua fase inicial 

quanto na fase onde o paciente encontra-se fora de possibilidade terapêuticas 

(ANCP, 2017). 

Em 2005 a Fundação da Academia Nacional de Cuidados Paliativos, ganhou 

uma extensão institucional e com isso avançou a regularização dos profissionais dos 

CP no Brasil, estabelecendo qualidade e desenvolvimento no Brasil e mostrando o 

que é e o que não é o CP. Assim, foi possível ajudar e elaborar duas resoluções 

importantes que regulam a atividade médica relacionada a essa prática (ANCP, 

2018). 

São poucos os serviços de CP no Brasil que ofereçam atenção baseada em 

critérios científicos, grande maioria ainda requer uma padronização para que tenha 

eficácia no cuidado. O crescimento do CP é essencial para a população brasileira, 

para que o sistema de saúde mude sua aproximação com os pacientes fora de 

possibilidade terapêutica. Esses cuidados são necessidades de saúde não só 

pública, mas também humanitária (ANCP, 2017). 

Foi desenvolvido um modelo em CP inicial já no momento do diagnóstico, de 

forma conjunta as terapias, capazes de modificar psicologicamente a forma que o 

paciente lidar com a notícia da patologia. Esse tipo de tratamento também inclui 

medidas de terapia para os sintomas físicos, com ações terapêuticas e também 

apoio espiritual ao paciente com diagnóstico terminal. Para familiares essas ações 

são importantes, se dividem com apoio social, espiritual do diagnóstico até o período 

de luto (INCA, 2017). 

Vemos não só em outros países, mas inclusive no Brasil que os cuidados 

paliativos podem ser ofertados tanto nos hospitais, quanto em residências, para 

cada etapa do tratamento será avaliado o melhor local para acontecer a assistência. 

O suporte deve acontecer não só para o paciente, mas sim para toda a família. São 

várias as formas de tornarmos essa situação o mais confortável possível. A 
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humanização durante todo tratamento é imprescindível para avaliar e aplicar o plano 

terapêutico nos campos emocionais, fictício, sociais e até espiritual, deixando todos 

em harmonia para o bem estar do paciente. Os sintomas dos pacientes devem ser 

avaliados rotineiramente e o diálogo com a família, sempre mantidos para 

acompanhamento dessa nova rotina (ABRALE, 2016). 

No INCA, os pacientes com melhor capacidade funcional podem receber os 

CP se deslocando até hospitais onde são disponibilizadas consultas no ambulatório, 

mantendo sua autonomia e mobilidade. Para pacientes com sua capacidade 

funcional comprometida, sendo impossibilitados de comparecer ao hospital são 

ofertados assistência domiciliar. Em situações agudas a ajuda é disponível pelo 

telefone 24 horas e em caso de necessidade de monitoramento estão preparados 

para internação e cuidados de fim de vida (INCA, 2018). 

Esses cuidados são integrados com os profissionais envolvidos para oferecer 

os cuidados paliativos, é feito uma abordagem multiprofissional composta por 

médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, nutricionistas, 

terapeutas ocupacionais, educadores físicos, assistentes sociais, psicólogos, 

fonoaudiólogos, farmacêuticos e assistentes espirituais, garantindo assim qualidade 

de vida para aqueles que possuem bom prognóstico se estendendo aos pacientes 

fora de possibilidades terapêuticas (INCA, 2018). 

Cuidados paliativos não são baseados em protocolos, mas sim em princípios, 

não se fala em terminalidade e sim em doença que ameaça a vida e faz o individuo 

encarar essa fase de uma forma menos dolorosa, sua família também é assistida 

para que consiga dar o apoio essencial que esse doente necessita. CP baseia-se 

em cuidados inerentes às diversas especialidades, possibilitando intervenções com 

conhecimentos específicos. Os seguintes princípios foram publicados pela OMS em 

1986 e reafirmadas em 2002 e estão listadas abaixo (INCA, 2018): Promover o alívio 

da dor e outros sintomas desagradáveis; Afirmar a vida e considerar a morte como 

um processo normal da vida; Não acelerar nem adiar a morte; Integrar os aspectos 

psicológicos e espirituais no cuidado ao paciente; Oferecer um sistema de suporte 

que possibilite o paciente viver tão ativamente quanto possível, até o momento da 

sua morte; Oferecer sistema de suporte para auxiliar os familiares durante a doença 

do paciente e a enfrentar o luto; Abordagem multiprofissional para focar as 

necessidades dos pacientes e seus familiares, incluindo acompanhamento no luto; 
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Melhorar a qualidade de vida e influenciar positivamente o curso da doença(INCA, 

2018). 

