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1. O que signi ficam Cuidados Paliativos?

Pela OMS (2012), Cuidados Paliativos “consistem na assistência 
promovida por uma equipe multidiciplinar, que objetiva a melhoria 
da qualidade de vida do paciente e seus familiares, diante de uma 
doença que ameace a vida, por meio da prevenção e alívio do sofri-
mento, da identif icação precoce, avaliação impecável e tratamento 
de dor e demais sintomas físicos, sociais, psicológicos e espiritu-

10ais”.

2. Como surgiram os Cuidados Paliativos?

Entre 1948 e 1955, em Londres, a dama Cicely Saunders, assisten-
te social, depois enfermeira e posteriormente médica, inconformada 
com o sofrimento vivido por pacientes portadores de enfermidades 
avançadas, recebe o apoio de um dos seus pacientes, David Tasma, 
portador de um câncer em fase terminal, para fundar uma institui-
ção e  atender as necessidades reais desses enfermos. Daí veio o 
conceito dos hospitais modernos e o início dos Cuidados Paliati-

10vos no mundo conteporâneo.



7

3. Quais são os princípios dos Cuidados 
Paliativos?

1. Respeitar a dignidade e autonomia dos pacientes;

2. Honrar o direito do paciente de escolher entre os tratamentos, 

incluindo aqueles que podem ou não prolongar a vida;

3. Comunicar-se de maneira clara e cuidadosa com os pacientes, 

suas famílias e seus cuidadores;

4. Identif icar os principais objetivos dos cuidados de saúde a partir 

do ponto de vista do paciente;

5. Prover o controle impecável da dor e de outros sintomas de so-

frimento físico;

6. Reconhecer, avaliar, discutir e oferecer acesso a serviços para o 

atendimento psicológico, social e questões espirituais;

7. Organizar e promover a continuidade dos cuidados oferecidos ao 

paciente e sua família, sejam estes cuidados realizados no hospital, 

no consultório, em casa ou em outra instituição de saúde;

8. Manter uma atitude de suporte educacional a todos os envolvidos 
10 nos cuidados diretos com o paciente.
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4. Quais são os pacientes que se 
benefi ciam com os Cuidados Paliativos?

Todos os pacientes que são portadores de doenças graves, que ame-
acem a continuidade da vida e que apresentam sintomas de so-
frimento (físico, psíquico, social e/ou espiritual) se bene ficiam do 
atendimento de uma equipe de Cuidados Paliativos. Alguns exem-
plos das doenças que acomete esses pacientes são: câncer, HIV, 
doenças neurológicas progressivas, insu ficiência cardíaca grave ou 

10insu ficiência renal grave.

Controle da dor e dos sintomas + Apoio Psicossocial = 

Cuidados Paliativos
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5. O que há de diferente nos Cuidados 
Paliativos?

A abordagem holística e multiprof issional para os  problemas viven-
ciados pelo paciente, com o foco não somente nas questões físicas, 

11mas estendidas para as questões sociais, psicológicas e espirituais.

Os Cuidados Paliativos olham para as pessoas e não para as 

doenças e procuram resolver os problemas que mais  

preocupam o paciente.
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6. Quais são os profi ssionais que trabalham 
no Serviço de Cuidados Paliativos do Hospital? 

Trata-se  de uma equipe multipro fissional, que é constituída por
 médico, enfermeiro, fi sioterapeuta, fonoaudiólogo,terapeuta 
ocupacional  , psicólogo e mentores espirituais, além de outros   

11 prof issionais que se habilitam na prática paliativista

Paciente
Pessoa
Família

Fisioterapeuta

Terapeuta
Ocupacional

Espiritual
Assistente

Enfermeiro

Médico

Psicólogo

NutricionistaFonoaudiólogo
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7. Em que  aspecto  cada  profissiona l
pertencente ao serviço de  Cuidados 
Paliativos pode auxiliar  no tratamento  
do paciente?

Dentro dessas áreas do conhecimento humano, há peculiaridades 
em cada pro fissão para habilitar o pro fissional a auxiliar o pacien-
te que vivência  uma condição ameaçadora de vida.  Sendo assim, 
cada prof issional para 
além de sua atuação  
convencional, possui 
capacitação em  tratar 
e cuidar  das  questões 
delicadas que se apre-

11sentam.

