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CUIDADOS PALIATIVOS
A OMS define CP como abordagem multidisciplinar para
pacientes (adultos e crianças) portadores de condições
ameaçadoras ou limitantes de vida, com objetivo de prevenir
e tratar sofrimentos das esferas física, emocional, social e
espiritual, durante o curso, desde o diagnóstico até o seu
desfecho, inclusive durante o processo de luto. Essa atenção
é dada de forma integrada aos pacientes e suas famílias,
preferencialmente em seu próprio ambiente. UM DOS
PRINCÍPIOS BÁSICOS DE CP É O APRIMORAMENTO DE
QUALIDADE DE VIDA

Cuidados Paliativos Pediátricos
e suas particularidades
•A família assume especial relevância;
•A morte na infância é vista como antinatural;
•Duração do cuidado pode ser prolongada;
•Grandes diferenças de desenvolvimento cognitivo e emocional;
•Tentativas de incluir os pacientes pediátricos nas tomadas de decisão;
•Percepção de menor qualidade de vida durante o curso de doenças graves para
pacientes e familiares
cuidados paliativos, vol.4, n 1- julho 2104

Qualidade de vida familiar em CPP (WHOQOL-Bref)
Física: diminuição de descanso, perda de peso, diminuição de apetite, privação de
sono;
Emocional: ansiedade, culpabilização pelos irmãos, percepção das limitações do
filho doente, antecipação do futuro, tempo dom a família;
Questões sociais: privação de oportunidades de lazer, contatos sociais, dificuldades
de emprego ou apenas de empregos em meio período
Questões espirituais: não citado
cuidados paliativos, vol.4, n 1- julho 2104

SABE- SE QUE:
•Mais de 400.000 crianças nos EUA necessitem de CPP;
•A prevalência de crianças em condições complexas crônicas (CCC) vem
aumentando;
•A estimativa de mortes de crianças com CCC, tais como anormalidades congênitas,
cromossomiais, doenças de sistema nervoso central ou câncer chega a 40.000 por
ano;
• 17 milhões de adultos são cuidadores destas crianças severamente doentes;
•Pais que podem planejar o local de morte de seus filhos, sentem-se mais
confortáveis;
•Apenas a metade dos serviços americanos dispõem de equipes de CPP, e estas são
extremamente variadas.
Pediatric Palliative Care Field Guide

Pesquisa realizada pelo CAPC 2011/ 2014:
• 70% dos entrevistados não era bem informado sobre CP (assim como médicos);
• Quando foram elucidadas as dúvidas, 92% desejaram os CP para elas e suas
pessoas amadas, através das seguintes mensagens:
✓CP ajudam a promover a maior possibilidade de qualidade de vida para pacientes
e suas famílias;
✓CP ajudam pacientes e famílias a lidar com a dor, outros sintomas e estresse de
graves doenças;
✓CP são uma parceria entre pacientes, todos os especialistas e família;
✓CP oferecem um suporte a mais para famílias e pacientes portadores de doencas
graves;
✓CP são apropriados em qualquer idade, e em qualquer estágio da doença, e
podem ser oferecidos em conjunto com o tratamento curativo.
Pediatric Palliative Care Field Guide

Particularidades nos CP no Brasil
•Diferenças socioeconômicas entre os diversos estados;
•Dificuldade de acesso a serviços e ao SUS;
•Não inclusão de cursos de formação em CP nas diferentes áreas;
•Resistência de profissionais em aceitar a falta de possibilidade de cura;
•Dificuldade de profissionais em trabalhar de forma interdisciplinar;
•Diálogo franco em relação ao diagnóstico, prognóstico e terapêutica para definição
de estratégias adequadas;
•Negação de pais e profissionais dificultando o planejamento de cuidado, levando à
obstinação terapêutica;
•Religiosidade dos pais, que mesmo conhecedores do prognóstico, inviabiliza o
planejamento de cuidados.
Mattos, Débora 2016.

E na Oncologia Pediátrica?
•Comunicação entre as equipes e a família é a base dos CP de excelência
•Valorização do tempo de vida quando os pais podem ter conhecimento adequado
e oportunidade de planejamento de cuidado
•Dificuldade de comunicação dos pais a respeito da morte com os filhos;
•A comunicação de prognóstico antecipada foi percebida como maior qualidade de
cuidado, pois oportunizou o planejamento de cuidados de fim de vida adequados

Mattos, Débora 2016.

Criando indicadores...
Leemans et al, 2013
Primeira fase: identificação de indicadores de qualidades mundiais

Segunda fase: separação por domínios
•Físicos
•Psicológicos, sociais e existenciais

•Informação/ comunicação, planejamento, tomada de decisão com o paciente
•Informação/ comunicação, planejamento, tomada de decisão com a família
•Informação/ comunicação, planejamento, tomada de decisão com outros cuidadores

•Análise do cuidado de fim de vida
•Coordenação do cuidado e continuidade do mesmo
•Suporte de familiares, cuidadores e amigos
•Estrutura do atendimento (local, equipe interdisciplinar)

Indicadores
Terceira fase: avaliação de especialistas em CP (equipe interdisciplinar)
Indicadores finais para cuidados paliativos oncológicos
1. Avaliação de instituição de nova QT (< 30dias) ou manutenção de tratamento
oncológico muito próximo à morte (<14 dias );
2. Número elevado de visitas à emergência , internações em enfermaria/ UTI
perto do fim de vida (30 dias);
3. Análise do local de morte desses pacientes
Outros indicadores avaliados como serviço agressivo foram intubação orotraqueal,
reanimação
EARLE et al, 2003-2005. PARK et al. 2014

Indicadores INCA 2016
❑De má qualidade de tratamento, considerados obstinação terapêutica ou
supertratamento:
•Número de pacientes que recebeu QT nos últimos 14 dias antes da morte
•Início de novo esquema de QT nos 30 dias que antecederam a morte
❑De má qualidade de planejamento de atendimento/ cuidado:
•> 1 consulta na emergência no último mês de vida
•> 1 internação no último mês de vida
•Número elevado de dias de internação no último mês de vida

Mattos, Débora 2016.

Indicadores INCA 2016
❑ de má qualidade de morte propriamente dita
•Morte na emergência ou na UTI pediátrica
•Admissão na UTIP nos últimos 30 dias de vida, incluindo o dia da morte
•Mais de uma intubação orotraqueal no último mês de vida
•Reanimação antes do óbito (descrição em prontuário da técnica utilizada)
❖Indicadores de qualidade
•Documentação em prontuário FPCA
• acompanhamento pelo médio paliativista na enfermaria
•Consulta ambulatorial
Mattos, Débora 2016.

No HEC
Nossas propostas desde agosto de 2019:
❖Programa de CP que atenda todas as crianças desde o diagnóstico, e nas
recaídas/ agudizações de doenças graves ou CCC
❖Formação de equipe interdisciplinar
❖Oportunizar maior interação de equipe paliativista e especialistas
❖Conscientização sobre CP e cuidados de fim de vida
❖Promover a educação permanente das equipes multidisciplinares não
especialistas em CP
❖Monitorar indicadores de qualidade e implementar estratégias
reconhecidamente eficazes
❖Manter modelo de interconsultas ambulatoriais
❖Criação de ambulatório específico de CP

Todo jardim começa com um sonho de amor.
Antes que qualquer árvore seja plantada ou
qualquer lago seja construído, é preciso que os
lagos e as árvores tenham nascido dentro da
alma. Quem não tem jardins por dentro, não
planta jardins por fora e nem passeia por eles...
Rubem Alves

Muito Obrigada!
Luciana Ramalho
cel/zap 21-99131-5186

