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RESUMO
Objetivo: Investigar a percepção dos profissionais que vivenciam o processo de extubação paliativa. 
Métodos: Estudo qualitativo, exploratório, descritivo e realizado na unidade de cuidados paliativos pediátricos de um 
hospital público da rede estadual de saúde de Minas Gerais, em 2020. 
Resultados: Foram entrevistados 11 profissionais de saúde. Emergiram 4 categorias temáticas: Conhecimento prévio a acerca 
da extubação paliativa; Planejamento da conduta; Comunicação entre equipe e compartilhamento do cuidado e Percepção 
e entendimento sobre o procedimento. Os profissionais relataram maior conhecimento teórico sobre a extubação paliativa, 
porém, informaram que compreenderam melhor o procedimento na prática. Algumas classes profissionais não se sentiram 
incluídas no planejamento assistencial que abrangia conversa prévia com os familiares do paciente e discussão sobre o 
plano de cuidados. Falhas na comunicação entre os membros da equipe também foram evidenciados por profissionais não 
médicos. O procedimento foi entendido por todos os profissionais como necessário em virtude do prognóstico clínico da 
criança. 
Conclusão: Faz necessário realizar novas pesquisas relacionados as percepções da equipe multiprofissional frente 
às estratégias assistenciais em unidades de cuidados paliativos para que as condutas sejam alinhadas e haja maior 
envolvimento de toda equipe.

ABSTRACT
Objective: To investigate the perception of professionals who experience the palliative extubation process. 
Methods: Qualitative, exploratory, descriptive study carried out in the pediatric palliative care unit of a public hospital in the 
state health network of Minas Gerais, in 2020. 
Results: Eleven health professionals were interviewed. Four thematic categories emerged: Knowledge prior to palliative 
extubation; Conduct planning; Communication between the team and sharing of care and Perception and understanding 
of the procedure. Professionals reported greater theoretical knowledge about palliative extubation, however, they stated 
that they understood the procedure better in practice. Some professional classes did not feel included in the care planning, 
which included a previous conversation with the patient’s family members and discussion about the care plan. Failures in 
communication between team members were also evidenced by non-medical professionals. The procedure was understood 
by all professionals as necessary due to the child’s clinical prognosis. 
Conclusion: It is necessary to carry out further research related to the perceptions of the multidisciplinary team regarding 
care strategies in palliative care units so that the conducts are aligned and there is greater involvement of the entire team.

RESUMEN
Objetivo: Investigar la percepción de los profesionales que viven el proceso de extubación paliativa. 
Métodos: Estudio cualitativo, exploratorio, descriptivo realizado en la unidad de cuidados paliativos pediátricos de un 
hospital público de la red estatal de salud de Minas Gerais, en 2020. 
Resultados: se entrevistó a once profesionales de la salud. Surgieron cuatro categorías temáticas: conocimiento previo a la 
extubación paliativa; Llevar a cabo la planificación; Comunicación entre el equipo e intercambio de cuidados y Percepción y 
comprensión del procedimiento. Los profesionales refirieron un mayor conocimiento teórico sobre la extubación paliativa, 
sin embargo, manifestaron comprender mejor el procedimiento en la práctica. Algunas clases profesionales no se sintieron 
incluidas en la planificación de la atención, que incluyó una conversación previa con los familiares del paciente y una 
discusión sobre el plan de atención. Los profesionales no médicos también evidenciaron fallas en la comunicación entre los 
miembros del equipo. El procedimiento fue entendido por todos los profesionales como necesario por el pronóstico clínico 
del niño. 
Conclusión: Es necesario realizar más investigaciones relacionadas con las percepciones del equipo multidisciplinar sobre 
las estrategias de atención en las unidades de cuidados paliativos para que las conductas estén alineadas y exista una mayor 
implicación de todo el equipo.
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INTRODUÇÃO
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) o cuida-

do paliativo é uma abordagem que promove a qualidade de 

vida do paciente e dos seus familiares através da prevenção 

e alívio do sofrimento. Estima se que o número de pesso-

as em cuidado paliativo no mundo chega a 40 milhões. Na 

pediatria esse número atinge cerca de 6% e para o cuidado 

estar alinhado com a doença, precisamos da identificação 

precoce, da avaliação, do tratamento da dor e de outros 

problemas de natureza física, psicossocial e espiritual.(1,2) 

O avanço tecnológico nas últimas décadas foi respon-

sável pela mudança no perfil epidemiológico de pacientes 

pediátricos, portadores de doenças crônicas e complexas, 

cujo o tempo de sobrevida vem crescendo cada vez mais.
(1,2) Contudo, essas condições ameaçadoras da vida e a de-

manda curativa, esperada pelos profissionais ou familiares, 

pode não ser o essencial para o curso natural da doença 

podendo levar a dependência do paciente a aparatos tec-

nológicos e ao sofrimento desnecessário.(1,3)

A retirada de suporte invasivo, como a ventilação me-

cânica, constitui uma medida de alívio a dor ao paciente e 

é frequentemente realizada no momento anterior a morte. 

