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"Cuidados Paliativos consistem na assistência 

promovida por uma equipe multidisciplinar, 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 sofrimento, da 

identificação precoce, avaliação impecável e 

tratamento de dor e demais sintomas físicos, 

sociais, psicológicos e espirituais". 

1990 e atualizado em 2002 



ALCP, 2009 



Políticas 

apropriadas 

educação Acesso a 

medicação 

Implementação em todos os níveis 

ALCP, 2013 



 diagnóstico inicial de doenças   

 resposta às necessidades  

 atendimento domiciliar 

 dinâmica das famílias e dos territórios 

APS universalizar o acesso aos CP 

MURRAY et al., 2015 



Despreparo dos profissionais da APS 

Falta de financiamento dos CP na APS 

Entraves  para a prescrição de opioides 

Falta de apoio de especialistas 

Não sabe demanda de CP na comunidade 

Visão pública limitada e estigmatizada sobre CP 



Formação contínua em CP para a APS 

Boas experiências de CP na APS e comunidade 

Políticas públicas - tratamento da dor 

Networks para discussões clínicas e CP 

Captar necessidades de CP no território 

Campanhas públicas sobre os CP 



Problemas éticos são situações reais que provocam 

questionamentos, reflexões e juízos a respeito da 

contradição e moralidade da situação. 

Zoboli, 2010 



2015 



Relações frágeis e comunicação falha 

Desconhecimento dos desejos finais de vida  

Discutir CP consome muito tempo, é desgastante e desconfortável 

Não conseguem falar sobre morte e acompanhar o luto 

É difícil estabelecer os limites da relação clínica  



Problemas de relacionamento da equipe 

Falta de contra referência   quebra de confiança  

Não há como discutir os 

sentimentos vividos na 

atenção aos pacientes 

em fim de vida 

Não há suporte 

institucional para lidar 

com as questões éticas 

da clínica 



Sobrecarga de trabalho 

Falta tempo para formação contínua em CP 

Maior susceptibilidade ao sofrimento moral e emocional 

Exigências para uma atenção fora das possibilidades da APS 



Respeito à autonomia 

Decidir por implementar as DNR ou evitar medidas fúteis 

tratamento escolhido pelo paciente é fútil segundo os 

médicos, mas melhora a qualidade de vida 




