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INTRODUÇÃO: 

Os cuidados paliativos são aqueles que promovem qualidade de vida a pacientes e familiares 

que enfrentam doenças que ameaçam a vida. Muitos destes pacientes podem receber estes cuidados 

no âmbito domiciliar. Neste contexto, a Atenção Domiciliar (AD) é um modelo de atenção à saúde que 

atua na prevenção e tratamento de doenças em domicílio, a fim de garantir a continuidade do 

cuidado. Durante a pandemia de COVID-19, os serviços de saúde ficaram sobrecarregados com os 

pacientes enfermos, resultando no atraso dos cuidados de rotina. No âmbito da atenção domiciliar, a 

pandemia também gerou impactos como a escassez de equipamentos, o aumento do índice de 

absenteísmo e a redução ou até mesmo a inexistência de transporte público para a locomoção dos 

profissionais da saúde até os domicílios(1-4).  

OBJETIVO: 

A pesquisa tem por objetivo realizar revisão integrativa da literatura sobre as experiências dos 

profissionais de saúde de serviço de atenção domiciliar à pacientes em cuidados paliativos e seus 

familiares durante a pandemia da covid-19. 

 

METODOLOGIA: 

O estudo trata-se de uma revisão integrativa da literatura, a qual tem por objetivo sintetizar 

resultados de forma sistemática, ordenada e abrangente a fim de obter um conhecimento mais amplo 

sobre determinado assunto). Neste contexto, proporcionar um saber crítico e contribuir para que 

profissionais de diversas áreas tenham acesso rápido a evidências científicas, a fim de, auxiliar na 

tomada de decisão e fundamentação de conduta na prática. Desta forma, a revisão seguiu as 
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seguintes etapas: identificação da temática a ser abordada bem como a questão de pesquisa; 

definição dos objetivos e critérios de inclusão e exclusão; seleção e categorização dos estudos; 

avaliação e interpretação dos resultados encontrados, e por fim,  apresentação da síntese das 

evidências científicas encontradas(5).  

Para elaborar a questão da pesquisa o estudo seguiu a estratégia PICO (acrônimo para patient, 

intervention, comparison, outcomes). Desta forma, o primeiro elemento (P- “Paciente”) considerou 

pacientes em cuidados paliativos em atenção domiciliar; (I- “intervenção”) conhecer o papel dos 

profissionais de saúde da atenção domiciliar no cuidado ao paciente em cuidados paliativos e suas 

famílias; (C- “comparação”) considerou os dados obtidos, e por último o acrônimo (O- “resultados”) 

almejou conhecer a experiência os profissionais de saúde de serviço de atenção domiciliar à pacientes 

em cuidados paliativos e seus familiares durante a pandemia da covid-19. O que resultou na seguinte 

questão de pesquisa: ““Quais as experiências dos profissionais de atenção domiciliar à pacientes em 

cuidados paliativos e seus familiares durante a pandemia da covid-19? “Quais as experiências dos 

profissionais de atenção domiciliar à pacientes em cuidados paliativos e seus familiares durante a 

pandemia da covid-19?”  

A busca bibliográfica foi realizada entre janeiro e abril de 2022, nas bases de dados: Biblioteca 

Virtual da Saúde, Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), Excerpta Medica 

dataBase (EMBASE), PubMed, Web of Science e Scopus e os termos utilizados nas pesquisas, 

extraídos dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e do Medical Subject Headings (MeSH), 

foram: Cuidados Paliativos, Profissionais de Saúde, Covid-19, Cuidado Domiciliar,  nos idiomas 

português, inglês e espanhol. Como critérios de inclusão foram selecionados materiais que constavam 

na íntegra, de forma gratuita e que contemplavam os objetivos da pesquisa. E como critérios de 

exclusão, resumos, comentários e anais de eventos, artigos, teses e manuais duplicados. Com o 

intuito de auxiliar na elaboração desta revisão integrativa utilizou-se a ferramenta PRISMA (Preferred 

Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) a fim de auxiliar na análise crítica do 

artigo(6). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Após a articulação dos descritores mencionados, foram encontrados 58 artigos em banco de 

dados e 12 documentos identificados após a análise das referências bibliográficas dos estudos 

elencados. Após a leitura dos títulos e resumos conforme critérios de elegibilidade foram selecionados 

25 estudos. Em seguida, após a leitura dos materiais na íntegra, resultou em uma amostra de 10 

artigos, sendo seis no idioma inglês e quatro no português. As análises foram realizadas em pares por 

dois revisores. Os estudos elencados para esta pesquisa foram desenvolvidos nos Estados Unidos, 

Inglaterra e Brasil.  

