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RESUMO 

O presente trabalho tem o objetivo de abordar numa revisão bibliográfica a assistência que 

profissional enfermeiro pode prestar a familiares de pacientes nos momentos que antecedem 

sua morte, pesquisas realizadas nas bibliotecas virtuais Google acadêmico, BVS e Scielo, com 

as palavras chaves Familiar, paciente, morte e enfermeiros. Tem por objetivo geral apontar 

cenários vivenciados, observar situações e tomar condutas que possam tornar essa passagem 

muitas vezes tão dolorida, o menos agressiva possível a todos que estão envolvidos e buscar 

melhores possibilidades de uma aproximação adequada do paciente e seus familiares, para 

prestar os cuidados necessários da maneira mais harmônica possível, fazendo assim que haja 

um tratamento amplamente humanizado. Os objetivos que pautam este trabalho é de suma 

importância para sociedade, porém é pouco discutido por falta de embate enraizado na 

sociedade e na evolução tecnológica do cuidado, por se tratar de uma força única e natural a 

todos seres vivos, a morte ainda é uma tabu que encanta e aterroriza a maioria, e os caminhos 

dessa passagem que é contextualizado e apresentado cria um pequeno norte a qual podemos 

nos orientar e trazer luz a esse tema. 

 

 

  

 

 

PALAVRAS CHAVE: Familiar; paciente; morte; enfermeiro
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INTRODUÇÃO  

Dentro de um hospital o enfermeiro é o sistema de apoio e cuidado para o paciente, tem acesso 

a tudo ao seu entorno para que o cuidado com sua saúde e doença seja da melhor maneira 

possível. (Boyle, Deborah, 2019) 

Para Boyle(2019) justamente pelo enfermeiro trafegar por todos os âmbitos e não apenas pelos 

doentes, tem o encargo não só de cuidar do seu paciente mas também ter um olhar para o 

cuidado especifico dos familiares deste, que por vezes está a perder alguém que ama naquele 

ambiente, e exatamente por esse motivo fez do hospital sua segunda casa, e da equipe, 

principalmente que está com maior constância por perto sua segunda família. 

 Normalmente e por força maior da profissão baseada no cuidar da pessoa, tende a prestar esse 

cuidado, e essa qualidade no fim pode impactar tanto positiva quanto negativamente a vida do 

paciente e de seus entes, porem como nos dias atuais, tantas são as funções a se desempenhar, 

que esse em especifico pode ficar defasado, e deixar que essas pessoas que precisam tanto 

quanto os próprios doentes fiquem desassistidas, por isso tem se que redobrar esse olhar. 

(Becqué, Yvonne, et al 2021) 

É disso que se trata este estudo, de olhar da melhor maneira possível para quem está perdendo, 

para que sua experiencia com a morte seja a mais branda possível, para que haja redução de 

danos no emocional, físico e psíquico do familiar. A primeira iniciativa para incorrer nesse 

cuidado com o familiar e estar sempre atento às suas necessidades, pode-se presenciar diferentes 

comportamentos nesse momento, e o enfermeiro quando olhando holisticamente para as 

diferenças pode ofertar um cuidado mais amplo, porem individualizado, prestando assistência 

nas várias vertentes que sejam possíveis, assim como apoio emocional, a tomada de decisão 

sobre o tratamento do paciente, educação pratica, etc. (Reitjens, Judith 2021, et al) 

Segundo Heide, Agnes van Der (2021) temos que pensar também que em muitos casos essas 

pessoas não estão preparadas para a morte, e mesmo vendo seu ente num estado terminal não 

aceitam que sua partida pode estar por pouco, e nessa fase dentre todas é que devemos ter maior 

cuidado, por estar com o emocional muito abalado e o medo presente, nossa forma de agir é 

essencial. Com esse pensamento é muito importante que o enfermeiro de maneira cuidadosa 
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mostre possibilidades do que pode acontecer com aquele familiar, já que seu foco não é apenas 

o cuidado físico do doente, mas tudo o que pode deixar mais confortável seu entorno, inclusive 

esse familiar.  