Nos casos de limitação terapêutica onde a morte é espera-

da, a extubação paliativa se torna uma medida de conforto 

nesse momento. Sua indicação e execução requer equipe 

multiprofissional, discussão e envolvimento prévio de toda 

equipe, diálogo, participação familiar e transcende as de-

mandas dos cuidados rotineiros.(4,5) 

A extubação paliativa pode gerar situações conflitantes 

na equipe multiprofissional e nos familiares, uma vez que 

o não saber lidar, questões éticas frente ao procedimento, 

crenças, espiritualidade, ou dúvidas frequentes frente ao 

exposto acabam gerando ansiedade, medo e outros senti-

mentos nos profissionais, que muitas das vezes não conse-

guem expressar suas percepções.(2,4)

A extubação paliativa ainda é pouco discutida na litera-

tura. Este estudo tem como objetivo investigar a percepção 

dos profissionais que vivenciam o processo de extubação 

paliativa como também verificar os aspectos relacionados 

à compreensão da equipe frente a esta conduta.

MÉTODOS
Trata se de um estudo exploratório, descritivo de abor-

dagem qualitativa. Foi realizado na unidade de cuidados 

paliativos pediátricos denominada “Cuidar” de um hospi-

tal público da rede estadual de saúde de Minas Gerais, no 

período entre junho a agosto de 2020. A unidade e atual-

mente possui 12 leitos e equipe multiprofissional exclusiva 

composta por por 5 enfermeiros, 3 médicos, 36 técnicos de 

enfermagem, 3 fisioterapeutas, 1 assistente social, 1 fono-

audióloga, 1 nutricionista, 1 psicóloga e 1 terapeuta ocupa-

cional além da equipe de atendimento domiciliar. 

Como critérios de inclusão foram elencados todos os 

profissionais que já tivessem vivenciado o procedimento de 

extubação paliativa ao menos uma vez e como exclusão os 

trabalhadores que gozavam férias.

Foi realizado na unidade de cuidados paliativos pediá-

tricos de um hospital público da rede estadual de saúde de 

Minas Gerais. 

Utilizou se um questionário semiestruturado para a obten-

ção das variáveis sociodemográficas, sexo, idade, religião, pro-

fissão, tempo de serviço e contendo as perguntas norteadoras: 

Você considera ter informações suficientes sobre o processo 

de extubação paliativa?  Como membro da equipe qual é sua vi-

vência no processo de extubação paliativa? Você considera que 

em alguns contextos de saúde a extubação paliativa seria uma 

forma de morrer com dignidade? ou do não prolongamento do 

sofrimento? Você se sente impotente enquanto profissional ao 

vivenciar o processo de extubação paliativa?

As entrevistas foram realizadas no período entre junho a 

agosto de 2020 e ocorreram individualmente em sala reser-

vada e gravadas com um aparelho celular após esclarecimen-

to sobre o estudo e aceite dos participantes através da assi-

natura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido TCLE. 

Posteriormente, o material coletado foi transcrito na íntegra 

e enumeradas aleatoriamente, para manter o sigilo e o anoni-

mato dos participantes. As entrevistas foram interrompidas 

na ocasião em que as informações registradas foram satisfa-

tórias na contestação do propósito do estudo.

Para a interpretação das informações coletadas os con-

teúdos foram submetidos à técnica de análise categorial 

temática, composta de três fases distintas: pré-análise, ex-

ploração do material e categorização dos dados. Cada parti-

cipante recebeu uma identidade fictícia composta pela letra 

do alfabeto M e abreviação da categoria profissional para a 

identificação das entrevistas e preservação do anonimato 

(M Enf, M TE, M Med.). Aos participantes foi garantido o sigilo 

das informações fornecidas e sua divulgação apenas para 

finalidades científicas.

