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Carta de bienvenida (Español) 
 
 
Queridos Amigos; 
 
Bienvenidos al VI Congreso Latinoamericano de Cuidados Paliativos, a desarrollarse en la ciudad de Curitiba, 
Brasil, del 14 al 17 de Marzo de 2012. Este Congreso se celebra cada 2 años y reúne a los colegas de América 
Latina que trabajan y tienen interés en el cuidado de personas con enfermedad avanzada.  
 
El lema de este congreso es "Creación y Desarrollo de Asociaciones Nacionales de Cuidados Paliativos" lo cual 
constituye uno de los objetivos de la ALCP. Pensamos que esta puede ser una posibilidad de aunar fuerzas y 
nuestro compromiso de trabajo para lograr, con el apoyo de las Asociaciones, mayor desarrollo y 
reconocimiento de los Cuidados Paliativos en cada país de la región.  
 
Se discutirán temas clínicos, de investigación, psicología, pediatría, enfermería, tecnología, y gestión de servicios 
en torno a los cuidados paliativos. Nuestra convocatoria es para todos los profesionales, voluntarios y 
cuidadores que conforman el equipo de salud multidisciplinario de cuidados paliativos.  
 
Los invitamos a participar y aprovechar esta oportunidad para conocer los nuevos avances en el campo de los 
cuidados paliativos, establecer contactos en la región y compartir con otros colegas de América Latina sus 
experiencias, avances en la atención de pacientes y desarrollo de programas.  
 
Agradecemos a los conferencistas internacionales que participan del congreso por poner su experiencia al 
servicio de la región. Gracias también a todas las organizaciones y asociaciones nacionales e internacionales, a la 
industria farmacéutica y a todos aquellos que con su apoyo hacen posible la organización de este Congreso. 
 
Les damos la bienvenida a nuestro VI Congreso. 
 
Cordialmente; 

 

 

 

 

Dr. Roberto Bettega 
Presidente VI Congreso ALCP 

 Dr. Jorge Eisenchlas 
Presidente ALCP 

 

 

 

 

Dra. Patricia Bonilla 
Co-Presidente C. Científico 

VI Congreso ALCP 

Dr. Auro Del Giglio 
Co-Presidente C. Científico 

VI Congreso ALCP 

Dr. Luis Fernando Rodríguez 
Co-Presidente C. Científico 

VI Congreso ALCP 
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Bem-vindo Carta (Portugês) 
 

 
Queridos Amigos; 
 
Bem vindo ao VI Congresso Latino-Americano de Cuidados Paliativos, a ser realizada na cidade de Curitiba, 
Brasil,de 14 á 17 Março de 2012. Este Congresso é realizado a cada dois anos e reúne colegas da América Latina 
que trabalham e têm interesse no cuidado de pessoas com doença avançada.  
 
O tema desta conferência é "Criação e Desenvolvimento das Associações de Cuidados Paliativos", que é um dos 
objetivos da ALCP. Nós pensamos que esta pode ser uma possibilidade de juntar forças e nosso compromisso de 
trabalhar para conseguir, com o apoio das associações, desenvolvimento e reconhecimento dos cuidados 
paliativos em cada país da região.  
 
Iremos discutir questões clínicas, pesquisa, psicologia, pediatria, enfermagem, tecnologia e gestão de serviços 
relacionados com cuidados paliativos. Nosso chamado é para todos os profissionais, voluntários e cuidadores, 
que formam uma equipe multidisciplinar de cuidados paliativos.  
 
Nós convidamos você a participar e aproveitar esta oportunidade para aprender sobre novos desenvolvimentos 
no campo dos cuidados paliativos, estabelecer contatos na região e compartilhar com os colegas as experiências 
da América Latina, os avanços no tratamento do paciente e desenvolvimento do programa.  
 
Agradecemos aos palestrantes internacionais que participam no congresso para colocar a sua experiência para a 
região. Obrigado também a todas as organizações e associações nacionais e internacionais, a indústria 
farmacêutica e de todos aqueles cujo apoio tornou possível a organização deste Congresso.  
 
Sejam bem-vindos ao nosso VI congresso.  
  
Atenciosamente; 

 

 

 

 

Dr. Roberto Bettega 
Presidente VI Congreso ALCP 

 Dr. Jorge Eisenchlas 
Presidente ALCP 

 

 

 

 

Dra. Patricia Bonilla 
Co-Presidente C. Científico 

VI Congreso ALCP 

Dr. Auro Del Giglio 
Co-Presidente C. Científico 

VI Congreso ALCP 

Dr. Luis Fernando Rodríguez 
Co-Presidente C. Científico 

VI Congreso ALCP 
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Welcome Letter (English) 
 

 
Dear friends, 
 
Welcome to the VI Latin American Congress for Palliative Care, that will take place in the city of Curitiba, Brazil, 
from March 14 to March 17, 2012. This Congress is celebrated every 2 years and assembles the colleagues of 
Latin America who work and are interested in the care of people with advanced diseases. 
 
The motto of this congress is "Creation and Development of National Associations for Palliative Care",  which 
constitutes one of the aims of ALCP. We think that this can be a possibility of joining forces and our commitment 
to work to achieve, with the support of the Associations, a major development and recognition of Palliative Care 
in every country of the region. 
 
Clinical, research, psychology, pediatrics, nursing, technology, and service management topics concerning 
palliative care will be discussed. Our announcement aims all the professionals, volunteers and keepers who 
shape the multidisciplinary palliative care team.  
 
We invite you to participate and take advantage of this opportunity to know the new  improvements in the 
palliative care field, to make contacts in the region and to share with friends and colleagues of Latin America 
your experiences, the progress made in patients' attention and the development of programs. 
 
We are grateful for the international lecturers who take part of the congress, whom put their experience to the 
service of the region. Thank you also to all the organizations and national and international associations, to the 
pharmaceutical industry and to all those that with their support make possible the organization of this Congress. 
 
We welcome you to our VI Congress. 
 