Nesse contexto a comunicação do óbito deve ser feita de maneira e com palavreado simples, 

claro e objetivo, e principalmente extremamente respeitosa com tudo que envolva a dor da 

família, seu tempo de entendimento e dor pela qual estão passando, para tanto reforça-se a 

importância da empatia e de compaixão. (Knihs, Neide da Silva 2020) 

E essa seria mais uma fase importantíssima do cuidado, o doente já não está mais ali, o luto 

nesse momento já é mais palpável, já se instalou de maneira real na vida do familiar, ainda 

assim num primeiro momento muitos custam a acreditar na perda, agora sem o doente os 

cuidados podem ser mais intensos para a pessoa enlutada, de maneira a tentar entender a dor 

pela qual ela está passando e ofertar apoio da melhor maneira, e ainda assim menos invasiva 

possível.(Whitman, Erica, et al 2021) 

 

METODOLOGIA 

Este é um estudo de revisão bibliográfica afim de responder questão norteadora: “Como o 

enfermeiro deve agir frente ao sofrimento do familiar do paciente que está prestes a morrer? 

Para realizar a seleção da produção científica que levará a resposta da pergunta norteadora desta 

revisão, foi realizada uma busca nos meses de março, abril e maio de 2022 por meio do portal 

Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), Scielo e google acadêmico de onde foram selecionados 14 

artigos e 2 livros para compor a discussão deste estudo. 

Para tanto foi utilizada a ferramenta PICO (P – problema, I – Intervenção, C- comparação e O- 

desfecho), para direcionar os estudos referente ao assunto pesquisado sendo o P- (pacientes em 

estado terminal, familiares), I- (assistência do enfermeiro aos familiares na hora da morte), C- 

(como agem os profissionais enfermeiros em frente a essa situação e como poderiam agir para 

um cuidado maior com esses familiares), O- (adota-se posturas estratégicas para orientação de 

ações praticas mas principalmente olhar e ação holística e acolhimento e humanização ).  
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DESENVOLVIMENTO  

1. As fases da morte  

Para Morin (1976) o paradoxo da vida é de uma simples maneira química e física, onde na 

ordem primária é iniciada o princípio do fim, sendo assim a ordem subsequente a cada passo é 

irrevogável a cada etapa, pois todos os mortais seguem um fluxo orgânico para que se faça a 

conceitualização da morte. 

Essa conceitualização segundo Elizabeth (1969) é dividida em cinco estágios, que levarão o 

paciente numa montanha russa emocional desde a descoberta da iminente morte até o derradeiro 

tempo, que se apresentam a seguir: 

Primeiro estágio: Negação e sofrimento  

Quando alguém toma conhecimento de sua situação de termino tão aproximado da vida, tende  

primeiramente a negar esse momento, e mesmo com provas como exames e diagnósticos sendo 

apresentadas, ainda não conseguem acreditar, negando veementemente sua condição, fosse de 

conhecimento inicial, tardio, ou mesmo aqueles que nem sabiam da verdade na integra.(Kübler-

Ross, Elisabeth 1969) 

Tão intensa a negação que chega ao ponto de questionar a troca de exames, ou de empurrar de 

alguma forma esse mal a outra pessoa, afinal melhor que fosse a doença para outro do que para 

si mesmo, então recorrem a todas  maneiras para que haja uma opinião contrária ao primeiro 

diagnostico, muitos médicos e exames mais serão consultados, requeridos.( Kübler R E, 1969) 

Mas para Kübler (1969) essa fase pode ser ultrapassada de forma mais amena, sem que seja 

dado um peso tão grande a morte, que se possa falar da morte da pessoa, mas antes fala da vida 

que teve, é muito importante que a equipe de saúde cuide desse olhar na vida do paciente, pra 

que ele mesmo possa pensar em sua morte como algo não totalmente, ou apenas doloroso, em 

que a negação seja a fase onde se para pra pensar em tudo o que a envolve, essa conversa deve 

iniciar quando o paciente estiver a vontade em falar, mas deve ser pausada quando isso o 

incomodar, essa é a transposição entre negação, aprender a olhar pra ela, e voltar a negar. 
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Essa transição faz com que eles sintam como num oásis, chegando a pensar em situações das 

mais agradáveis, se enchendo de esperança, muitas vezes com atos de desafio, como se quisesse 

dizer a morte que tudo pode, e que sabe ser mais forte tendo a certeza que poderá vencê-la 

(Kübler-Ross, Elisabeth 1969). 

