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CUIDADOS PALIATIVOS: O que significa?
Cuidado Paliativo é CUIDADO DE PROTEÇÃO

Todos os procedimentos diagnósticos e
terapêuticos propostos devem ter como únicas
finalidades:
-

Manutenção do conforto
Dignidade
Qualidade
Significado
Valor da vida, em todas as suas dimensões

CUIDADOS PALIATIVOS: Definição

“Assistência promovida por uma equipe multidisciplinar, que objetiva a melhoria da qualidade
de vida do paciente e seus familiares, diante de uma doença ou agravo que ameace a continuidade
da vida, por meio da prevenção e alívio do sofrimento, da identificação precoce, avaliação
impecável e tratamento de dor e demais sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais".

(OMS, 2002; OMS,2014)

CUIDADOS PALIATIVOS: Princípios
1.

Promover o alívio da dor e outros sintomas desagradáveis.

2.

Afirmar a vida e considerar a morte como processo natural.

3.

Não acelerar nem adiar a morte

4.

Integrar os aspectos psicológicos e espirituais no cuidado ao paciente.

5.

Oferecer um sistema de suporte que possibilite o paciente viver tão ativamente quanto possível, até o momento
de sua morte

6.

Oferecer sistema de suporte para auxiliar os familiares durante a doença do paciente e a enfrentar o luto

7.

Abordagem multiprofissional focada nas necessidades dos pacientes e familiares, incluindo acompanhamento no
luto

8.

Melhorar a qualidade de vida e influenciar positivamente o curso da doença

9.

Deve ser iniciado precocemente, juntamente com outras medidas de prolongamento de vida, para compreender e
controlar melhor situações clínicas estressantes
(ANCP, 2018)

CUIDADOS PALIATIVOS: Equipe

EQUIPE
MULTIPROFISSIONAL

-

Enfermeiros

-

Médicos

-

Téc. Enfermagem

-

Fisioterapia

-

Terapia Ocupacional

-

Serviço Social

-

Psicologia

-

Fonoaudiologia

-

Farmacêutico

CUIDADOS PALIATIVOS: Programa de Cuidados Paliativos HCPA
Nasce o Programa de Dor e Cuidados Paliativos
Joint Commission - Política de fim de vida
Formação do grupo
Curso de especialização em CP e Manejo da Dor - multiprofissional
Fechamento da UAA,

2012
03/2020
2006

08/2017

Professora Henriqueta;

Unidade de Cuidados

Reuniões de equipe e consolidação;

Paliativos transferida para

Criação da equipe em cuidados
paliativos HCPA;

Unidade Álvaro Alvim (UAA)

Criação da Unidade no 9° andar

pacientes em cuidados
paliativos transferidos
para o HCPA