Yours, 

 

 

 

 

Dr. Roberto Bettega 
President VI Congress ALCP 

 Dr. Jorge Eisenchlas 
President ALCP 

 

 

 

 

Dra. Patricia Bonilla 
Co-Presidente C. Científico 

VI Congreso ALCP 

Dr. Auro Del Giglio 
Co-Presidente C. Científico 

VI Congreso ALCP 

Dr. Luis Fernando Rodríguez 
Co-Presidente C. Científico 

VI Congreso ALCP  
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Auspiciantes 
 

 

 

 

 
 
 

  

CONTINUUM

Cuidados Domiciliarios
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Comité organizador 
 
Comité organizador Congreso: 
 

Presidente del Congreso: Roberto Bettega, MD (Brasil) 
 
Presidente ALCP: Jorge Eisenchlas, MD (Argentina) 
 
Presidente del Comité Científico:  

 Patricia Bonilla, MD (Venezuela) 

 Auro Del Giglio, MD (Brasil) 

 Luis Fernando Rodríguez, MD (Brasil) 
Gerente Administrativa ALCP: Carolina Monti (Argentina) 

 
 

Comité Organizador Local: 
 Academia Nacional de Cuidados Paliativos 

 Asociación Brasilera de Cuidados Paliativos 

 
Comité Científico 
 

Co-Presidentes:  

 Patricia Bonilla, MD (Venezuela) 

 Auro Del Giglio, MD (Brasil) 

 Luis Fernando Rodríguez, MD (Brasil) 
Miembros del Comité Científico: 
 

Cláudia Naylor Cirugía oncológica Brasil 

Cibele Mattos Pimenta Enfermera Brasil 

Yuriko Nakashima Médica Pediatra México 

Beatriz Montes de Oca Enfermera México 

Profa Dra Inês Gimenes Rodrigues Enfermera Brasil 

Ana Georgia Melo Psicóloga Brasil 

Isabel Torres Vigil Salud Pública USA 
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Miembros del Comité Asesor: 
 

Chery Palma Torres  Enfermera Chile 

Danielle Selmer Enfermera Brasil 

Karine Azevedo São Leão Ferreira Enfermera Brasil 

Dalete D. Mota Enfermera Brasil 

Maria Fernanda Barbosa Farmacéutica Brasil 

Raymundo Escutia Gutierrez  Farmacéutico México 

Juliana Miranda Dutra de Resende Fisioterapeuta Brasil 

Adriana Colombani Fonoaudióloga Brasil 

Eva Rossina Duarte Juarez Médica Guatemala 

Luciane Cristine Oliveira Valdez Médica Brasil 

Rut Kiman Médica Argentina 

Maria Tereza Schoeller  Médica Brasil 

Franklin Santana Santos  Médico  Brasil 

Theodora Karnakis Médico Brasil 

Eduardo García Yanneo Médico Uruguay 

Alicia Krikorian Daveloza Psicóloga Colombia 

Rita de Cássia  Macieira  Psicóloga Brasil 

Rosane Raffaini Palma  Psicóloga Brasil 

Marília Bense Othero T. Ocupacional Brasil 

Marysia Mara Rodrigues   T. Ocupacional Brasil 

Estela María Jaime Voluntaria Argentina 

 
 
 

Empresa Organizadora:  
Ekype eventos 
Gabriela Garcia 
Tel.:55 41 3022-1247 | Fax.:55 41 3022-3005 
E-mail: ekipe@ekipedeeventos.com.br  

 
  

mailto:ekipe@ekipedeeventos.com.br
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Invitados 
(Por orden alfabético) 
 
 

 

Patricia Bonilla – MD, Venezuela 
 
Medico Anestesiólogo, especialista en dolor y cuidados paliativos Egresada de la 
Universidad Central de Venezuela 
Jefe del Servicio de Medicina Paliativa del Instituto Oncológico Dr. Luis Razetti 
Caracas 
Jefe del Postgrado de Medicina Paliativa del Instituto de Oncología Dr. Luis Razetti 
Adjunto de la clínica del dolor y cuidados paliativos del Centro de Rehabilitación 
Terapia Atlética Corporal (TAC) 
Coordinadora del Sub-Programa Nacional de Cuidados Paliativos del Ministerio del 
Poder Popular para la Salud 
Coordinadora del Programa de Cuidados Paliativos de Distrito Capital 
Presidente de la Sociedad Venezolana de Medicina Paliativa 
Ex presidente de la Asociación Venezolana para el Estudio del Dolor 
Miembro de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos,     IAHPC, 
SECPAL 
Presidente del comité científico de VI Congreso Latinoamericano de Cuidados 
Paliativos. Marzo 2012. Brasil 

 

 

Eduardo Bruera – MD, USA 
 
Dr. Bruera recibió su título médico de la Universidad de Rosario en la Argentina.  Se 
especializó en Oncología y se fue a la Universidad de Alberta en Edmonton, 
Canadá, donde dirigió los programas de clínica y los programas académicos de 
cuidado paliativo hasta el 1999.  En 1999, Dr. Bruera se trasladó al Centro de 
Cáncer de la Universidad de Texas M.D. Anderson donde actualmente ocupa el 
puesto de Director, nombrado por F.T. McGraw, en el tratamiento de cáncer y 
también es el director del Departamento de Cuidado Paliativo y Medicina de 
Rehabilitación. 
El principal interés clínico para Dr. Bruera es el cuidado de los problemas físicos y 
sicosociales de los pacientes con cáncer avanzado y el apoyo de sus familias.  
Desarrolló el programa de Cuidado Paliativo regional de Edmonton en Alberta, 
Canadá y dirigió el programa por 5 años.  El programa administra cuidados 
paliativos a más del 85% de los pacientes que fallecen de cáncer en la región 
Edmonton.  También desarrolló el Departamento de Cuidados Paliativos y Medicina 
Rehabilitación en la Universidad de Texas M.D. Anderson Cáncer Center, el cual él 
ha dirigido desde el año 1999. 
El Dr. Bruera tiene un interés por el desarrollo internacional de los programas 
cuidados paliativos, particularmente en países subdesarrollados. Él ha ayudado a 
establecer muchos programas en Latinoamérica, la India, y otras áreas de Europa.  
Fue presidente de la asociación internacional de hospicio y cuidados paliativos por 
4 años, hasta enero del 2006.  
Durante los últimos veinte años, Dr. Bruera ha entrenado cientos de doctores, 
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enfermeros, y otros profesionales de salud en varios aspectos de la aplicación 
clínica en el cuidado paliativo.  Estableció la primera beca en cuidados paliativos en 
la Universidad de Alberta en Canadá y una de las primeras becas académicas en 
cuidados paliativos en los estados unidos en el Centro de M.D. Anderson en la 
Universidad de Texas. 
Dr. Bruera tiene más de 800 publicaciones y ha editado más de 15 libros 
académicos.  También ha sido invitado a dar más de 600 conferencias/charlas. 
Dr. Bruera ha recibido un gran número de premios nacionales e internacionales 
incluyendo el premio de Lane Adams Calidad de Vida en el 2006 y el premio de un 
premio de reconocimiento a la trayectoria de la Asociación América de Hospicio y 
Medicina Paliativa en el 2010.  Ha sido honorado por la Sociedad Canadiense de 
Doctores Paliativos con la creación del premio “Eduardo Bruera” como un premio 
de carrera para especialistas en cuidado paliativo. 
 