Segundo estágio: A raiva  

Nesse estágio a pessoa se questiona do porquê com ele, o que teria ele de mais oneroso para ter 

que passar por tal sofrimento, pense talvez que não é necessário aquilo com ele e transfere até 

a possibilidade para outros, que tenham menos “vida”, menos possibilidades. (Kübler R E, 

1969) 

Passam a ver o mundo com ódio no olhar, literalmente deixam de receber qualquer 

demonstração de afeto de braços abertos, se fecham para a família, principalmente quando estão 

hospitalizados. Sentem raiva de qualquer demonstração de cuidado realizado pelos 

profissionais, enfermeiros no quarto os incomodam, mesmo que estejam para lhes propiciar 

conforto, enfermeiros longe os incomodam por não estarem ao se lado para cuidar. O alvo de 

sua raiva então pode ser qualquer um que os faça ver sua realidade enferma, e se transformam 

num complicado emaranhado de sentimentos e desejos. (Elisabeth 1969). 

 Para Kübler-Ross, (1969) enquanto seus pensamentos e sentimentos se embaralham, os que 

estão a sua volta não conseguem compreende-los, e exigem desses pacientes atitudes em 

posição normativa, e não podem perceber, provavelmente por não sofrer na pele, que isso não 

é possível, ou pelo menos não com tamanha facilidade, e por pensar que essa pessoa pode 

aceitar tudo que lhe é imposto por sua doença, e por seu fim próximo, o paciente então se enche 

ainda mais de raiva, que se dá justamente ao perceber que pequenos atos não são realizados, 

por serem negados ou não vistos com cuidado por seus cuidadores, nesse instante é que essa 

raiva irracional explode e vem à tona, ainda com todos os motivos certos em sua cabeça muitas 

vezes nem ele mesmo é capaz de compreender sua atitude, mas é impossível que suas atitudes 

não sejam compreendidas, visto que pode se vislumbra sua morte. Por fim pode se dizer que 

essa raiva é mais facilmente sentida por profissionais da enfermagem, visto que eles estão na 

maior parte do tempo ao lado desses pacientes, e quando não atendem prontamente suas 
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necessidades se tornam alvo direto dessa raiva, o que é compreensível, já que quem sente dor, 

não quer nem pode esperar.   

Terceiro estágio: Barganha 

Segundo Kübler (1969) nesse estágio o paciente tenta fazer trocas, barganhar mais tempo e 

qualidade de vida, se prostram mais diante da divindade em que tenham fé, agem como crianças 

que querem algo dos pais, e ofertam normalmente obediência em troca do desejo atendido. Por 

vezes essa barganha também é feita com os profissionais de saúde, haja vista que eles muitas 

vezes estão para o paciente como um ser divino, que pode ter um resquício do poder de Deus, 

consequentemente os podem salvar a vida. Quase sempre pedem coisas palpáveis, desejos que 

em outras circunstâncias não seria difícil de realizar, outras tantas vezes, são coisas que 

poderiam ter sido feitas não fosse o dia a dia comumente atribulado da vida cotidiana,  como 

estar com os filhos um tempo mais, realizar um passeio, até ser perdoado por alguém a quem 

tenham amor e está distante, e se estes pequenos pedidos forem realizados, ou por Deus ou pelo 

homem que fala por ele(profissional de saúde), serão obedientes, cumprirão seus tratamentos, 

devotarão suas vidas toda a Deus. E quando seus desejos momentâneos são atendidos, 

conseguiram assistir o casamento do filho, um tempo com a esposa, o perdão de um pai, logo 

veem que há a possibilidade de prolongar um tempinho  mais de vida, já que essa deu certo, 

vamos barganhar novamente, para conquistar uma nova oportunidade. Esse é o estágio mais 

curto dentre todos, embora muito importante para o paciente. 

Quarto estágio: Depressão                               

Esse é o estágio onde todos os pesos te levam a baixo, onde negar a doença não é mais possível, 

sua aparência, seu estado físico, fisiológico e psicológico, os tratamentos por vezes agressivos, 

tudo isso englobado faz com que esses pacientes percam um pouco da sua identidade, da 

autonomia e até das responsabilidades que tiveram sempre. Passar responsabilidades a outros, 

principalmente as que fazem com mais amor e dedicação, como a de cuidar dos filhos, ou 

mesmo de situações praticas, como as finanças, emprego, o temor de perdê-lo,  onde os 

pacientes se sentem culpados por não serem mais a mesma pessoa, não render mais o que que 

rendiam em todos os âmbitos. E tudo que se aplica de medo para si próprio, também se aplica 