Estudo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (FHEMIG) 

sob o CAAE: 32950620.6.0000.5119 e Parecer nº 4.071.373

RESULTADOS
Foram entrevistados 11 profissionais de saúde. Em relação 

as variáveis sociodemográficas e ocupacionais 10 eram do 

sexo feminino e a média de idade entre os participantes foi 

de 37,5 anos. 
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Destes profissionais, 3 eram enfermeiros, 3 médicos, 2 

técnicos de enfermagem, 2 fisioterapeutas e 1 da psicolo-

gia. Em relação a vivência profissional no setor de cuidados 

paliativos 10 profissionais não trabalharam anteriormente 

em unidade exclusiva.

Após a análise das entrevistas, emergiram as seguintes 

categorias temáticas: Conhecimento prévio a acerca da ex-

tubação paliativa; Planejamento da conduta; Comunicação 

entre equipe e compartilhamento do cuidado e Percepção e 

entendimento sobre o procedimento da extubação paliativa.

Conhecimento prévio acerca da extubação paliativa
Experiências de trabalhos anteriores em unidade de cuidados 

paliativos e a formação complementar através de programas 

de especialização são responsáveis por gerar novos conheci-

mentos, melhorar habilidades e competências profissionais e 

isto reflete na sua capacidade em assistir às complexas de-

mandas assistenciais do paciente. O domínio da prática as-

sistencial contribui para a assertividade do cuidado prestado 

nas unidades de cuidados paliativos. Pelas falas encontradas 

nas análises, nota-se que alguns profissionais demonstraram 

conhecimento teórico sobre a extubação paliativa. 

“...eu tinha começado a fazer uma pós graduação de 

cuidados paliativos

na época, mas eu já tinha lido um pouco a respeito...” 

- M1 Enf 

“...agora mais, por participar de mais palestras, de 

serviços, de estar

sendo mais difundido...” - M1 TE

”.... Informação teórica sim...” M1 Med

“...Fui eu quem fiz o protocolo do hospital, eu me for-

mei em cuidado

paliativo...” – M2 Med

“...algumas orientações por alto só no dia da extu-

bação...” – M2 TE

Planejamento da conduta
O planejamento das atividades assistenciais pelos mem-

bros da equipe multiprofissional é primordial para a organi-

zação dos processos de trabalho pois, identifica as neces-

sidades do paciente e possibilita intervenções mais precisa 

para que haja o alcance dos resultados esperados além de 

possibilitar uma assistência de qualidade é individualizada. 

A construção do plano de cuidado. 

Antes de submeter o paciente a extubação paliativa são 

realizadas reuniões entre a equipe multiprofissional e os 

familiares com o objetivo de traçar o plano de cuidados. 

Porém, alguns profissionais verbalizaram que em alguns, 

momentos não participam deste plano assistencial 

’...eu sempre fiquei sabendo com antecedência e tive 

oportunidade de me posicionar em relação ao planeja-

mento.” - M1 Enf

“...o paciente é discutido né, geralmente a gente faz 

reunião para definir o que que vai ser feito, se vai ser 

estabelecido o plano de cuidados com a família...” – M1 

Fisio. 

“... realmente a primeira proposta parte geralmente 

da equipe médica, mas a gente consulta um dos pri-

meiros passos para a extubação paliativa é o consenso 

entre a equipe...” - M1 Med

Pouco, acho que pouco. Normalmente é uma dis-

cussão do médico com a família...” - M2 Med

Atualmente sim, somos comunicados. Para pergun-

tar o que eu acho não, já chegaram e disseram que já 

estava decidido…” - M1 TE

Comunicação entre equipe e 
compartilhamento do cuidado
A comunicação assertiva entre os membros da equipe mul-

tiprofissional e a boa relação interpessoal são fundamen-

tais para garantir que as informações sobre o direciona-

mento das ações do cuidado sejam repassadas de forma 

eficiente, e assim evita-se a redução das possíveis falhas 

relacionadas a problemas de comunicação e que pode re-

percutir negativamente na saúde do paciente.

Nesta categoria, observou-se nos discursos que ainda há 

necessidade de melhoria na comunicação que envolve o 

processo de decisão para a extubação paliativa. Como 

também os entrevistados trazem a questão da necessida-

de da participação mais ativa de outros profissionais não 

médicos na construção do plano de cuidados.

“...mas na construção com a família a gente não tem 

o costume de participar...“ – M1 Fisio

“...não foi totalmente assim, direcionado para a 

equipe da fisioterapia foi definido entre os médicos e 

logo após né, de conversas e…” – M1 Fisio

“...construído os planos de cuidados com a família 

nós fomos comunicados…” – M2 Fisio

“...Menos do que deveria. Pouco, acho que pouco. 

