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RESUMO

Introdução: A qualidade de vida de pacientes, tanto nos aspectos físicos
quanto psicológico e espiritual,  com diagnóstico de doenças que afetam a
continuidade da vida é algo de extrema relevância para o profissional
envolvido na assistência em saúde. Há inúmeros benefícios que os
pacientes em cuidados paliativos experimentam durante um período após
o tratamento com acupuntura, que variam desde melhoras físicas às
espirituais. O estudo nessa área é importante para compreender como o
indivíduo (corpo e mente) se comporta frente a práticas integrativas e
complementares. Objetivo: Fortalecer as evidências do uso das práticas
integrativas e complementares como meio de cura e diminuição do
sofrimento. Método: Trata-se de um estudo do tipo revisão integrativa a
respeito do uso da acupuntura como prática integrativa em pacientes em
cuidados paliativos. O levantamento bibliográfico foi realizado nos meses
de outubro e novembro de 2020 nas seguintes bases de dados: biblioteca
eletrônica Scientific Electronic Library Online (SciELO); Medical Literature
Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), Biblioteca Virtual em
Saúde (BVS) e Google acadêmico. Os critérios de inclusão foram artigos
originais publicados no período 2014 - 2020 disponibilizados na íntegra,
publicados no idioma português ou inglês. Foram desconsiderados
trabalhos científicos sem formato de artigo, revisões bibliográficas,
formulação de protocolos e artigos repetidos nas bases de dados
selecionadas. Resultados: Dos 4.596 artigos encontrados, 15 foram lidos
na íntegra e 4 foram selecionados para a análise crítica por atenderem
aos critérios de inclusão e exclusão previamente determinados. A amostra
final foi composta por 2 artigos nacionais e 2 internacionais, sendo
respectivamente originários da Itália e China. Considerações finais: As
pesquisas evidenciaram que a acupuntura enquanto terapia
complementar integrativa, ao ser associada aos cuidados paliativos possui
impactos positivos no bem estar e qualidade de vida dos pacientes que
dela se beneficiam. Os sintomas com maior prevalência apontados pelos
estudos foram a dor, ansiedade, depressão, náuseas e vômitos, e estas
manifestações implicam diretamente no quadro clínico dos pacientes,
podendo gerar grande sofrimento. Tendo em vista que a equipe de
enfermagem é a categoria que mais dispõe de seu tempo aos pacientes e
familiares, é interessante que os mesmos conheçam a respeito dessa
técnica para sugerir seu uso dentro dos ambientes de assistência e
cuidado, uma vez que além de amenizar os sintomas físicos, a prática
também estreita relações e aumenta o vínculo paciente-profissional,
paciente-família e família-profissional. Por fim, o presente estudo reafirma
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a importância da acupuntura como meio de trazer dignidade, conforto e
alívio ao ser humano ao adotar uma visão holística de cuidados.
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