 

Rosa Buitrago de Tello - Far., Panamá 
 
Es Licenciada en Farmacia y Magister en Farmacia Clínica, realizó su práctica 
profesional en Cuidados Paliativos en el Instituto Oncológico Nacional de Panamá. 
Fue becaria Fullbright del programa de doctorado en Farmacología de la 
Universidad de Houston, Texas. Es profesora Titular de Farmacología y de Atención 
Farmacéutica en Manejo de Dolor por cáncer en la Facultad de Farmacia de la 
Universidad de panamá. Es felllow del Grupo de Estudios de Políticas de Dolor de la 
Universidad de Wisconsin y Miembro del Grupo de expertos de esta misma entidad 
cuyo objetivo es mejorar el acceso a opioides en Cuidados Paliativos. Entre los 
resultados de su fellow se incluyen modificaciones importantes a la norma de 
prescripción y dispensación de opioides en Panamá, el desarrollo de acceso a 
opioides como parte del grupo que asesora al Ministerio de salud de Panamá en la 
implementación del Programa Nacional de Cuidados Paliativos desde 2010 y el 
desarrollo de cursos relacionados a manejo de dolor y Cuidados Paliativos a nivel 
de licenciatura, diplomados, especialidad y maestría. Ha colaborado con la 
Asociación Internacional de Hospicio y Cuidados Paliativos (IAHPC) y con la 
Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos en la mejora de acceso a 
opioides en diferentes países: Perú, Nicaragua, Ecuador, Venezuela, Bolivia y 
Panamá entre otros y en el desarrollo del Manual para Latinoamérica “Uso de 
Opioides para el tratamiento   del dolor”, 2011. Ha colaborado con la Organización 
Mundial de la salud en el desarrollo de los siguientes documentos: “Ensuring 
Balance for Opioids Availability”(2011), “Pediatric Guidelines for Chronic Pain 
Management” y “Scoping document for WHO Guidelines for the pharmacological 
treatment of persisting pain in adults with medical illnesses”. 
Fue invitada por diferentes organismos: IAHPC, Open Society Institute y Human 
Right Watch  a la Asamblea Mundial de la Organización de Naciones Unidas en 
marzo de 2010, Viena, para apoyar la Resolución de Estados Unidos en pro del 
balance entre acceso y control para opioides.  
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Stephen R. Connor - Ph.D., UK 
 
Es el Director Ejecutivo de la sede en Londres (UK) de la Worldwide Palliative Care 
Alliance (WPCA), y de la Alianza de asociaciones nacionales y regionales de 
hospicios y cuidados paliativos global, incluida la ALCP. El Dr. Connor ha trabajado 
en forma continua en los movimientos de hospicios y cuidados paliativos desde 
1976 como Director General de cuatro programas de hospicios en Estados Unidos 
como Vice Presidente del Investigación y Desarrollo en el US National Hospice and 
Palliative Care Organization (NHPCO) desde 1998-2009 y ha sido perito consulto 
para la Comisión Conjunta de Acreditación de Organizaciones de Cuidado de la 
Salud. Además de ser miembro ejecutivo de la asociación, Connor es investigador y 
Psicoterapeuta licenciado en psicología clínica en dos estados de USA. 
Dr. Connor se centra ahora en el desarrollo de los cuidados paliativos a nivel 
internacional con la WPCA y es consultor en Cuidados Paliativos en la Open Society 
Foundation’s International Palliative Care Initiative en New York y para Altarum 
Institute in Washington DC. También se desempeña como director consultor de 
investigación para Capital Caring (Hospice) en el área de Washington DC. , 
revisiones y capítulos de libros sobre temas relacionados con los cuidados 
paliativos para los pacientes y sus familias, y es el autor de Hospice: Practice, 
Pitfalls, and Promise (1998), y de Hospice and Palliative Care: The Essential Guide 
(2009).  
 

 

Liliana De Lima – MHA, USA 
 
Liliana De Lima es la Directora Ejecutiva de la Asociación Internacional de Cuidados 
Paliativos desde 1999 (International Association for Hospice and Palliative Care – 
IAHPC).  Es miembro fundador y ex - Presidente de la Asociación Latinoamericana 
de Cuidados Paliativos (ALCP).  
Licenciada en Psicología Clínica con Maestrías en Psicología Clínica y Gestión 
Sanitaria y estudios de doctorado en Políticas y Gestión Sanitaria.  
Con la ayuda de asesores expertos y siguiendo la filosofía de los cuidados 
paliativos, desarrolló, implementó y manejó durante varios años, la primera unidad 
de internación para pacientes con cáncer avanzado (hospicio) de Colombia. A 
través del programa se desarrollaron contratos de atención con las entidades 
aseguradoras y el Estado que permitieron la atención de más de cinco mil 
pacientes durante ese tiempo.  
En 1997 fue becaria en Legislación y Políticas en el Pain and Policy Studies Group de 
la Universidad de Wisconsin, centro colaborador de la Organización Mundial de la 
Salud. Durante este periodo, elaboró un análisis de las leyes y regulaciones de 
varios países de Latinoamérica en la utilización de medicamentos fiscalizados en el 
marco de las Convenciones de las Naciones Unidas. Trabajó en el MD Anderson 
Cancer Center de Houston con el  grupo de Investigación en Dolor y en el 
Departamento de Cuidados Paliativos hasta 1999 cuando se retiró para tomar su 
cargo actual. 
Ha servido como asesora los gobiernos de Panamá y Colombia en el desarrollo de 
planes nacionales de Cuidados Paliativos en colaboración con líderes en cada uno 
de los países. 
Es miembro de los siguientes comités de trabajo: 

 Comité de Expertos en Drogas y Dependencia de la OMS 

 Comité para la Selección de Medicamentos Esenciales de la OMS  



 
 

- 11 - 
 

 Consultora y profesora invitada para el programa de Becarios 
Internacionales en Disponibilidad y Acceso a Medicamentos, Universidad 
de Wisconsin.  

 Consultora grupo de trabajo de la OPS para la elaboración de un plan 
estratégico para el control del cáncer en Latinoamérica y el Caribe. 

 Profesora invitada para el programa de International Leadership 
Development Initiative del Institute of Palliative Medicine en San Diego 
Hospice, California. 

Su trabajo se ha focalizado en identificar estrategias que tienen posibilidad de 
modificar las políticas sanitarias, la mejora en la disponibilidad y el acceso a 
medicamentos para los cuidados paliativos, los cambios en la práctica de 
trabajadores de la salud y el reconocimiento del cuidado paliativo como uno de los 
componentes de atención sanitaria.  
 

