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RESUMO: 

Introdução:  Nesta pesquisa será abordada a percepção dos profissionais que trabalham com pacientes 

oncológicos em cuidados paliativos sobre o luto, e será apresentado como estes profissionais percebem e 

convivem com este processo, uma vez que eles auxiliam e enfrentam essa etapa juntamente com os 

pacientes e seus familiares, trabalhando com a devida atenção e empatia desde a descoberta da doença até 

após o luto. Objetivo: O objetivo geral deste trabalho consiste em analisar como estes profissionais lidam 

com esses pacientes diante do luto e identificar quais são as melhores estratégias de comunicação utilizadas 

pelos profissionais de saúde na atenção aos pacientes sob cuidados paliativos, observando o processo de 

humanização durante esses cuidados. Metodologia: Para esta pesquisa foi utilizado um método claro e 

objetivo, utilizando-se de uma revisão bibliográfica narrativa, com informações retiradas de diversos 

bancos de dados científicos da internet, revistas, livros, e demais fontes de pesquisa. Resultados: Diante 

do referencial teórico citado, podemos compreender que ao analisar várias questões relacionados ao luto 

com pacientes oncológicos em cuidados paliativos, deve-se analisar algumas vertentes principais para 

melhor qualidade no tratamento e no cuidado com estes pacientes nos quais demandam atenção e 

humanização por parte da equipe profissional da saúde que atendem os mesmos. Conclusão: Compreende-

se que para esses profissionais que trabalham com pacientes oncológicos em cuidados paliativos lidar com 

o luto é necessário que a saúde mental de cada profissional esteja sendo cuidada para que assim ele tenha 

disposição e positividade para lidar com esses pacientes no fim da vida e para que consiga proporcionar 

uma maior qualidade no atendimento aos cuidados do paciente e da família. No entanto é necessário que o 

profissional passe por psicoterapia para separar o que é dele e o que é do outro. 
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