 De acordo com a OMS os princípios devem ser aplicados desde o diagnóstico 

da doença dita como potencialmente mortal, para cuidarmos dos pacientes em todos 

os momentos de sua evolução dando-lhe o conforto digno e necessário. 

 Cuidados paliativos é o alivio iminente da dor para os pacientes que 

descobrem uma doença crônica e quando não mais existem possibilidades 

terapêuticas, muitos estudos mostram e comprovam que cuidados paliativos não são 

eutanásia, com isso devemos valorizar esse cuidado e prestar assistência 

humanizada aqueles que já sofrem não só com seu diagnostico, mas com toda 

bagagem dolorosa que a doença traz. Cuidado paliativo é o alívio da dor psicológica, 

física e da família quando vê seu ente querido bem dentro de suas possibilidades, 

mesmo com toda jornada dolorosa. É qualidade de vida, dignidade, humanização, 

mesmo que seu objetivo não seja a cura, mas é cuidado, conforto e suporte durante 

a descoberta da doença, em seu pré e pós-tratamento e no fim da vida. Seu 

propósito é cuidar de pacientes graves com doenças crônicas e/ou incuráveis que 

ameaçam a qualidade de vida (BRASIL, 2017). 

 

2.2.1 Assistência de enfermagem ao paciente em cuidados paliativos 

 

A assistência de enfermagem ao paciente em cuidados paliativos consiste em 

preservar, zelar, proporcionar o maior conforto e/ou reduzir qualquer circunstancias 

que lhe cause danos físicos ou mentais. A comunicação entre a família e os 

profissionais de saúde é essencial para tomadas de decisões com esse paciente, a 

interação entre as partes envolvidas pode se dificultar mediante a complicação da 

doença, risco de óbito e ausência de conhecimentos técnicos relacionados ao 

portador da doença e seus familiares. Os esforços envolvidos para a qualidade de 

vida melhoram a eficiência do cuidado e reduz a sobrecarga durante o período de 

fim de vida (COELHO,YANKASKAS, 2016). 

Para o controle álgico, os opioides ainda são a melhor opção aos pacientes 

em CP, sendo de total importância realizar esse cuidado antes de procedimentos 

invasivos como a drenagens ou retiradas de dispositivos que possam gerar algum 

tipo de desconforto (COELHO, YANKASKAS, 2016). 
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O banho e higiene oral são de total importância para esse paciente, uma vez 

que trazem sensação de bem-estar, relaxamento e conforto, através do movimento 

de fricção que são exercidos durante o banho, estimulando as terminações nervosas 

e ativando a circulação sanguínea. A equipe de enfermagem é essencial para esse 

cuidado, mantendo esses pacientes limpos, livre de mau odor e reduzindo a 

propagação de microrganismos. Para muitos pacientes, esses simples cuidados que 

exercemos ao longo de toda a nossa vida é muito sacrificante, sendo preciso 

controlar a dor através dos opioides (LÔBO, SARAIVA, 2017). 

Pacientes em CP podem apresentar quadros de dispneia constantes e devem 

ser tratados como doença de base, através de terapia farmacológica e não 

farmacológica; para terapia farmacológica, geralmente são utilizados opioides, 

ansiolíticos e outras medicações como adjuvantes, os diuréticos, bronco dilatadores 

e corticoides; e para a terapia não farmacológica, pode ser utilizado a mudança de 

decúbito e a oxigênioterapia (COELHO,YANKASKAS, 2016). 

Diferente do que muitas pessoas sem conhecimento técnico pensam, a 

nutrição e hidratação artificiais não melhoram o quadro do paciente em fim de vida, 

podendo piorar seu quadro clinico e desconforto, podendo lhes causar náuseas, 

êmese e um aumento de risco de broncoaspiração. Dependendo do grau e 

gravidade desse paciente, as decisões devem ser associadas à práticas baseadas 

em evidências e experiência clínica, através de uma efetiva comunicação com o 

paciente e familiares, respeitando a autonomia e dignidade do mesmo. 

(COELHO,YANKASKAS, 2016). 

