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RESUMO: 

Introdução:  O câncer representa em um conjunto de mais de uma centena de doenças, com características 

de crescimento desequilibrado das células que invadem tecidos e órgãos, com possibilidades de migração 

para diversas partes do corpo. Cuidado paliativo é a abordagem que tem como objetivo promover a 

qualidade de vida dos pacientes e famílias que enfrentam problemas associados com doenças que põem em 

risco a vida, através da prevenção e alívio do sofrimento, por meio de identificação precoce, avaliação 

correta e tratamento da dor e outros problemas de ordem física e psicossocial. Objetivo: O objetivo geral 

desta pesquisa busca conhecer e analisar a percepção da morte em pacientes e familiares que enfrentam o 

tratamento paliativo. Metodologia: Este artigo realizou-se através de pesquisa bibliográfica. Resultados: 

Com o diagnóstico de câncer, a vida parece desmoronar junto com todos os projetos, expectativas, desejos 

e conquistas. Uma doença potencialmente fatal constitui perda da ilusão. Analisou-se neste estudo que o 

câncer é uma doença muito temida pela sociedade. Seu diagnóstico já vem carregado com uma carga muito 

grande de desestabilização emocional. Tanto do paciente quanto da família. Conclusão: Foi possível 

analisar neste estudo que o câncer é uma doença muito temida por toda a sociedade. Seu diagnóstico já vem 

carregado com uma carga muito grande de desestabilização emocional. Tanto do paciente quanto da família. 

O diagnóstico de câncer leva ao isolamento social e emocional, e os pacientes e suas famílias expressam-

se cada um à sua maneira, suas próprias necessidades, seus desejos, seus medos, suas fantasias. O câncer é 

considerado perigoso porque representa um abismo entre a vida e a morte. 
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