8 

 

aos entes queridos, o fato de não poder controlar o futuro, e não saber ao certo como ficarão os 

que tem amor, filhos, marido, pais, quem cuidaria assim como eles próprios, e por mais difícil 

que seja a fase, e mesmo que devamos estar ao lado apoiando todo tempo,  devemos deixa-lo 

passar por ela, não interromper, afinal por mais dolorida que seja, incentiva-lo a olhar a sua 

volta faz com que ele tome consciência de todo cenário que faz parte,  e ajuda a enxergar seu 

futuro eminente, e esse é o estágio da depressão. (Kübler-Ross, Elisabeth 1969).   

Quinto estágio: Aceitação    

Para Elisabeth (1969) aqui é onde as coisas se acalmam, os sentimentos  abrandam, esse 

paciente já passou por quatro etapas anteriores, onde tudo era mais dolorido, mais ardente, mas 

agora ele aceita seu destino, isso não o faz um derrotado, nem o traz felicidade, só amadureceu 

o suficiente para aceitar seu destino, já não sente mais necessidade de brigar com os mais 

afortunados saudáveis, e cheios de vida, estão sempre em curtos períodos de sono, mas ao 

contrário do que parece não é mais uma fuga, eles simplesmente aceitaram que descansarão o 

sono derradeiro.  

Esse é um momento muito complicado para os familiares, afinal constatar a aceitação do ente 

é perceber que seu fim está cada vez mais próximo, e tudo se complica ainda mais, afinal aquele 

que está de partida já não aceita que muitos o rodeiam, normalmente quer um ou dois ao seu 

lado nessa hora, possivelmente com o pensamento de causar o menor dano possível a sua 

família. Já não querem mais lutar, já se deixa levar por águas mansas, por tanto já não lhe 

apetece notícias externas, principalmente as más, ai então devemos voltar os olhares com mais 

cuidado para a família, pois aquele que está morrendo já encontrou sua paz, já se conforta com 

a partida, mas não os que estão ficando, esses se desesperam ainda mais com a aparente calma 

do familiar, e sem saber se este não está se entregando cedo demais lutam na direção contraria 

da sua vontade e do sentido da própria vida.      

Doenças de caráter terminal   

 Após entender os conceitos dos estágios da morte, é hora de entender os conceitos das doenças 

terminais, e a realidade do impacto de morte e morrer na vida da pessoa, familiar e profissional, 

e de como essa situação afeta suas vidas. (Prado, 2019) 
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Ao contextualizarmos sobre a morte, iniciamos um debate onde há muitas divergências 

acadêmicas e práticas sobre o conceito do paciente terminal, haja vista que alguns critérios 

estabelecem este momento menos impreciso, dessa maneira Gutierrez(2001), fala das 

dificuldades, seja ela de ordem técnica, como resultados de exames laboratoriais e imagem, seja 

sobre o sofrer dos familiares e equipes a cerca desse paciente, esses limites de dor que recaem 

sobre seus pares são imensuráveis, portanto a divergência se instala. 

Ainda assim pode-se dizer que um paciente é terminal num olhar muito mais individualizado, 

já que esse processo é humano, por tanto se torna tão subjetivo ao olhar de maneira mais ampla. 

De qualquer forma reconhecesse  as dificuldades e fraquezas que se apresentam em 

determinado ponto das doenças que já levam ao fim da vida, podendo o paciente estar uma 

situação hospitalar, assistido por aparelhos e drogas que prolongam  sua existência e que podem 

até diminuir sua dor física,   ou em situações onde pode se ver a vida se esvair na forma débil, 

onde o corpo já não responde mais as necessidades básicas de sobrevivência, e essa pode ser 

uma fase passada com todos a sua volta.(Pilar, 2001). 

Dessa forma Quintana (2006) identifica o paciente na pratica complexa e não envolve 

unicamente um raciocínio lógico, pois afirmar esse quadro prognostico a um paciente é uma 

linha tênue sem volta, no entanto o decorrer desse processo a resistência da morte iminente, ou 

a sobre vida desse paciente, um caminho é traçado, sendo ele traiçoeiro e desgastante a todos 

envolvidos, onde os sentimentos daqueles que os cercam como entes se aflorassem, e o 

profissional com seu conhecimento técnico  cientifico e colocado a prova com a avalanche de 

emoções sendo direcionados a ele a todo momento, e essa é a trilha  comumente conhecida 

como as fases da morte. 