A doença deve ser tratada com alguns aspectos essenciais, que visam a auto 

estima da mulher, já que surgem algumas dúvidas relacionadas a sexualidade. Pois 

a sexualidade é muito mais que reproduzir, muito mais que o sexo e corpo, tem 

haver com o conhecimento do corpo. Com isso, o INCA em 2016 criou um 

ambulatório de sexualidade, profissionais de saúde comprometidos e capacitados 

para ajudar mulheres após o tratamento a lidar com seu corpo, podendo recuperar 

sua feminilidade após o tratamento e lidar com seu corpo, após a recuperação da 

sua saúde, poder recuperar sua autoestima (INCA, 2018). 

O câncer do colo de útero é uma doença muito temida pelas mulheres, visto 

pelo modo de que o útero possui um significado expressivo na vida das mulheres, 

podendo representar sexualidade, feminilidade e a capacidade da reprodução. E é 

nesse contexto que a maneira como essa mulher recebe o diagnóstico da doença 
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pode ter influências pessoais, culturais e sociais, influenciado no tratamento e cura 

da doença. Portanto é de extrema necessidade ter a sensibilidade com a mulher 

portadora do câncer de colo uterino, saber lidar com as alterações de humor, medo, 

ansiedade, que interferem na vivência dessa mulher com a sociedade, buscando o 

resgate da cidadania das mesmas, pois a mulher não só lida com o diagnóstico da 

doença, mas também existe a discriminação e rejeição da sociedade, interferindo 

em seu convívio familiar e até mesmo nas tarefas produtivas (FEBRASGO,2017). 

Ao receber o diagnóstico de cancêr pode trazer diversas implicações em 

vários níveis, sendo eles: físicos, emocional, afetivo, profissional, financeiro e muitas 

vezes familiares, gerando estresse, tensão e conflito. A mulher com câncer do colo 

de útero, sofrem grande impacto em suas vidas, deixando a alegria e o amor pela 

vida, dando lugar a sentimentos e sensação de desamparo. A família de um 

paciente com câncer exige grande atenção em virtude de caráter crônico revestido 

da doença, se estendendo a estrutura familiar, impondo necessidade de 

reorganização para atender às necessidades do cotidiano e os cuidados com o 

paciente. A relação pós diagnóstico dependem da relação de como eram antes, 

manter uma boa cumplicidade entre esposa e marido, fortalecendo seus laços e 

apoiando incondicionalmente essa mulher oncológica, dando apoio, mas sem tirar a 

autonomia da mesma. A localização do tumor pode acabar afetando a questão da 

sexualidade, por isso é de suma importância um diálogo aberto sobre o tema para 

que não haja ressentimento procurando a franqueza e honestidade 

(FEBRASGO,2017). 

Os filhos por mais que seja delicado e difícil encarar a realidade, nunca é uma 

boa decisão esconder o diagnóstico de câncer, mas caso esse familiar vier a faltar, a 

crinça não se sentirá abandona e tão pouco traída, sendo um processo de longo 

tempo a ser entendido e superado, tendo o período necessário de despedida, 

preparando-as aos poucos, com um vocabulário adequado de fácil assimilação 

(FEBRASGO, 2017). 
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3 METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo de revisão integrativa, um importante método de 

pesquisa, pois através deste é possível realizar uma análise dos elementos já 

publicados na literatura, de uma forma ampla e sistemática, e divulgação dos dados 

científicos encontrados em pesquisas de outros autores. Para atender de forma 

eficiente às necessidades de cuidado, seja ele individual ou coletivo, torna-se 

importante que a produção de conhecimentos em enfermagem seja ampla e variada 

(SOARES et al., 2014). 

A metodologia de revisão integrativa deve seguir as seguintes etapas: seleção 

do tema e questão de pesquisa; estabelecimentos dos critérios de inclusão e 

exclusão; seleção das palavras chave; busca dos estudos nas bases científicas; 

análise sistemática dos estudos selecionados; categorização dos estudos; avaliação 

e interpretação dos dados encontrados, estruturando assim a revisão integrativa 

(ERCOLE; MELO; ALCOFORADO, 2014). 

Os artigos científicos foram selecionados através da Biblioteca Virtual em 

Saúde (BVS) e suas bases de dados indexadas LILACS, BDENF e MEDLINE, sendo 

essa busca realizada 2015 a 2019. A busca dos artigos iniciou mediante a seleção 

de descritores: Cuidados Paliativos; Neoplasias do colo uterino; Cuidados de 

Enfermagem; Saúde da Mulher. 

