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Objetivos

 Panorama mundial / brasileiro

 Níveis de Cuidados

 Por que pensar em Cuidados Paliativos?

 Como integrar precocemente?

 Custos









Cuidados Paliativos

“Cuidado Paliativo é a abordagem que promove 
qualidade de vida de paciente e seus familiares 

diante das doenças que ameaçam a 
continuidade da vida, através da prevenção e 

alívio do sofrimento.

Requer a identificação precoce, avaliação e 
tratamento impecável da dor e outros problemas 

de natureza física, psicossocial e espiritual”

WHO - 2002



Qual a função dos Cuidados 
Paliativos

“Indicar e realizar intervenções proporcionais à fase de vida 
do paciente”

 História natural da doença  e suas complicações

 Controle de sintomas

 Avaliação do prognóstico

 Indicação de medidas proporcionais

 Suporte às equipes titulares / paciente e familiares

 Educação continuada













Elizabeth L. Ciemins, et al. The Economic and Clinical Impact of 

an Inpatient Palliative Care Consultation Service: A Multifaceted Approach

Journal of Palliative Care 2007



Paradigma do Cuidado

Adaptado e traduzido de Journal of Hospice & Palliative Nursing 
2006



Como e quando integrar?



Quanto antes melhor



Quanto antes melhor



Quanto antes melhor



Quanto antes melhor

Fatores facilitadores para integração precoce

 Após internações

Quando o paciente torna-se dependente de O2

Quando os familiares ou cuidadores questionam a 

respeito de prognóstico

 Educação continuada dos profissionais que prestam 
atendimento

 Sistema que proporcione o planejamento a discussão a 

respeito de diretivas antecipadas de vida

Comunicação
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Facilitação ao acesso de opioides
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Desmistificando a relação de CP e fim de vida

 Cuidados Paliativos enquanto direito humano

 Morfinofobia

 Desenvolvimento cultural 
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 Cuidados Paliativos enquanto direito humano

 Sixty –Seventth World Health Assembly 24 May 2014
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Integrating palliative care and symptom relief into primary health care: a WHO guide for planners, 
implementers and managers. Geneva: World Health Organization; 2018. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO



Interface CP e especialidades

Desafios

 Construção de pontes

 Relação de confiança

 Acompanhamento conjunto

 Estratificação dos pacientes 

candidatos a intervenções

 Melhora da qualidade de vida

 Redução de custos
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