 

Liz Gwyther – MD, Sudáfrica  
 
Liz Gwyther ha trabajado incansablemente desde 1990 para ofrecer y promover los 
Cuidados Paliativos para personas con las personas con enfermedades mortales 
como el VIH completos basados en la comunidad 
Liz nació en Zimbawe y estudió medicina en la  Universidad Cape Town. Ella 
comenzó en el cuidados de hoispicio como voluntaria en 1993 y obtuvo el diploma 
en Medicina paliativos de la Universidad de Wales, College of Medicine (UWCM) en 
1998 y de MSc en Medicina Paliativa  (UWCM) en 2003. Ella es CEO de la Hospice 
Palliative Care Association of South Africa (HPCA); miembro del comité ejecutivo de  
of Networking AIDS Community of South Africa; miembro del consejo de la 
Worldwide Palliative Care Alliance (WPCA) y directora de Pain Society of South 
Africa. Ella es miembro del equipo Treatment, Care and Support Technical Task  del 
Consejo Nacional de SIDA de Sudáfrica.  
Además Liz tiene un puesto como profesora en el departamento de  medicina 
familiar de la Universidad de Cape Town donde enseña Medician Paliativa a 
estudiantes de post-grado y supervisora de los estudios de investigación de 
estudiantes de la maestría en medicina paliativa 
Sus principales intereses son la salud de las mujeres, los cuidados paliativos 
(especialmente para las personas que viven con el VIH y el SIDA), y los derechos 
humanos en el cuidado de la salud.  
Ella es activa en la investigación de la carga de síntomas y la manejo de las 
personas que viven con el VIH. Recientemente ha sido galardonada con el premio 
SA Medical Association’s Gender Award for Human Rights in Health y el SA Institute 
of Health Managers Leadership in Health Systems award. 
Títulos: MB ChB, FCFP, MSc Pall Med 
 

 

Emilio Herrera Molina – MD, España  
 
El Dr. Emilio Herrera, es un reconocido experto en salud y en redes sociales de 
salud. En los últimos 9 años recibió premios nacionales e internacionales por el 
diseño e implementación innovadores de programas de salud y asistencia social 
siempre relacionados con la salud y el bienestar (desde la prevención a los 
cuidados crónicos y rehabilitación mediante el uso de ICTs) 
El es especialista en Medicina Familiar y comunitaria, recibió formación en 
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Cuidados Paliativos (Edmonton/Canada, and MD Anderson/ Houston), is es Máster 
en Organización y Gestión de Servicios Sanitarios. Emilio Emilio ha sido Director 
General de la Consejería de Salud y Asistencia Social en España, a cargo de la 
integración y coordinación de la atención sanitaria y social y los asuntos de salud 
pública para ofrecer sistemas de salud integrados. 
En el presente es el Director General y miembro fundador de dos compañías 
Enterprising Solutions for Health y Wellness Telecom, y continua desarrollando y 
diseñando como asesor tanto para la salud pública y privada y los sectores de 
asistencia social. 
 

 

Dra. Rut J. Kiman - MD, Argentina 
 
Curso  sus estudios  de Medicina  en la  Universidad de Buenos Aires (UBA), 
Argentina,  recibiendo al finalizar los mismos el Diploma de Honor. Continuando  
con  su  formación  de  posgrado, completó la Residencia de Pediatría en  el 
Hospital Nacional “Prof. A. Posadas”. A su término se desempeñó en esa misma 
institución, entre los años 1984 y 1996, en las siguientes áreas: Promoción de la 
Salud, Atención Primaria e Internación  de  Clínica  Pediátrica. Se especializó como 
docente  de la Materia Pediatría, participando hasta la actualidad como miembro 
del Departamento de Pediatría de la UBA. En el año 1996, dado el importante 
aumento en la demanda y mayor complejidad en la atención de niños con Cáncer,  
se crea en el Hospital  Posadas  el  Área de internación  y Hospital de Día de la 
Sección  Hematología y Oncología Pediátrica. Quedando a cargo como médica 
clínica pediatra responsable  entre 1996 y 2006, crea  y coordina el  Área de 
Soporte Clínico y Cuidados Paliativos.  
Realiza su Diplomatura  en Cuidados Paliativos en la Universidad de la Plata- 
Pallium entre 1996-1997. Luego continúa con  su formación realizando cursos de 
capacitación en Argentina y en el exterior. Desde  el año 1999 integra el Equipo 
docente del Curso de Posgrado en Medicina Paliativa en el Instituto Pallium 
Latinoamérica.  
Miembro de Asociaciones Nacionales e Internacionales de Cuidados Paliativos, fue 
convocada a partir del año 2006, a participar como miembro de International 
Children Palliative Care Network (ICPCN), para representar a América Latina.  
Actualmente forma parte  de su Junta Directiva por el período 2011-14.   
Desde el año 2006 coordina el Equipo de Cuidados Paliativos Pediátricos en el 
Hospital Posadas, colabora con tareas de capacitación a nivel nacional e 
internacional y ha publicado trabajos de investigación y capítulos de libros en la 
especialidad. 
 

 

Sebastiano Mercadante – MD, Italia 
 

 Nació el 3 de Diciembre de 1955. 

 Graduado en Doctor en Medicina (Medicina y cirugía) 1977-1979 con  la 
máxima puntuación (110/110) cum laude, University de Palermo.  

 Especialista en Anestesiología (1980-1983) University de Palermo. 

 Especilización en Ciencias de la Nutrición (1984-1987) University de 
Palermo. 

 Profesor de Medicina Paliativa, post-grado y maestría, University de 
Palermo. 
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 Director del servicio de anestesiología y Unidad de cuidados intensivos en 
la Maddalena, Clínica de oncología en Palermo Italia.  

 Profesor de Medicina Paliativa en la Universidad de Palermo. 

 Más de 400 conferencias en congresos nacionales e internacionales. 

 Editor asociado en la junta editorial y revisor de más de 30 artículos  
internacionales revisados por expertos en el campo del dolor, control de 
síntomas, y anestesiología. 

 Consultor expert de subvenciones para  Cancer Research UK, Swiss 
Palliative Care Research Group, y Spanish Telecom Award. 

 Más de 350 artículos publicados revisados por pares en revistas 
internacionales. 

 Autor de más de 40 capítulos de libros. 

 Presidente del comité Científico de XI Congreso de ESRA, Italia Chapter, 
Palermo, 2004.  

 Presidente del Comité Científico de la 7 º Congreso de la Asociación 
Europea de Cuidados Paliativos, Palermo, 01 de abril al 5 de 2001. 

 Presidente del Comité Científico del 22° congreso de MAASC, Roma 2009 

 Miembro de decenas de comités científicos de congresos internacionales 

 Ganador del premio Umberto Veronesi 2003. 

 Ganador del premio a la excelencia en la investigación científica, la 
Academia Americana de Hospicio y la medicina paliativa, Boston 2010. 