A busca com os descritores acima descritos, combinados 2 a 2, utilizando o 

operador booleano and, resultou em 248 artigos. Para seleção dos artigos foram 

estabelecidos critérios de inclusão e exclusão. A saber: 

● Critérios de Inclusão: artigos publicados entre os anos de 2015 a 2019, em 

periódicos nacionais de enfermagem, disponíveis na íntegra e que correspondessem 

à pergunta proposta por esta revisão. 

● Critérios de exclusão: estudos que não respondiam a pergunta de pesquisa 

proposta inicialmente ou que não se adequassem à temática de análise; estudos 

duplicados. 

Após a aplicação dos filtros correspondentes aos critérios de inclusão, a 

pesquisa refinou 22 estudos. Após a aplicação dos filtros, 12 estudos foram 

excluídos por não atenderem ao tema de análise e estarem duplicados. Assim, a 

amostra final desta pesquisa totalizou 10 artigos. Baseado nisso, correlacionou-se o 

quadro 1 que contém as pesquisas que compõem esta revisão.  
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 A análise de dados ocorreu através da técnica de análise de conteúdo 

proposta por Bardin. Este autor refere que a análise de conteúdo é 

“um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 
procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção destas 
mensagens” (BARDIN, 2006, pg.47).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Identifica-se abaixo, os estudos que compõem a amostra desta pesquisa 

(quadro 1).  

 

Quadro 1 – Distribuição das referências utilizadas na elaboração dos resultados. Rio de 

Janeiro, 2020. 
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Fonte: as autoras (2020). 
 

4.1 Caracterização dos estudos 
 

Inicialmente, realizou-se a caracterização dos estudos, conforme o ano de 

publicação, tipo de metodologia e periódico de publicação (tabela 1, 2 e 3). 
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A seguir, a tabela 1 apresenta os artigos de acordo com o ano de publicação. 

Nela evidencia-se a seleção de 1 artigo de 2019 (10%), 3 artigos de 2018 (30%), 2 

artigos de 2018 (20%), 2 artigos de 2017 (20%) e 2 artigos de 2016 (20%).  

 

Tabela 1 – Caracterização dos estudos, conforme o ano de publicação. Rio de 
Janeiro - 2020. 

Ano de 
Publicação Quantidade % 

2019 1 10 
2018 3 30 
2017 2 20 
2016 2 20 
2015 2 20 
Total 10 100 

Fonte: As autoras, 2020. 

 

Na tabela 2, identifica-se o tipo de metodologia bem como o periódico de 

publicação. Observa-se que a pesquisa qualitativa lidera com 5 (50%) estudos, 

seguido da revisão de literatura, com 2 (20%) artigos; já os estudos com 

metodologia quanti-qualitativa, relato de experiência e estudo transversal possuem 

contemplam 1 artigo (10%), respectivamente. 

 

Tabela 2 – Caracterização dos estudos, conforme o tipo de metodologia. Rio de 
Janeiro - 2020. 

Tipo de metodologia Quantidade % 

Estudo de revisão de literatura 2  
Estudo quanti-qualitativo 1  

Qualitativa 5  
Relato de experiência 1  

Estudo transversal 1  
Total 10 100% 

Fonte: As autoras, 2020. 
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Já a tabela 3 descreve os artigos, conforme o periódico de publicação. 

Identifica-se que 5 (55,5%) estudos foram publicados em periódicos de enfermagem, 

o que pode demonstrar a relevância e preocupação da profissão em estudar sobre a 

temática de análise.  

 

Tabela 3 - Caracterização dos estudos, conforme periódico de publicação. Rio 

de Janeiro - 2020. 

Periódico de publicação Quantidade % 

REv. Bras. Enferm. On line 1 10 
Revista Brasileira de 
Cancerologia 1 10 

REv Enferm UFPE on line 1 10 
REv REne 1 10 
REv Enferm UERJ 1 10 
Universidade Tiradentes 1 10 
Esc Anna Nery 2 20 
REv Gaúcha de Enfermagem 1 10 
R. Enferm. Cent. O. Min. 1 10 

Total 10 100% 
Fonte: As autoras, 2020 

 

4.2 Apresentação dos resultados e discussão 

 

No exercício de sua atuação profissional, o enfermeiro possui condição e 

habilidades técnicas para ofertar ao paciente em fase terminal bem-estar, provendo 

alívio, conforto, cuidados básicos e fisiopatológicos, sempre valorizando seus 

anseios, medos, dúvidas, desejos e vontades. O processo de cuidados paliativos 

ofertado aos pacientes com câncer é fundamental, mediante aos benefícios que esta 

assistência pode promover a esta pessoa, como o alívio do sofrimento na finitude da 

vida (MELLO et al., 2019). 