A hora da morte 

Quando esgotam as possibilidades de trazer à tona boas condições de saúde ao paciente e se 

vislumbra a morte palpável, se torna irrecuperável e caminha para ela de maneira irreversível, 

pode-se observar um leque extenso de doenças e sintomas adjacentes. 

As patologias se tornam subjetivas a medida da evolução de cada caso, tendo um olhar clínico 

e técnico-científico, cada ser é único, portanto, cada resposta, efeitos e tratamentos são únicos, 
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porém, podemos mencionar importantes passagens, transições para o derradeiro momento da 

morte.  

Não iremos abordar todas as condições que se apresentam nas mais diversas situações, mas sim 

um recorte usualmente apresentado as condições de terminalidade, como câncer, coma 

irreversível, morte encefálica, eutanásia, distanásia, ortotanásia e estado terminal, não 

entraremos no mérito de cada evolução dessas listadas e sim explanaremos de modo superficial 

o entendimento de cada uma delas como um breve entendimento para o profissional atuar em 

sua passagem de estado de vida a óbito. (Pitelli, Oliveira) 2009.    

 

Aceitação da morte pela família    

A morte é um evento que mesmo sendo das fases da vida a mais natural, pega a todos de 

surpresa, saber que todos morreremos por si só não faz com que haja preparação para sua 

chegada, o paciente que passa por todas essas etapas pré óbito traz  consigo a dor e o desespero 

do familiar principalmente quando antes de tal evento o paciente gozava de boa saúde, que nem 

sempre consegue enxergar a morte com naturalidade, assim como o paciente fará ao longo desse 

tempo.(Barboza, 2021). 

Por tanto além do paciente tem que se cuidar efetivamente de seus familiares, para que o círculo 

de cuidados seja efetivo, haja vista que os familiares exercem papel preponderante no meio 

ambiente que está inserido esse paciente, assim como o paciente também tem o mesmo peso na 

vida do familiar, o que pode trazer um grande desequilíbrio se não houver cuidado desde o 

início com este núcleo familiar. Nessa fase também é muito comum um esconder do outro a 

notícia da futura morte, com o pensamento de pouparem se mutuamente e inconscientemente, 

sempre ao pensar que a noticia é um segredo somente seu. (Kübler-Ross, 1969).   

Então para Morin(1976)  por mais orgânica e fisiológica que seja a morte, e por mais antigos 

que sejam os ritos que a envolvem, ainda assim, ela não é bem aceita psicologicamente, já que 

o não abandono do amor sucumbido faz com que a vida se prolongue para os pensamentos de 

quem fica, isso dada a força da crença da imortalidade, e o quanto isso pode ser o remédio para 

a dor do vivente. 
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E como pode-se então cuidar desse familiar que sofre por essa perda que ainda não aconteceu,  

mas que já é vislumbrada e principalmente sofrida por eles, a atenção dos profissionais nessa 

fase deve estar focada de maneira especial nessa família, para que não desestabilizem 

emocionalmente, buscando o equilíbrio com todo o apoio e informações que possam ser 

ofertadas, intervindo assim desde o início para que haja um melhor amparo a todo grupo 

familiar, já que se este não estiver bem estruturado pode também levar ao doente suas angústias 

e desestabiliza-lo de forma que não possa viver com placidez os períodos da pré morte. 

(Reigada, 2014). 

 

Enfrentamento do profissional enfermeiro na hora da morte 

A morte não é familiar nem natural as pessoas, tanto pode-se morrer no aconchego do seu lar 

ou em uma instituição de saúde com profissionais, porém muitas obras de reflexão e pesquisa 

demonstram que as mortes nas instituições se alavancaram na história da sociedade na 

saciedade de da cura. (Oliveira, 2010) 

Para Quintana (2006), o despreparo do profissional frente a terminalidade desse paciente resulta 

psicologicamente a sensação do fracasso e sua impotência  frente a mudança de um cenário, 

por mais obstinado e preparado que seja o profissional, esse momento é propínquo, entre outros 

temores a nova faceta da tecnologia na área da saúde, que entre outros momentos se torna uma 

barreira a ser superada, a esse momento é dificilmente renomeado, tendo em vista todas as 

etapas elencadas e contextualizadas por esse trabalho. 

