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INTrODUÇÃO: Os cuidados paliativos da enfermagem em oncologia devem incluir o levantamento das necessidades de 
cuidado da pessoa idosa, na promoção do seu bem estar, no cenário de hospitalização. OBjETIVO: Identificar na literatura 
nacional e internacional, as publicações sobre os dilemas bioéticos vivenciados pela enfermagem, na promoção dos cuidados 
paliativos a pessoa idosa, no cotidiano da hospitalização em oncologia. MéTODO: Pesquisa bibliográfica do tipo narrativa 
com característica descritiva, tendo por base uma busca bibliográfica desenvolvida na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS-BIrEME), 
pelas bases de dados Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILaCS) e Medical Literature Analysis and 
Retrieval System Online (MedLine) através dos descritores: “oncologia”, “bioética”, “cuidados”, “paliativos” e “enfermagem”. 
Critérios de inclusão: artigos publicados na integra, disponíveis online, gratuitos. Sendo excluídos teses, dissertações, resumos 
expandidos, anais e monografias. Foi utilizada uma ficha de extração de dados compostas das variáveis: objetivo, abordagem 
metodológica, método, cenário, sujeitos e resultados. Desenvolveu-se análise de conteúdo por meio das etapas: pré-análise, 
exploração do material e interpretação dos resultados, o que permitiu fichamento dos artigos, transcrição dos resultados, e 
codificação cromática nos achados fichados. rESULTaDOS: O corpo de artigos constituído neste estudo perfizeram um total de 
vinte, deste doze descreveram o desenvolvimento do cuidado paliativo oncológico de enfermagem, no cenário da hospitalização, 
aliado a tomada de decisão frente as reflexões quanto o viver, vida e morte. Oito artigos mencionaram, as preocupações éticas 
a respeito do consentimento da pessoa idosa, acompanhamento familiar e responsabilidade profissional da enfermagem.  
CONCLUSÃO: Considera-se ao identificar na literatura nacional e internacional as publicações sobre os dilemas bioéticos, 
vivenciados pela enfermagem, na promoção dos cuidados paliativos a pessoa idosa, os artigos comungaram com questões 
emergentes, no que se refere à tomada de decisão da pessoa idosa, família e equipe de enfermagem, sendo imprescindível, 
para amenizar tais dilemas ações interdisciplinares embasadas no amparo e apoio ético na terapêutica no cotidiano da 
hospitalização em oncologia.
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