 Premio ESMO centro de diseño integrado de oncología y cuidados 
paliativos, Stockolm 2011. 

 

 

Sheila Payne BA(Hons) - RN, Dip.N, PhD, C.Psychol, UK 
 
Miembro ejecutivo del Help the Hospices Chair in Hospice Studies, Directora de la 
International Observatory on End of Life Care, Directora del Cancer Experiences 
Collaborative, Presidente de la European Association for Palliative Care, Lancaster 
University, Reino Unido. 
La Profesora Sheila Payne es psicóloga de la salud con experiencia en enfemería. 
Ella tiene un cargo en Help the Hospices en Hospice Studies is la directora  del 
International Observatory on End of Life Care en la  Universidad de Lancaster en 
UK.  Ella tiene cargos honorarios en Monash  
University, Melbourne, Australia y Trinity College, Dublin, Irlanda. Ella es Directora 
del NCRI Funded Cancer Experiences Collaborative y Presidente de la European 
Association of Palliative Care. La profesora Payne tiene una larga trayectoria en la 
investigación de los cuidados paliativos y la formación. Sus investigaciones se 
focalizan en Cuidados Paliativos y el final de la vida de los adultos mayores. Tiene 
una serie de importantes proyectos nacionales e internacionales en estas áreas y 
ha supervisado más de 30 estudiantes de doctorado. Ella enseña métodos de 
investigación y ha publicado numerosos artículos en revistas académicas y 
profesionales. 
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David Praill - BA FRSM FRSA, UK 
 
David Praill tiene una larga carrera en el movimiento Hospice y es un apasionado 
sobre el especial y vital rol de los Hospicios y Cuidados Paliativos en nuestra 
sociedad. 
Es graduado en las Universidades de York y Durham, se cambió de párroco 
episcopal a Director del curso en St George’s College, Jerusalem. Él fundó la 
compañía de viajes “Wind, Sand & Stars” y fue el director fundador de McCabe 
Educational Trust, antes de unirse a St. Luke’s Hospice (Harrow & Brent) en 1991. 
David se convirtió en el director ejecutivo de Help the Hospices en 1996, y ha 
llevado a la organización a través de un período de importante crecimiento y 
cambio, en particular posicionando Help the Hospices como miembro del cuerpo 
nacional de hospicios independientes y las voces nacionales de los cuidados de 
hospicios. 
David ha liderado el desarrollo de la Worldwide Palliative Care Alliance de la que es 
co-presidente, es parte del grupo de consulta del Hospice Palliative Care 
Association de Sudáfrica; es Asesor Internacional de la Comisión de la Indian 
Association of Palliative Care y Miembro de la Junta Editorial de  Indian Journal of 
Palliative Care; es además Miembro de la Comisión del National Hospice and 
Palliative Care Organisation en USA y Experto Colaborador en All Ireland Institute 
of Hospice and Palliative Care. 
David es un ávido lector, especialmente de Walker Hill, novato del mar de kayak y 
padre de tres hijas! 
 

 

Carlos Vital Tavares Corrêa Lima – MD, Brasil  
 

 Clínico Geral; 

 Pós-graduado em Medicina Ocupacional pela Universidade Federal de 
Pernambuco (UFPE); 

 Doutorando do Curso de Bioética pela Faculdade de Medicina da Universidade 
do Porto; 

 Sócio-fundador da Sociedade Brasileira de Direito Médico; 

 Sócio-fundador da Sociedade Brasileira de Bioética - Regional Pernambuco; 

 Representante da Região Nordeste na Comissão Nacional de Revisão do Código 
de Ética Médica; 

 Membro da Academia Pernambucana de Medicina; 

 Presidiu o Conselho Regional de Medicina do Estado de Pernambuco 
(Cremepe), de 2005 a 2008; 

 Hoje é o 1º Vice-Presidente do Conselho Federal de Medicina e Coordenador 
do Departamento de Comissões e Câmaras Técnicas. 
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Programa científico 
 

Miércoles 14 de Marzo, 2012 
Quarta-feira 14 de Março, 2012  
Wednesday 14th, March 2012 

 

Pre-congreso/ Pré Congresso/ Workshop 
 
 

Aula 1: Mañana 
Educación en Cuidados Paliativos  
 

Coordinador: 
 

Patricia Bonilla (MD, Venezuela) 
 

8:30 a 10:30 "Experiencia de la educación en pregrado":  

 

Martha Ximena León (MD, Colombia), Mariela Hidalgo (MD, Venezuela), Rosa Buitrago (Far., 
Panamá) 
 

10:30 a 11:00 Coffee Break 

11:00 a 13:00 "La educación a distancia, los Cuidados Paliativos y la investigación":  

 

Gustavo De Simone (MD, Argentina) Henrique Parsons (MD, Brasil), Eduardo García Yanneo (MD, 
Uruguay) 
 

13:00 a 14:30 Receso Almuerzo 

 
 

Aula 1: Tarde 
Investigación en Cuidados Paliativos 
 

Coordinador: 
 

Isabel Torres Vigil (Dr.Ph, USA) 

14:30 a 16:00  "El ABC de la Investigación" 

  
Paola Díaz Zuluaga (MD, México), Ernesto Vignaroli (MD, Argentina), Henrique Parsons (MD, Brasil)  

16:00 a 16:30   Coffee Break 

16:30 a 17:30 "Encuentro entre la investigación y la bioética":   

  

Paulina Taboada (MD, Chile), Isabel Torres Vigil (Dr. Ph, USA), Marvin Delgado Guay (MD, USA)   

 

Aula 2: Mañana 
Legislación y Cuidados Paliativos 
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Coordinador: 
 

Liliana De Lima (MHA, USA) 

8:30 a 10:30 Ernesto Saro Boardman (Senador, México); Alzira de Olivera Jorge (Directora do Departamento de 
Atenção Especializada – DAE/SAS/MS, Brasil) 

  Gaspar Da Costa Foster (MD, Panamá) 
  G. Jacob (MD, Argentina) 

10:30 a 11:00 Coffee Break 

 
 

Salón Auditorio: Tarde 

Taller de Asociaciones Nacionales  
 (Idioma: Inglés con traducción al Portugués y Español) 
 

Coordinador: 
 

Miembros WPCA 

14:30 a 16:00  "Laying the foundations: Governance, strategy and business planning" 

L. Gwyther (Sudáfrica),  C. Goh  (Singapur), A. Paleri (India) 
 
"Advocacy" 

S. Baxter (Canadá), C. Morris (UK), S. Connor (UK) 

16:00 a 16:30   Coffee Break 

16:30 a 17:30 "Fund Raising and Communications" 

  D. Praill  (UK),  C. Goh (Singapur), J. Marston (Sudáfrica) 

 
 