Para Ribeiro (2014) com compromisso de cuidar desse familiar, os profissionais podem 

começar intervindo por questões práticas, como organização de tudo que cerca as questões do 

estado do paciente, levando em conta os contextos sociais que em este está inserido na vida da 

família, como idade, hierarquia familiar, momento em que se encontra essa família, assim visto 

pode-se traçar estratégias como: Facilitar a reorganização familiar; Otimizar potencialidades 

membros da família; Mediar  de conflitos familiares; Comunicação interfamiliar; Facilitar Inter-

relacionamento familiar; Aconselhamento familiar; Prevenção de risco; Rede de apoio social; 

Promoção de envolvimento familiar; Auxiliar no luto (na detecção precoce de complicação do 

luto) 
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Contudo não são somente as questões práticas que auxiliam nesse momento esses familiares já 

enlutados, mesmo que antes da morte de fato, tem necessidades de expressar seus sentimentos, 

de quem possa acolher,  ouvi-los, e muitas vezes só  afaga-los, embora uma instituição 

hospitalar conte com uma equipe multiprofissional, são os profissionais enfermeiros que estão 

em maior tempo no cuidado tanto do paciente quanto do familiar, por isso conseguem agir com 

maior sensibilidade no momento em questão.(Narchi, 2020)  

Então compreender a individualidade de cada ser humano é extremamente necessário para 

prestar esse cuidado, já que cada um pode reagir de determinada forma diante ao fato da finitude 

onde pacientes e familiares irão imergir, e com isso muitos sentimentos e atitudes como raiva, 

hostilidade, nervosismo, impaciência  podem se manifestar, e como equipe especializada no 

cuidado humano, a enfermagem, citada neste trabalho no papel do enfermeiro, deve 

primeiramente agir com respeito a dor e a individualidade e cuidar de forma integra desse 

familiar assim como fez com seu paciente por todo período de sua doença.(Salum, 2017 ) 

 

Considerações finais 

Este presente trabalho buscou por meios de revisão bibliográfica revisar a assistência do 

profissional enfermeiro frente aos momentos que antecedem a morte do paciente, para cuidar 

de seus familiares,  na busca ativa pelo tema, chama-se a atenção a quantidade grande de 

trabalhos acadêmicos, porém sem consenso com o tema, este por se tratar de maneira subjetiva 

aos momentos da pós vida foi amplamente fracionado os pontos cruciais dessa transição a 

morte. 

Por mais que haja fases categóricas para a morte e com ela toda a carga emocional apresentada 

de forma acadêmica e no dia a dia empírica, aqui demonstra-se que o profissional não está 

preparado para lidar com essas intempéries da vida, seja por falta de discussões a fundo nos 

cursos de graduação e técnicos, seja pela mecanização dos cuidados do dia a dia, frente a 

realidade do cotidiano. 

Fato que as pessoas de poderes aquisitivos mais avantajados têm essa transição da morte de 

forma mais branda em relação aos menos favorecidos nesse quesito, seja por assistência técnica 



13 

 

seja por amparo emocional, porém é de forma uníssona o caminho sem volta, a partir do início 

das fases da morte até o derradeiro fim. 

Conseguimos também apresentar de modo contundente a carga emocional depositada nos 

profissionais de enfermagem, onde estes atuam de forma técnica e concomitantemente 

apaziguando os mais finos afagos emocionais a todos a sua volta, entretanto as cicatrizes em 

seu ser são inevitáveis. 

Dessa forma o desfecho é de simples entendimento que cada momento é único e não há até os 

dias atuais um modo único para que se atenda a todas pessoas, o caminho é árduo e penoso para 

todos, uns mais preparados e outros menos, porém de alguma forma o impacto é estrondoso, os 

caminhos aqui apresentados por esse trabalho nos norteia a fim que possamos ter uma ideia não 

só técnico-cientifico e também ter a sensibilidade (nem que seja para iniciar sobre a questão) 

do sofrimento vivenciado a todos em volta e como as instituições hoje são pobremente munidas 

de equipes e equipamentos para tal. 

Dessa forma conclui-se que conforme estudos apontam neste trabalho, observa-se que o 

cuidado do paciente em estado terminal e seu familiar pode ser muito subjetivo, embora 

encontrada muitas literaturas, nada está voltado tão especificamente ao tema e carece de um 

olhar mais cuidadoso dos profissionais de enfermagem. 
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