Normalmente é uma discussão do médico com a famí-

lia…” – M1 Med

“...A uns tempos atrás, sempre faziam uma reunião 

conosco né, em questão dos pacientes que iam fazer, 
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que iam passar pelo procedimento, eles conversa-

vam mais com a gente, hoje eu acho menos frequen-

te...” – M 1 TE 

 “...não, eu não acredito que toda decisão é compar-

tilhada não. Não em todos os casos…’ – M3 Fisio

Percepção e entendimento sobre o 
procedimento da extubação paliativa
Alguns profissionais podem vivenciar no cotidiano dile-

mas éticos e percepções distintas acerca das condutas 

estabelecidas para o paciente e cita-se como exemplo as 

situações em que a limitação de recursos terapêuticos é 

empregada uma vez que a manutenção da vida por meio 

de recursos tecnológicos apenas prorroga o sofrimento e 

desconforto sem garantir a qualidade ao paciente. 

Esses possíveis conflitos internos com interpretação 

subjetivas pelos profissionais é o reflexo de sua formação, 

vivências anteriores como também devido questões socio-

culturais. O procedimento de extubação paliativa foi per-

cebido pelos profissionais como necessário em virtude do 

prognóstico clínico da criança. 

“...a extubação é um ato de dignidade do paciente, 

então esse paciente que não tem mais um prognóstico 

favorável, um paciente que realmente ter a ventilação 

mecânica não traz nenhum conforto, não dá nenhuma 

melhora, nenhuma qualidade de vida e só prolonga o 

sofrimento…”– M1 Enf

“…então às vezes quando se chega a essa decisão, 

não está sendo uma vida com qualidade, é uma vida 

com sofrimento tanto para a criança e principalmente 

pela família né…” – M2 Enf

“...O objetivo é não manter o paciente em um supor-

te artificial que está gerando mais dor, está gerando a 

distanásia... o único objetivo da extubação paliativa é 

diminuir o sofrimento…” – M1 Med

Quando eu faço uma extubação paliativa, o meu 

objetivo não é provocar a morte, o meu objetivo é per-

mitir a evolução natural da doença…” – M2 Med

“...Eu concordo, porque quando a criança tem um 

prognóstico que não é bom e quando a medicina não 

tem mais nada o que fazer e que está evidenciado e 

você fica invadindo muito…” – M1 TE

DISCUSSÃO
As práticas terapêuticas intervencionistas centralizadas 

na cura, guiadas por movimentos tecnológicos, trouxe um 

paradigma para os cuidados em saúde. Quando instaladas 

em doenças incuráveis acabam prolongando o sofrimento 

do indivíduo, gerando longos períodos de internação, sofri-

mento e contrapondo a qualidade no final da vida. Algumas 

questões éticas e morais são profundamente debatidas 

no momento da tomada de decisão por estarem ligadas a 

questões culturais, sociais e religiosas.(2,5,6)

 A morte é inerente ao processo de vida, decorridas as ve-

zes são esperadas nos idosos, compreendido como processo 

natural do ciclo da vida. Na pediatria é um assunto complexo 

por se tratar do ciclo julgado como início da vida, percorren-

do paradigmas complexos que envolvem anseios tanto para 

quem está sofrendo quanto aos seus cuidadores.(6)

A tomada de decisão frente à extubação paliativa pe-

los familiares e profissionais acaba se tornando complexa 

por não serem moldados por protocolos ou prática linea-

res que se repetem em toda situação. Alguns estudos mos-

tram certa dificuldade da equipe com o tema, até mesmo 

em países desenvolvidos e muitos apresentam escassez 

das informações sobre a extubação paliativa.(6,7) 

O profissional médico é o responsável pela decisão de 

indicar a extubação paliativa e em alguns contextos essa 

conduta é discutida apenas entre a equipe médica junta-

mente aos familiares do paciente. Devido a complexidade 

dessa decisão em limitar ou não o esforço terapêutico é 

pertinente que haja um compartilhamento entre todos os 

membros da equipe multiprofissional para que se reduza 

as chances de as questões pessoais, culturais e éticas dos 

profissionais de determinada categoria possa sobressair as 

reais necessidades do paciente.(8-10) 

A comunicação efetiva entre a equipe de saúde está 

diretamente ligada ao planejamento de condutas e gera 

eficácia do tratamento, com grandes possibilidades de mi-

metizar os erros. Alguns estudos demonstram que cultu-

ralmente a comunicação é falha tanto entre as equipes e 

com os pacientes. Percebe se que essa questão pode estar 

diretamente relacionada com o modelo de trabalho indivi-

dualista e hierárquico que ainda persiste em algumas cate-

gorias profissionais.(8-10) Neste estudo, alguns profissionais 

não médicos citam que em alguns momentos não partici-

pam das discussões do plano de cuidado e isso é um reflexo 

das falhas na comunicação no processo de trabalho.