Aula 3: Mañana y tarde 
Aspectos Psicosociales y Espiritualidad 
 

Coordinador: 
 

Ana Georgia Calvacanti de Melo (Ps., Brasil) 

8:30 a 10:30 "Retos de la comunicación en Cuidados Paliativos" 

Maricarmen González Maraña (Ps., México), Alicia Krikorian Daveloza (Ps., Colombia) 

10:30 a 11:00 Coffee Break 

11:00 a 13:00 Continuación 

13:00 a 14:30 Receso Almuerzo 

14:30 a 16:00  "Definición y principios de psico-oncología" 

Regina Liberato (Ps., Brasil) 

"Transdiciplina en los equipos de Cuidados Paliativos" 

Mestre Rita de Cássia Macieira (Ps., Brasil) 

16:00 a 16:30   Coffee Break 

16:30 a 17:30 "Abordaje familiar, muerte y luto en Cuidados Paliativos" 

  Maria Helena Pereira Franco (Ps., Brasil)  

 
 

Aula 4: Mañana y tarde 
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Cuidados Paliativos en Pediatría 
 

Coordinador: 
 

Yuriko Nakashima (MD, México) 

8:30 a 10:30 Mesa redonda: "El Niño con Cáncer": 

Carolina Kamel (MD, Venezuela), Silvia Rivas (MD, Guatemala) 
 

  Mesa redonda: "Cuidados Paliativos en el niño con discapacidad neurológica" 

  Silvia Barbosa (MD, Brasil)  

10:30 a 11:00 Coffee Break 

11:00 a 13:00 Mesa redonda: "Educación y capacitación en Cuidados Paliativos pediátricos" 

 
Joan Marston (Enf., Sudáfrica),  Sue Folwer Kerry (Enf., Canadá) 
 

 
Conferencia: "Cuidados Paliativos en el primer nivel de atención" 

 

Lisbeth Quesada Tristán (MD, Costa Rica)  

13:00 a 14:30 Receso Almuerzo 

14:30 a 16:00  Mesa redonda: "De lo curativo a lo paliativo" 

Regina Okhuysen (MD, USA), Rut Kiman (MD; Argentina), Ross Drake (MD, N. Zelanda) 

16:00 a 16:30   Coffee Break 

16:30 a 17:30 "Comunicación con el Niño y la Familia, Encuentros y Desencuentros" 

  Lisbeth Quesada Tristán (MD, Costa Rica), Rut Kiman (MD; Argentina), Silvia Barbosa (MD, Brasil) 

 
 

Aula 5: Mañana y tarde 
Enfermería y Cuidados Paliativos 
 

Coordinador: 
 

Inês Gimenes Rodrigues (Enf., Brasil), Beatriz Montes de Oca (Enf., México) 

8:30 a 10:30 "La enfermera: Rostro humano de la medicina" 

Beatriz Montes de Oca (Enf., México)  

  "Comunicación: Una herramienta en CP" 

  Mónica Trovo (Enf., Brasil), Sineide de Paula Silva (Enf., Brasil), Beatriz Montes de Oca (Enf., México) 

10:30 a 11:00 Coffee Break 

11:00 a 13:00 "Mitos y realidades de uso de medicamentos en CP" 

 
Rosa Buitrago (Farm., Panamá), Marta Junín (Enf. Argentina), Flávia Firmino (Enf., Brasil)  

13:00 a 14:30 Receso Almuerzo 

14:30 a 16:00  "La Enseñanza de enfermería en Cuidados Paliativos" 

Marta Junín (Enf., Argentina), Cibele Andrucioli de Mattos Pimenta (Enf., Brasil), Marlene Goyburu 
Molina  (Enf., Perú)  

16:00 a 16:30   Coffee Break 

16:30 a 17:30 Taller: "Acompañamiento emocional y espiritual al final de la vida" 

  Isabel Cristina Oliveira Arrieira  (Enf., Brasil) 

 
 

Aula 6: Mañana 
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Voluntariado en Cuidados Paliativos  
 

Coordinador: 
 

Estela Jaime (Vol, Argentina) 
 

8:30 a 10:30 "Diferentes ámbitos de inserción del voluntariado en CP (Unidades-Servicios-Hospices)”:  

 

Cenobia Fuenmayor (Vol., Venezuela), Guadalupe Macchi Márquez, (Vol., Colombia), Marcelo Specos 
(Vol., Argentina) 
 

 
“El Cuidado de los Voluntarios: ¿Cómo lo hacemos?”:  

 

María Cristina Cervantes (MD, Ecuador) 

10:30 a 11:00 Coffee Break 

11:00 a 13:00 “El Voluntariado en CP: Experiencias y Capacitación":  

 
Beatriz Montes de Oca (Enf., México), Gloria Brunetti (MD, Brasil) 

 

"Voluntariado en domicilio": (Taller) Cenobia Fuenmayor (Vol., Venezuela) 

13:00 a 14:30 Receso Almuerzo 

 
 
 

Salón auditorio 
 

18:00 a 19:00 Palabras de bienvenida:  

  R. Bettega (MD, Brasil),  R. Caponero (MD, Brasil), Chomatas (MD, Brasil), J. Eisenchlas (MD, Argentina  

19:00 a 19:30 Plenaria de apertura: "Ética y Cuidados Paliativos"   

  C. Vital Tavares Corrêa Lima  (MD, Brasil) 
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Jueves 15 de Marzo, 2012  
Quinta-feira 15 de Março, 2012  

Thursday 15th, March  2012 
 

08:00 a 18:00 Acreditaciones / Registro / Registration 
 

09:00 a 09:30 Salón auditorio:  
Moderador: Patricia Bonilla (MD, Venezuela) 
Plenaria 2: Formación, desarrollo y apoyo de Asociaciones Nacionales de CP” 
David Praill (Admin., UK)   

 (Español y Portugués) 
 

09:30 a 10:00 Salón auditorio 
Plenaria 3: La necesidad de emprender una investigación en CP y cómo desarrollar un programa 
de investigación 
Sheila Payne (Ps., UK) 

(Español y Portugués) 
 

10:00 a 11:00 Recorrida de pósteres (Trabajos del 1 al 100) 
Coffee Break 
 

11:00 a 12:30 Salón auditorio 
S. Simultánea: De este a oeste: Modelos sustentables en CP pediátricos 
R. Kiman (MD, Argentina), R. Drake (MD, N Zelanda), S. Fowler Kerry (Enf., Canadá), J. Marston (Enf., 
Sudáfrica) 

(Español y Portugués) 
 

 Aula 1 
Taller: Gestión en CP: De la teoría a la práctica en un país latinoamericano  
M. Minatel (MD, Argentina), R. Wenk (MD, Argentina) 
 

