
Comunicação e 
Cuidados Paliativos

2018

CUIDADOS 
PALIATIVOS 

  Comunicação é elemento fundamental 

na re lação humana e componente 

essencial do cuidado.

  Em nenhuma área da saúde isso é mais 

verdadeiro que nos cuidados paliativos.

  Todos podemos melhorar nossa 

comunicação interpessoal (Quadro 2) e 

falar sem reservas sobre a morte e o 

processo de morrer.

1. Olhar para quem fala e ouvir com atenção

Medidas Não 
Farmacológicas em 
Cuidados Paliativos

  Existem medidas simples, que não 

envolvem remédios ou procedimentos e 

que podem t razer  a l ív io  a  mui tos 

desconfortos experimentados por seu 

paciente nessa fase. (Quadro 3)



O que é Cuidado 
Paliativo?  

  É o conjunto de medidas que promove 

qualidade de vida de pacientes e familiares diante 
de doença incurável, em fase avançada ou 
rapidamente progressiva. 

  Tem o objetivo de amenizar a dor e o 

sofrimento de origem física, psicológica, social ou 
espiritual.

  O cuidado paliativo permite que a doença siga 

o curso natural, oferecendo conforto ao paciente 
e proporcionando um final de vida com dignidade. 

5) Cuidar com o mesmo empenho e 
atenção também dos familiares.

6) Integrar os aspectos psicológicos, 
sociais e espirituais ao aspecto clínico do 
cuidado do paciente.

7) Sempre que possível, oferecer um 
sistema de apoio para ajudar a família a 
lidar com a doença do paciente em seu 
próprio ambiente.

8) Oferecer um sistema de suporte para 
ajudar os pacientes a terem qualidade de 
vida até sua morte.

9) Usar uma abordagem interdisciplinar 
para acessar necessidades clínicas e 
psicossociais do pacientes e sua família, 
incluindo aconselhamento e suporte ao 
luto.

10) Inicia paralelamente a outros tipos de 
tratamento e engloba os cuidados de fim de 
vida (Quadro 1).

Quando o Cuidado 
Paliativo é indicado?  
  Cuidado paliativo é indicado quando o 

paciente chega ao ponto em que não responde ao 
tratamento indicado.

  Quando a idade do paciente, a extensão de 

sua doença, sua situação clínica ou mesmo os 
efeitos indesejados da terapia tornam o 
tratamento curativo sem sentido.

Dez princípios dos 
cuidados paliativos:  

1) Não antecipar a morte.

2) Não prologar o processo de morrer. 

3) Reafirmar vida e morte como processos 
naturais. 

4)Fornecer alívio para dor e outros 
sintomas como astenia, anorexia, dispnéia.  

... E não tem mais nada 
a fazer?  

  Essa é uma pergunta comum de cuidadores e 

pacientes quando o tratamento curativo já não é 
mais uma opção válida.

  Os cuidados paliativos são justamente a 

resposta a essa pergunta, já que a medicina nem 
sempre cura, mas sempre pode aliviar.

  Existe muito a ser feito pelo conforto e 

dignidade de cada paciente.

Como meu paciente 
pode receber 

Cuidados Paliativos?  
  O médico que acompanha o paciente 

internado expõe ao paciente e seus familiares a 
condição de saúde e possibilidades terapêuticas. 

  Se ambos os grupos concordam com a opção 

pelo tratamento paliativo, essa opção é registrada 
no prontuário.

  Recomenda-se que o médico assistente 

aborde claramente com cada família as medidas 
a serem evitadas durante o acompanhamento 
que acontece em Unidade de Saúde e escreva no 
prontuário o Plano de Cuidados para aquela fase 
(ex: não entubar, não transferir para UTI ou não 
reanimar). Atenção ao registro do Plano de 
Cuidados Paliativos pode auxiliar plantonistas e 
demais membros da equipe que não conhecem o 
caso do paciente a prestar cuidados de 
qualidade. 

  Da mesma forma, elaborar o Plano de 

Cuidados Paliativos e registrar essas opções 
terapêuticas em Resumo de Alta ou Laudo de 
Atendimento podem auxiliar na condução de 
outros profissionais de saúde ao longo da rede 
assistencial.