A assistência dos cuidados paliativos é complexa e re-

quer conhecimentos e habilidades específicas. Alguns es-

tudos ressaltam os aspectos positivos que os profissionais 

qualificados podem proporcionar para sua prática, visto 

que estudos complementares apontam aprimoramento 

das aptidões e desenvolturas em diferentes aspectos, até 

mesmo interdisciplinares.(8-11) Observou-se nas entrevis-

tas que grande parte dos profissionais realizaram curso de 
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especialização em cuidados paliativos, como também há no 

hospital a residência de cuidados paliativos em pediatria que 

proporciona encontros semanais e abertos a todos os servi-

dores das instituições para a discussão de assuntos ligados 

a assistência e que envolve toda a equipe multiprofissional.

Alguns pacientes são levados para unidades de emer-

gência no momento de gravidade, gerando muita das vezes 

dúvidas no investimento e condutas diferentes do pré-a-

cordo com os familiares, acaba acontecendo em algumas 

situações a morte não planejada e acordada previamen-

te paciente.(7) Disseminar o conhecimento e esclarecer as 

propostas para todos os profissionais, independente da 

especialidade atuante, seria uma estratégia inicial para 

que o tabu do tema seja desmistificado, ajudando assim a 

compartilhar experiências e abrir o horizonte para a melhor 

escolha terapêutica para o paciente. O registo bem decla-

rado em prontuário de acordos prévios é uma estratégia de 

cuidado e manejo nesses momentos.(2,7) 

No presente estudo, todos os profissionais percebe-

ram a extubação paliativa, como uma conduta necessária 

mediante o prognóstico da criança e suas falas foram sus-

tentadas através dos preceitos que a qualidade de vida não 

está associada a alta intervenção tecnológica para a pror-

rogação da vida. Outro fator que justifica a percepção posi-

tiva da equipe sobre a extubação paliativa está diretamente 

associado ao acompanhamento da evolução da doença que 

ameaça a vida da criança e por observarem na rotina pro-

fissional sofrimento dos mesmos e de seus familiares com 

intervenções desnecessárias que não trazem conforto e 

qualidade de vida.(2)

Notou-se que a literatura relacionada à assuntos que 

abrangem os cuidados paliativos e especificamente a extuba-

ção paliativa são direcionadas a população adulta ou a onco-

logia pediátrica. Há poucos estudos que possam subsidiar de 

forma mais ampla algumas práticas assistenciais paliativista. 

Como limitação do estudo cita-se o fato de ter sido 

realizado apenas com os profissionais das enfermarias de 

cuidados paliativos. Deste modo, sugere-se que estender a 

pesquisa a outros profissionais como também aos familia-

res dos pacientes. É fundamental ampliar a compreensão 

acerca da extubação paliativa.

Compreender a percepção da equipe frente a extu-

bação paliativa contribui para reduzir anseios e dúvidas 

acerca dos planos de cuidados além de fortalecer o traba-

lho em equipe o que reflete positivamente na assistência 

prestada. 

CONCLUSÃO 
Os profissionais relataram maior conhecimento teórico so-

bre a extubação paliativa, porém, trouxeram que compre-

enderam melhor ao vivenciar o procedimento na prática. 

Algumas classes profissionais não se sentiram incluídos no 

processo de planejamento das condutas acerca do plano 

assistencial da extubação paliativa. No geral a equipe multi-

profissional aponta algumas falhas na comunicação inter-

na e associados a conflitos ao lidar com paciente e família 

e a outras categorias profissionais devido a complexidade 

do setor. O procedimento de extubação paliativa foi per-

cebido pelos profissionais como necessário em virtude 

do prognóstico clínico da criança. Logo, se faz necessário 

realizar novas pesquisas relacionados as percepções da 

equipe multiprofissional frente às estratégias assistenciais 

em unidades de cuidados paliativos que visem o conforto e 

qualidade do paciente.
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