 Aula 2 
S.Simultánea: Currículo por competencias de CP en el pregrado de medicina 
X. Pozo (MD, Ecuador), P. Granja (MD, Ecuador), M. Hidalgo (MD, Venezuela) 
 

 Aula 3 
S. Simultánea: CP domiciliarios: Caracterización de la población asistida y evaluación de las 
intervenciones 
 A. L. Protesoni (Ps., Uruguay), A. Gandolfi (Ps., Uruguay), V. Izaurralde (MD, Uruguay) 
 

 Aula 4 

S. Simultánea: Terapia ocupacional em CP: O estado da arte e a construção de práticas inovadoras 
em contextos hospitalares 
M. Rodrígues Do Prado Carlo (TO, Brasil), M. Stuque García Queiróz (TO, Brasil), R. C. Muñoz Palma 
(TO, Brasil)  
 

 Aula 5 
S. Simultánea: Evaluación y tratamiento psicoterapéutico de la familia en CP 
M. González Maraña (PS., México), A. Krikorian Daveloza (Ps., Colombia) 
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 Aula 6 

Trabajos orales: Enfermería / Familias y cuidadores / Hospicios (Trabajos 1-7)  
Evaluadores: Marlene Goyburu (Enf., Perú), Elizabeth Justiniano (MD, Bolivia) 
 

12:30 a 14:30 Receso de almuerzo / Lunch y Simposio de la ALCP 
 

14:30 a 16:00 Salón auditorio 
S. Simultánea: Control de síntomas en pacientes no oncológicos 
M. X. León (MD, Colombia), L. Gwyther (MD, Sudáfrica), S. Mercadante (MD, Italia) 

(Español y Portugués) 
 

 Aula 1 
Taller: Enfermería en el final de la vida: Respuestas emocionales ante la agonía 
C. E. Biondi (Enf., Argentina), A. Fernández Méndez (Ps., Argentina) 
 

 Aula 2 
Taller: Detección, evaluación y manejo del delirium en pacientes con cáncer avanzado 
G. Mammana (MD, Argentina), G. F. Vega (MD, Argentina), L. Aranda (MD, Argentina) 
 

 Aula 3 
S. Simultánea: Sedação paliativa e bioética 
D. Soler López (MD, Brasil), C. da Silva Pinto (MD, Brasil), M. G. Sales Maciel (MD, Brasil) 
 

 Aula 4 
Taller: Taller de trabajo con videos educativos documentales en Cuidados Paliativos: Nuevas 
herramientas en la capacitación 
M. Bertolino (MD, Argentina), N. Díaz (Ps. Argentina), S. Bunge (MD (Argentina) 
 

 Aula 6 
Trabajos orales: Gestión / Administración (Trabajos del 8-14) 
Evaluadores: Emilio Herrera Molina (MD, España), Gaspar Da Costa (MD, Panamá),  
 

16:00 a 17:00 Recorrida de pósteres (Trabajos del 1 al 100) 
Coffee Break 
 

17:00 a 17:30 Salón auditorio 
Moderador: Luis Fernando Rodríguez (MD, Brasil) 
Plenaria 4: Garantizar la calidad del CP a través de estándares y evaluación de resultados 
Elizabeth Gwyther (MD, Sudáfrica) 

(Español y Portugués) 
 

17:30 a 18:00 Salón auditorio 
Plenaria 5: ¿Podemos combinar opioides? Evidencia científica 
Sebastiano Mercadante (MD, Italia) 

(Español y Portugués) 
 

18:00 a 19:00 Aula 1 
Reunión comisión Enfermería ALCP 

 Aula 2 
Reunión comisión Pediatría ALCP 

 Aula 3 
Reunión comisión Voluntarios ALCP 

 Aula 4 
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Reunión comisión Psicosocial ALCP 
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Viernes 16 de Marzo 2012  
Sexta-feira 16 de Março 2012  

Friday 16th, March 2012 
 

08:00 a 18:00 Acreditaciones / Registro / Registration 
 

08:00 a 08:50 Aula 1  
Reuniones con expertos: ¿Son efectivos, útiles y prácticos los nuevos antieméticos en Cuidados 
Paliativos? 
Veruska Menegatti (MD, Brasil), Sebastiano Mercadante (MD, Italia) 
(Inglés) 
 

 Aula 2  
Reuniones con expertos: ¿Cuáles son las necesidades físicas, sociales y psicológicas de la unidad 
paciente - familia con EPOC  e insuficiencia cardíaca 
 Sheila Payne (Ps., UK), Ricardo Tavares (MD, Brasil) 
(Inglés) 
 

 Aula 3  
Reuniones con expertos: Dolor total en VIH-SIDA 
Elizabeth Gwyther (MD, Sudáfrica), Joan Marston (Enf., Sudáfrica) 
(Inglés) 
 

 Aula 4  
Reuniones con expertos: Depresión y tristeza: Diagnóstico diferencial 
Edurne Austrich (MD, México),  Alicia Krikorian Daveloza (Ps, Colombia) 
 

 Aula 5  
Reuniones con expertos: ¿Cuándo iniciar los  Cuidado Paliativos en los adultos mayores?  
Danielle Soler (MD, Brasil), Rosa Buitrago (Farm., Panamá) 
 

 Aula 6  
Reuniones con expertos: Medición de resultados en CP 
Stephen Connor (PhD, UK), Emilio Herrera Molina (MD, España) 
 

  
09:00 a 09:30 Salón auditorio 

Moderador: Liliana De Lima (MHA, USA) 
Plenaria 6: ¿Cómo crear un programa de Cuidados Paliativos en tiempos de crisis? 
 Emilio Herrera Molina (MD, España) 
 

09:30 a 10:00 Salón auditorio 
Plenaria 7: Garantizando el acceso al tratamiento: Los Cuidados Paliativos en atención primaria” 
Patricia Bonilla (MD, Venezuela) 
 

10:00 a 11:00 Recorrida de pósteres (Trabajos del 101 al 200) 
Coffee Break 
 

11:00 a 12:30 Aula 1 
Taller: Modelos para armar en CP pediátricos: Transicion/es… 
R. Kiman (MD, Argentina), L. Quesada Tristan (MD, Costa Rica), A. Conti Wuiloud (MD, Argentina) 
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 Aula 2  
S. Simultánea: Consenso ABCP: Constipação induzida por opioides, fadiga, náuseas, vômitos e 
caquexia 
R. Caponero (MD, Brasil), T. Karnakis (MD, Brasil), K. A.São Leão Ferreira (MD, Brasil) 
 

 Aula 3 
S. Simultánea:  Situações críticas em CP 
 C. F. Dantas Anjos (MD, Brasil), E. Aires (MD, Brasil), T. Chiba (MD, Brasil) 
 