8. Por que, no Brasil, até pouco tempo,  
ouvíamos falar pouco de Cuidados 
Paliativos?

O campo de trabalho e pesquisa em Cuidados Paliativos ainda é 
muito recente no Brasil, surgindo na década de 1980 e com cresci-
mento sign ificativo a partir do ano 2000, ganhando cada dia mais 

10notoriedade.
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9. Quando o paciente está  em Cuidados 
Paliativos os “cuidados  curativos” 
terminam?

Não, e este é um engano comum.  Os Cuidados Paliativos não deve-
riam ser uma opção para o paciente somente quando os tratamentos 
tradicionais se esgotarem. Há muito a se fazer em conjunto com as 
terapêuticas clássicas de forma paliativa complementar.

Nós não podemos curar você, mas continuaremos a cuidar de 

você! 

Cicely Saunders

Quase sempre é possível ampliar os tratamentos modif icadores da 
doença e melhorar o cuidado para o paciente. Através  da  atuação 

 multipro fissional especializada em cuidados paliativos o paciente  
se benef icia e desenvolve um melhor entendimento dos impactos

 de sua doença, aceitação e planejamento de vida. 
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10. Cuidados Paliativos é “desistir” ou “in-
vestir” na vida do paciente?

O Cuidado Paliativo não se trata de “desistir” ou “investir”, se trata 
de zelar pelo conforto e bem-estar do paciente, de forma comple-
mentar a terapêutica tradicional, bem indicada para o paciente por-
tador de doença ameaçadora de vida.

A equipe atuante em Cuidados Paliativos simplesmente dispõe de 
conhecimento técnico em saúde e habilidade prática para melhorar 
o controle de sintomas, para facilitar o diálogo entre médico-pa-
ciente e paciente-família, e muitas vezes para colher e diminuir o 
sofrimento que a doença está causando para o paciente e seus fa-

7miliares.

Os profi ssionais em Cuidados Paliativos nunca dizem “não há 

nada que possamos fazer”.
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11. Quais os benefícios para os pacientes 
que são atendidos pelos serviços 
paliativos? Há evidências cient íficas sobre 
isso?

As pesquisas cient íficas atuais mostram que os Cuidados Paliativos 
e seus muitos componentes são bené ficos para a saúde e bem-estar 
do paciente e de sua família. Nos últimos anos, uma série de estudos 
sérios demonstra que os pacientes que têm seus sintomas contro-
lados e são capazes de comunicar as suas necessidades emocionais 
tem uma melhor qualidade de vida.

Para obter maiores informações cient ícas deixamos disponíveis as 
seguintes fontes de pesquisa:

- Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos
www.apcp.com.pt

- lnstituto Nacional do Câncer
www.inca.gov.br

- International Association for Hospice and Palliative Care 
www.hospicecare.com

- Manual de Cuidados Oncológicos do Ministério da Saúde 
www.saude.gov. br/publicacoes/inca/manual_cuidados_oncologi-
cos. pdf

-Associacion for Death Education and Counseling 
www.adec.org/adec

-  e International WorkGroupon Death, Dying, and Bereavement 
www.iwgddb.com
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12. O que é eutanásia?

A eutanásia é o ato em que um indivíduo, em situação de sofrimen-
to constante por um mal  ou  doença incurável,  escolhe cessar  sua  

5própria vida.  No Brasil, a eutanásia é crime.

13. Cuidados Paliativos podem ser 
comparados à eutanásia?

Não. Os Cuidados  Paliativos estão situados justamente no cami-
nho oposto ao da eutanásia, pois compreendem todas as opções  
terapêuticas para o conforto, o controle dos sintomas e o suporte 
necessários para melhor vivência do paciente e sua doença terminal.

Nunca objetivando acelerar
ou antecipar o momento da 
morte e, até por muitas vezes 
prolongando o tempo de vida 
na medida em que viabiliza 
condições de qualidade de 
v i d a ,  p r o -
tegendo o  pac iente  de 
sofrimento desnecessário. 
Neste período delicado,
os  Cuidados Pal iat ivos 
combatem a prática da 
distanásia.  5
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14. O que é distanásia?