 O cuidado pode ser ofertado a partir da descoberta da doença, e durante todo 

processo, promovendo o cuidado de aspecto emocional, espiritual e psicológico do 

paciente até o fim da sua vida. Promovendo alívio em sua dor, medo, angústia e em 

outros sintomas desagradáveis decorrentes a doença. Esse cuidado pode ser 
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ofertado não só em ambiente hospitalar com também na própria residência em 

Home Health Care um novo modo de tratamento e cuidado de que visa a diminuição 

de internação hospitalar, a Portaria nº 2529 de 19 de outubro de 2006, área do SUS 

definindo a internação domiciliar que tem a possibilidade do tratamento em casa, 

com pacientes estáveis , mesmo existindo a grande necessidade de cuidados, 

sendo possibilitado por esse tipo de assistência exclusivas de saúde, preparadas 

para esse objetivo (MELLO et al., 2019). 

Muitos se sentem mais acolhidos mediante a uma equipe multidisciplinar, 

como: enfermagem, médicos, psicólogo, fisioterapeuta, fonoaudiológia, assistência 

social, sendo assim se sentem mais seguros e orientados quanto ao cuidado a esse 

paciente passando tranquilidade e segurança. Para que os cuidados paliativos se 

façam presente de forma igualitária e para todos de forma universal, se faz 

necessário maiores esforços públicos, ampliando o número de profissionais 

capacitados a gerência de equipes para que assim todos que necessitarem do 

cuidado, não só os oncológicos possam ter esses serviços disponibilizados e optar 

pelo cuidado paliativo até o fim de sua vida ou não (MELLO et al., 2019). 

 A partir do momento que a pessoa descobre que sua doença está fora das 

possibilidades de cura a promoção dos cuidados paliativos pode ser ofertado. Os 

objetivos principais desta assistência estão focados na promoção da qualidade de 

vida (QV), no alívio da dor e de outros sintomas, na integração dos aspectos físico, 

psicológico e espiritual no cuidado a ser prestado pelas equipes que estão na 

assistência. Estes profissionais devem evitar a utilização de procedimentos invasivos 

desnecessários, que não trazem melhoria da qualidade de vida (SILVA et al., 2018). 

 O enfermeiro deve oferecer ao paciente um cuidado eficiente e humanizado. 

Entre as ações principais e mais importantes estão a promoção do conforto, e o 

alívio da dor, tendo em vista que estando livre de dores o paciente pode receber e 

aceitar de maneira eficaz o consolo e apoio. Para isto torna-se importante que haja 

uma boa interação enfermeiro-paciente (ROCHA et al., 2018). 

 É necessário que o enfermeiro atenda e cuide deste paciente de uma forma 

holística, empática e humanizada, priorizando a comunicação terapêutica de forma 

adequada, para promover o afeto, atenção, conforto e carinho. Deve ainda 

compreender necessidade de dar uma maior importância ao estabelecimento do 

relacionamento terapêutico no sentido mais amplo, o que pode facilitar para o 

paciente o convívio com a doença (SILVA et al., 2015). 



37 
 

 A atuação do Enfermeiro é de grande relevância e primordial importância, 

tendo em vista que ele é o profissional dentro da equipe multidisciplinar que está 

mais próximo do paciente e de sua família, e esta aproximação facilita a interação da 

assistência oferecida pela equipe ao paciente. Para o paciente é importante saber 

que para o profissional ele é importante, pois esse sentimento estabelece “laços” de 

confiança com o profissional que o assiste, sabendo que seu tratamento esteja 

sendo humanizado (OLIVEIRA, FERNANDES, 2017).  

 O enfermeiro deve buscar atuar no sentido de apoiar o doente e o seu grupo 

familiar, buscando minimizar os medos e ansiedades e colaborando com a 

adequada participação de ambos no processo (ROCHA et al., 2018). 