A análise e síntese dos artigos permitiu o desenvolvimento de três categorias temáticas: 

TENDO QUE SE ADAPTAR A NOVAS ESTRATÉGIAS DE CUIDADO; TENDO QUE LIDAR COM 

UMA NOVA DIFICULDADE A CADA DIA; TENDO QUE LIDAR COM OS PRÓPRIOS SENTIMENTOS. 
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TENDO QUE SE ADAPTAR A NOVAS ESTRATÉGIAS DE CUIDADO agrupa os textos que 

apresentavam as barreiras de comunicação enfrentadas pelos profissionais de saúde no cuidado a 

seus pacientes em cuidados paliativos no domicílio impostas pelo isolamento social e pelo uso de 

equipamentos de proteção individual, ocasionando a necessidade de reformulação dos modelos de 

atendimento. 

TENDO QUE LIDAR COM UMA NOVA DIFICULDADE A CADA DIA aponta as dificuldades 

enfrentadas pelos profissionais de saúde com a chegada da pandemia. O cenário pandêmico implicou 

no aumento das responsabilidades laborais no cuidado domiciliar e na diminuição do contato 

presencial com as equipes de saúde, repercutindo na exaustão destes cuidadores. Dificuldade de 

acompanhar os processos de final de vida e os ritos de despedida também foram pontos estressores 

para os profissionais de saúde da atenção domiciliar durante este processo. 

Na categoria TENDO QUE LIDAR COM OS PRÓPRIOS SENTIMENTOS, os artigos que 

compuseram esta revisão mostram as angústias dos profissionais de enfrentar uma doença nova, com 

pouco conhecimento sobre ela ainda, com as limitações em como lidar com a nova situação. O medo 

de se contaminar e de colocar seu núcleo familiar em risco, bem como o medo de “levar”o vírus da 

covid-19 para a casa de seus pacientes, são fatores presentes e marcantes nos discursos destes 

profissionais. 

A demanda por cuidados paliativos aumentou durante a pandemia e oferecer esses cuidados 

no ambiente domiciliar tem sido um desafio. Esses desafios incluem barreiras de comunicação criadas 

pelo uso de equipamentos de proteção individual (EPIs), viseiras e máscaras que dificultam a escuta 

da voz e a visualização e expressões faciais, que são fundamentais na comunicação empática, fato 

que poderá ter influência negativa importante quando falamos em cuidados paliativos(7-11).  

Os modelos de atendimento presenciais foram reformulados em diversos países durante a 

pandemia. A rápida adoção das consultas por vídeo, juntamente com reuniões de equipe online, 

reduziram os riscos de infecção e possibilitam um rápido acesso a aconselhamento clínico. Contudo, 

tais avanços não são ainda observados em países como o Brasil, por exemplo(12).  

Devido à pandemia, foi necessário desenvolver novas estratégias para garantir a continuidade 

dos cuidados, respeitando o isolamento social. Assim, o Conselho Federal de Enfermagem, por meio 

da resolução nº 0634/2020, normatizou a teleconsulta de enfermagem, que permite o 

acompanhamento de pacientes em domicílio, prestando os cuidados de enfermagem através de 

ligações, consultas virtuais e mensagens de celular. Assim, a teleconsulta contribui para a 

reorganização do atendimento domiciliar, além de oferecer informações sobre o estado de saúde do 

paciente de forma rápida. Além disso, a teleconsulta pode contribuir para a reorganização do 

atendimento dos pacientes no Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), sendo uma forma importante para 

tratamentos, paliação e prevenção de agravos(13). 

A preocupação com a redução dos atendimentos domiciliares fez com que os membros da 

família também tivessem um foco maior na prestação de cuidados (Bowers et al, 2021). Este cenário 
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fez com que as responsabilidades laborais no cuidado domiciliar aumentassem, causando sobrecarga 

para o cuidador. Assim, é importante o apoio de um profissional de saúde ao cuidador responsável, 

pois isso diminui a sobrecarga do trabalho e a demanda psicossocial pode ser compartilhada. Em 

contrapartida, os profissionais de saúde enfrentam desafios como manter os pacientes longe dos 

possíveis focos de contágio e a angústia de estar colocando em risco a sua saúde e a de seu núcleo 

familiar durante o trabalho(2,8)
. 

CONCLUSÕES: 

A demanda por cuidados paliativos aumentou durante a pandemia e oferecer este atendimento 

no ambiente domiciliar tornou-se um desafio ainda maior, uma vez que este tipo de assistência ainda 

não se encontra consolidado em nosso país. Os modelos de atendimento presenciais foram 

reformulados e a rápida adoção das consultas por vídeo, juntamente com reuniões de equipe online, 

reduziram os riscos de infecção e possibilitam um rápido acesso a estes pacientes e o 

aconselhamento clínico. Contudo, tais avanços não foram observados em todos os pontos do Brasil, o 

que deixou muitos pacientes sem assistência. Os profissionais de saúde precisaram superar diversas 

barreiras, propor novas estratégias de cuidado e lidar com seus sentimentos e medos para abarcar o 

cuidado a estes pacientes e suas famílias, além de seguirem na luta para assegurar e consolidar a 

assistência paliativa no âmbito domiciliar para os pacientes elegíveis a isto e suas famílias. 
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