Distanásia é a prática pela qual se tenta prolongar, através de meios 
art ificiais e desproporcionais, a vida de um enfermo incurável. Tam-
bém pode ser conhecida como “obstinação terapêutica”.

O termo distanásia foi proposto em 1904, por Morache, e tem sido 
empregado para de finir a morte prolongada e acompanhada de so-
frimento, associando-se à ideia da manutenção da vida através de 

5processos terapêuticos art ificiais e inúteis.

15. O que é ortotanásia?

O termo ortotanásia vem 
do grego: orto (certo) etha-
natos (morte) = morte cor-
reta.

Corresponde ao não pro-
longamento artif icial do 
processo de morte. Deve 
ser praticada pelos mé-
dicos juntamente com os 
chamados tratamentos paliativos, respeitando o direito à autonomia 
do paciente, amenizando o sofrimento e dando-lhe o direito a uma 

5morte digna.
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16. Há respaldo legal para os Cuidados 
Paliativos? O que diz o Código Penal a 
respeito?

Sim, há respaldo jurídico para os cuidados paliativos no Brasil. Re-
visto em 2010, o Código Penal Brasileiro regulamenta a ortotanásia 
de forma clara:

Segundo art. 136-A no Código Penal:

“Não constitui crime, no âmbito dos cuidados paliativos aplicados a pa-
ciente terminal, deixar de fazer uso de meios desproporcionais e extraor-
dinários, em situação de morte iminente é inevitável,  desde  que  haja 
consentimento do paciente 
ou,  em  sua  impossibilida-
de, do  cônjuge,  companhei-
ro, ascendente, descendente 

1ou irmão.”

No entendimento jurí-
dico, a ortotanásia é uma 
prática não apenas per-
mitida, mas, em muitos 
casos, o melhor caminho 
a ser tomado para fazer 
valer o princípio da digni-
dade humana.

Não deve ser confundida com  a eutanásia, tão pouco com  a dista-
násia. É um termo situado entre ambas, pois se trata da permissão 
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para que o paciente faleça naturalmente, quando já se encontra em 
estado de saúde irreversível e de morte inevitável.

Pode e deve também  ser somada  aos cuidados  paliativos, buscando 
o  menor desconforto para ao paciente em seu tempo restante de 

4vida.

17. O que o CFM (Conselho Federal de 
Medicina) e o Código de Ética Médica 
dizem sobre Cuidados Paliativos?

Desde a Resolução de 2006  o Conselho  Federal de Medicina  apoia 
e normatiza a prática dos Cuidados Paliativos. Conforme a Resou-
cao do CFM, de 1.805/2006, de 01/12/2010: “Permite ao médico, na 
fase terminal de enfermidades graves e incuráveis limitar ou suspen-
der procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do doente, 
garantindo-lhe os cuidados necessários para aliviar os sintomas que 
levam ao sofrimento, na perspectiva de uma assistência integral, res-
peitada a vontade do paciente ou de seu representante legal.”

Na atualização do código de Ética Médica de 2010 as questões  
 éticas e legais envolvendo a prática da ortotanásia, da distanásia 
 e dos Cuidados Paliativos foram reavaliadas e atualizadas. Segue-se  
 que, segundo questão ética no art. 41, “É vedado ao médico abreviar 
 a vida do paciente, ainda que a pedido deste ou de seu representante
 legal. Parágrato único: Nos casos de doença incurável e terminal, 
 deve o médico oferecer todos os cuidados paliativos disponíveis sem

  empreender ações diagnósticas ou terapêuticas inúteis ou obstinadas, 
 levando sempre em consideração a vontade expressa do paciente 
 ou, na sua impossibilidade, a de seu representante legal”.3
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Em suma, o Código Penal condena a prática da eutanásia e tam-
bém condena a prática da distanásia, além de estimular a oferta dos 
cuidados paliativos, quando estamos frente a uma situação de não 
possibilidade de cura, compreendendo o conceito da ortotanásia.