 Dentre as ações que o enfermeiro pode desenvolver nos cuidados paliativos 

está a comunicação, pois está se apresenta como uma importante ferramenta, ainda 

mais se tratando de paciente terminal, com o objetivo de fortalecer o vínculo junto ao 

paciente, estimulando o paciente a verbalizar seus anseios, seus medos, suas 

preocupações e temores diante de sua doença, fazendo assim com que tanto o 

paciente quanto seu familiar sinta confiança em verbalizar suas preferências no 

atendimento e ajudá-los na tomada de decisões (SCHIAVON et al., 2016). 

 Quando o assunto é CA gera uma série de especulações e preocupações 

com a pessoa que irá começar a lutar contra o mesmo. Quando um familiar é 

diagnosticado com a doença, a pior notícia que se pode ter é da dor e o possível 

sofrimento que esse ente querido irá enfrentrar e a pior delas, a morte. Fazendo-se 

necessário a organização de ideias para não gerar pânico ao familiar acometido com 

a doença, assim como todos os membros da família, que muitas vezes são leigos no 

assunto. O cuidador é aquele que necessita estar a maior parte do tempo 

equilibrado emocionalmente e fisicamente para fornecer todo e qualquer tipo de 

assistência, olhando o outro de forma mais singela para ajudar o paciente acometido 

ter ciência de todo processo da doença, se sentindo acolhido, fortalecido corpo, 

mente e espírito (SCHIAVON et al., 2016). 

O aumento do envelhecimento na população sugere mais pacientes com 

câncer e com doenças crônicas, fazendo com que aumente do número de pacientes 

necessite de CP, pois junto a tecnologia e desenvolvimento de ações que melhorem 

e faça o CP ser conhecido, vem ainda mais ajudando os profissionais de saúde a 

promover a qualidade de vida não só do paciente mas também ao familiar, sendo 

assim esse paciente no CP e acometido a entender todo seu processo terapêutico, 
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pontuando também suas vontades e princípios. A equipe multidisciplinar devem 

passar todo o processo com esse paciente e familiares até o fim de sua vida, 

mostrando ao familiar de forma positiva que mesmo o paciente tendo uma doença 

terminal, tem uma qualidade terapêutica proporcionando bem estar (SILVA et al., 

2018).  

A enfermagem está relacionada diretamente ao processo de tratamento, 

estando presente até o óbito, além do cuidado diferenciado, com sensibilidade e 

estratégia humanizada, podemos visualizar que os profissionais de saúde têm uma 

dificuldade em CP, pela falta de conhecimento técnico cientifico na formação, 

mostrando a necessidade que todos profissionais de saúde deveriam ter, é de 

grande necessidade compreender, para prestar melhor o cuidado ao paciente e ao 

seu familiar cuidador e também promover o entendimento para quem prestar essa 

assistência (SILVA et al., 2018). 

De acordo com a OMS estima-se que em 2030 no mundo haja 27 milhões 

incidentes de câncer entre mortes e pessoas com a doença. No Brasil as estimativas 

projetadas serão de maior incidência, especificamente o CA de Colo de Útero. 

Relatórios do Sistema de Informação do Câncer do Colo de Útero (SISCOLO), no 

período de 2007 a 2012 fortaleceram as coletas de exames de Papanicolau, em 

mulheres de 25 a 59 anos e constataram que foi atingido 0,23 de casos, superando 

a média nacional que foi de 0,17 casos. Reforçando assim pelo Ministério de Saúde 

a importância do exame Papanicolau para acompanhar e detectar o CA de Colo 

Uterino no estágio inicial.O rastreamento foi adotado de forma abrangente e 

constante com possível redução de óbitos com CA de Colo de Uterino em mais de 

70% em relações as populações não assistidas (FARIAS, BARBIERI, 2016) 

A finalidade do rastreamento e detectar alterações celulares em estágios 

iniciais, para que procedimentos de intervenção sejam oportunas, assegurando 

assim os segmentos dessas mulheres, observando também o tempo que sai esse 

resultado qual a forma de monitoramento com exames de Papanicolau com 

resultado alterado , quais são as estratégias do Município para garantir o 

atendimento no caso de CA de Colo de Útero. No estudo, verificou-se grandes 

falhas nos registros de pacientes com alteração no resultado de Papanicolau, não 

sendo analisado as consequências das falhas geradas por erros de 

encaminhamento. Pela grande sobrecarga citada pelos profissionais no campo 

assistencial, a quantidade de pacientes em estágios avançados da doença, 
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identifica-se que não garantia o acesso das mulheres com diagnostico e há urgência 

no aperfeiçoamento do atendimento oferecido as mulheres sob dois aspectos 

fundamentais, adequando o serviço assistencial e regularizando a disponibilização 

de equipamentos, atribuindo também protocolos clínicos, assim ampliando a 

capacidade resolutiva (FARIAS, BARBIERI, 2016)  