18. Qual o momento ideal para se iniciar os 
Cuidados Paliativos?

Os cuidados paliativos devem ser iniciados no momento do diag-
9nóstico de uma doença incurável ameaçadora de vida.

A equipe de cuidados paliativos pode ajudar os pacientes e seus 
familiares a se preparar para as mudanças físicas e psicológicas que 
podem ocorrer perto do  fim da vida e gerenciar de forma adequada 
esta fase do tratamento.

“ O sofrimento somente é intolerável quando ninguém cuida. ”

Cicely Saunders
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A equipe também pode ajudar os pacientes a lidar com suas preo-
cupações e questões emocionais quase sempre presentes com a pro-
ximidade do  final da vida como, por exemplo, se despedir dos en-
tes queridos, deixar o seu legado prof issional e pessoal, avaliar suas 
crenças e dúvidas religiosas e encarar seus medos e anseios sobre o 
processo de morrer.

19. O que é um paciente em estágio 
terminal?

Paciente em estágio terminal é aquele cujas condições clínicas são 
irreversíveis, independentemente de serem tratadas ou não, e que 
apresenta alta probabilidade de morrer em um período relativa-

10mente curto de tempo (3 a 6 meses).

20. Qual a importância de manter a 
boa qualidade de vida com alimentação 
adequada, prática de exercícios, terapia 
medicamentosa correta e assistência 
psicológica/espiritual se o paciente está 
em cuidados paliativos?

Com o avanço da ciência, entende-se melhor que as questões mul-
tifatoriais (ambientais, genéticas, sociais, biológicas, imunológicas, 
comportamentais, etc) inf luenciam na evolução das doenças crô-
nicas e graves. Hoje compreendemos que além do protocolo tera-
pêutico médico habitual, indicado para cura ou controle da doença, 
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nos cabe também cuidar da forma que escolhemos e conseguimos 
viver as nossas vidas, pois como as vivemos in fluencia diretamente 
em nossa saúde, podendo prolongar ou acelerar processos de adoe-
cimento ou de cura.

E mesmo onde a cura se torna impossível, sendo a morte um evento 
certo e natural da vida, poder viver bem a vida que nos cabe é o que 

6nos leva a descobrir o nosso sentido existencial.

“Os cuidados paliativos tratam da vida bem como da morte”.
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21. Por quanto tempo o paciente pode 
benefi ciar-se do tratamento paliativo?

Não há limitação no tempo de assistência dos Cuidados Paliativos. 
Após ele se iniciar com o diagnóstico da doença ou condição irre-
versível ameaçadora de vida, os Cuidados  Paliativos se seguem até 
o momento da morte do paciente e em muitos serviços se prolon-
gam após a morte no suporte ao luto da família e seus cuidadores.10

22. Há possibilidade de alta hospitalar 
quando  o paciente internado é inserido 
em tratamento paliativo?

Sim, o acompanhamento d a 
equipe de cuidados paliativos 
não determina a impossibilidade 
de alta hospitalar para o paciente, 
e muitas vezes a alta é mediada 
pela própria equipe que auxilia  
no preparo da família para cons-
trução de condições e estrutura 

10para o paciente em sua casa.
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“Ao cuidar de você  quero que você sinta que me importo 

pelo fato de você ser você...”  

Cicely Saunders
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Centro Avançado de Oncologia
 - Consulta médicas, com avaliações

e preparação adequada para 
procedimentos de quimioterapia e
hormonioterapia;

- Sessões de Quimioterapia, com 
presença contínua de médico e 
enfermeiro, seja ambulatorial ou 
durante internamento;

- Hormonioterapia; infusão de 
imuno-biológicos; 

- Visitas hospitalares, pareceres 
e  cober tu ra  in teg ra l  aos 
pacientes do Hospital São Carlos

- Hemparinzação de porth - 
c a t h ,  a t e n d i m e n t o  e m 
enfermagem ps ico log ia  e 
nutr ição,  aconselhamento 
genético e pesquisa clínica. 

www.oncocentroceara.com.br 
 

Contato: (85) 4009.3370 / 32579408

Avenida Pontes Vieira, 2551- Dionísio Torres
Fortaleza - CE / CEP: 60130-241    
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