Uma explicação para grande taxa de incidência em país ainda não 

desenvolvido, seria a falta de eficiência nos programas de rastreamento. No Brasil, a 

estratégia pelo Ministério da Saúde e o exame de Papanicolau, sendo a prioridade 

mulheres de 25 a 64 anos, sendo necessário garantir a integralidade e qualidade no 

programa de rastreamento, como progressão do paciente, investindo no 

desenvolvimento de ações para prevenção e controle do CA de Câncer de Colo do 

Útero. Percebe-se que a enfermagem em todas as prevenções e necessária para o 

controle de CA de Colo De Útero proposta pelo Ministério de Saúde, incluindo a 

promoção de Saúde, utiliza o conhecimento como principal ferramenta, com intuito 

de antecipar e que se obtenha conhecimento para tomar decisões conscientes 

(VALENTE, et al., 2015) 

Os Cuidados Paliativos estão fundamentados em conhecimentos pertinentes 

à equipe multidisciplinar que assiste o paciente, garantindo diversas possibilidades 

de intervenção clínica e terapêutica nas diferentes áreas de conhecimento da ciência 

médica e de conhecimentos específicos (ALIMEIDA; GARCIA, 2015). 

Embora o conceito de cuidados paliativos esteja ainda em construção, sua 

definição, assim como a prática ainda é um grande desafio para as equipes de 

saúde, visto que a ação não é pautada apenas pela competência técnico-científica e 

baseada também durante o diagnóstico e terapia, mas, envolve também outras 

esferas, sejam elas políticas, culturais, sociais e éticas (SANTOS et al., 2019). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O câncer do colo de útero é ocasionado pela infecção do papilomavírus 

humano HPV, na maioria dos casos ocorre de forma assintomática, podendo ficar 

incubado durante meses, anos até sua manifestação final. Quando a mulher 

descobre no período inicial existe tratamento e cura, se descoberto em sua fase 

grave, quando se torna um tumor maligno conhecido como Carcinoma invasivo do 

colo uterino dificilmente tem cura. O tratamento é difícil e muitas vezes doloroso, 

dependendo da escolha do médico para o tipo da lesão e isso abala as mulheres, 

evidenciando o sentimento de tristeza, ansiedade, vergonha e exclusão, abalando 

não só a paciente, mas como toda sua família. Diante todo processo é importante o 

esclarecimento sobre os cuidados paliativos para essa mulher portadora da doença 

e toda sua família, esclarecendo como funciona e quebrando o tabu que não se trata 

de eutanásia e sim alívio da dor. A equipe multidisciplinar inclusive de enfermagem 

deve esclarecer a importância do cuidado paliativo, no diagnóstico, durante o 

tratamento e quando a mulher se encontra sem possibilidades terapêuticas, 

mostrando que o cuidado paliativo visa proporcionar um tratamento mais 

enriquecedor e humanizado, ajudando a paciente e sua família com todas as 

informações e esclarecimentos científicos, porém de forma clara. 

O cuidado paliativo de enfermagem está no diálogo, atenção, segurança, no 

cuidado das queixas constantes, no apoio aos familiares, administração de 

medicações e auxílio em suas atividades diárias. Essas ações incluem medidas 

terapêuticas para o controle de sintomas psicológicos e físicos dessa paciente. 

Para os familiares essas ações se dividem entre o apoio social, espiritual, 

intervenção e apoio psicológico até o fim da vida dessa paciente. Contudo, é de 

suma importância o conhecimento e entendimento dos enfermeiros sobre os 

cuidados paliativos, para que reflitam diariamente sobre as práticas  dos cuidados 

baseadas na qualidade da implantação do acolhimento, da humanização e da 

sensibilidade que cerca os cuidados paliativos, sempre levando em consideração os 

aspectos cultural, religioso e social dessa mulher até o fim de sua vida. Cuidados 

paliativos não prolonga a vida dos pacientes, mas faz com que se sinta confortável 

até seu último dia, junto aos seus familiares, com tranquilidade e com todo 

entendimento e cuidado realizado pela equipe multidisciplinar e principalmente pela 

equipe de enfermagem.  
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