 Aula 4 
S. Simultánea: Panorama do câncer de colo uterino em Brasil e Cuba e estimativa da necessidade 
de cuidados paliativos para esta população 
 M. Chacón Roger (Enf., Cuba), C. Naylor (MD, Brasil), J. Grau Ábalo (Ps., Cuba) 
 

 Aula 5 
S. Simultánea: Atlas de CP en Latinoamérica 
 T. Pastrana (MD, Alemania), L. De Lima (MHA, USA), J. Eisenchlas (MD, Argentina) 
 

 Aula 6 
Trabajos orales: Dolor y control de síntomas (Trabajos del 15 al 21) 
Evaluadores: Eduardo Bruera (MD, USA), Eduardo García Yanneo (MD, Uruguay), Luis Fernando 
Rodríguez (MD, Brasil) 
 

12:30 a 14:30 Receso de almuerzo / Lunch y Simposio: “Avances en la analgesia” (Grunenthal) 
 

14:30 a 16:00 Aula 1 
S. Simultánea: ¿Cuánto cuesta el CP? 
 M. X. León (MD, Colombia), M. Ahumada (MD, Chile), M. Ferrandino Carballo (MD, Costa Rica) 
 

 Aula 2 
S. Simultánea: La hidratación parenteral en las últimas semanas de vida 
 I. Torres Vigil (Dr.Ph, USA), E. Bruera (MD, USA), L. Viana (MD, Paraguay) 
 

 Aula 3 
S. Simultánea: Hacia la formación de los CP comunitarios: Acercando los CP a la comunidad 
 T. González (MD, Venezuela), M. Hidalgo Hernández (MD, Venezuela), R. Márquez (MD, Venezuela) 
 

 Aula 4 
Taller: Terapia del perdón en CP (TPCP): Una herramienta para facilitar la paz interior 
N. Díaz (Ps., Argentina), G. F. Vega (MD, Argentina) 
 

 Aula 5 
S. Simultánea: CP en nefrología 
M. Najún (MD, Argentina), C. Zúñiga (MD, Chile) 
 

 Aula 6 
Trabajos orales: Psicosocial  y ética en CP (Trabajos del 22 al 28) 
Evaluadores: Alicia Krikorian (MD, Colombia), Maricarmen González Maraña (Ps., México), Jorge 
Grau Ábalo (Ps., Cuba) 
 

16:00 a 17:00 Recorrida de pósteres (Trabajos del 101 al 200) 
Coffee Break 
 

17:00 a 17:30 Salón auditorio 
Moderador: María de los Ángeles Minatel (MD, Argentina) 
Plenaria 8: Asegurando la disponibilidad y el acceso a los opioides: Estrategias para eliminar 
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barreras 
Rosa Buitrago (Farm., Panamá) 
 

17:30 a 19:30 Salón auditorio 
ASAMBLEA ORDINARIA ALCP 
 

21:00 a 00:00 Encuentro de las Naciones 
Restaurante Madalosso 
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Sábado 17 de Marzo, 2012  
Sabado 17 de Março, 2012  

Saturday 17th, March 17 2012 
 

08:00 a 17:30 Acreditaciones / Registro / Registration 
 

08:00 a 08:50 Aula 1  
Reuniones con expertos: Herramienta para enfrentar las pérdidas 
María Helena Pereira Franco (Ps, Brasil), Josymar Chacin (Ps, Venezuela) 
 

 Aula 2  
Reuniones con expertos: Cuidados Paliativos pediátricos no oncológicos y manejo de los síntomas 
más comunes  
Ross Drake (MD, N Zelanda), Lisbeth Quesada Tristán (MD, Costa Rica) 
 

 Aula 3  
Reuniones con expertos: Medicina basada en la evidencia en el tratamiento de la caquexia 
 Eduardo Bruera (MD, USA), Claudia Naylor (MD, Brasil) 
 

 Aula 4  
Reuniones con expertos: Dolor irruptivo: ¿Qué hacer en Latinoamérica para tratarlo? 
Sebastiano Mercadante (MD, Italia), Newton Barros (MD, Brasil) 
 

 Aula 5  
Reuniones con expertos: Cuidados espirituales en Latinoamérica: ¿Hay diferencias con el resto del 
mundo? 
 Ana Catarina Elías (Ps, Brasil), Leocir Pessini  (Sac., Brasil) 
 

 Aula 6  
Reuniones con expertos: ¿Cómo crear programas de Cuidados Paliativos? 
Emilio Herrera Molina (MD, España), Luciane Cristine Oliveira Valdez (MD, Brasil) 
 

  
09:00 a 09:30 Salón auditorio 

Moderador: Ricardo Caponero (MD, Brasil) 
Plenaria 9:  Estrategias innovadoras para garantizar el éxito de los programas de cuidado paliativo 
 Liliana De Lima (MHA, USA) 
 

09:30 a 10:00 Salón auditorio 
Plenaria 10: Lo que todo paliativista debe saber de los niños 
 Rut Kiman (MD, Argentina) 
 

10:00 a 11:00 Recorrida de pósteres (Trabajos del 201 al 300) 
Coffee Break 
 

11:00 a 12:30 Aula 1 
S. Simultánea: Tres miradas a las barreras y facilitadores para la provisión de cuidados paliativos 
pediátricos (CPP) en Latinoamérica: Los especialistas, los oncólogos y la gestión sanitaria 
A. M. Sánchez Varela (MD, USA), V. Dussel (MD, Argentina) 
 

 Aula 2  
S. Simultánea: La actividad propositiva para mejorar la calidad de vida del paciente oncológico 
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N. Omaña (TO, Venezuela), A. Rondón (TO, Venezuela), B. Torres (Ps., Venezuela) 
 

 Aula 3 
Taller: Educación en CP: ¿Lo estamos haciendo bien? 
 R. Wenk (MD, Argentina), S. Bunge (MD, Argentina), M. Bertolino (MD, Argentina) 
 

 Aula 4 
S. Simultánea: Comunicación médico-enfermero en la toma de decisiones 
L. Derio (Enf., Chile), M. Goyburu Molina (Enf. Perú), M. Junín (Enf., Argentina) 
 

 Aula 5 
S. Simultánea: Proceso de implementación de un programa nacional de CP: Experiencia en 
Panamá 
G. A. Da Costa (MD, Panamá), C. B. de García (Enf., Panamá), R. Buitrago (Farm., Panamá) 
 

 Aula 6 
Trabajos orales: CP no oncológicos / Pediatría (Trabajos del 29 al 35) 
Evaluadores: Leticia Viana (MD, Paraguay) 
 

12:30 a 14:30 Receso de almuerzo / Lunch  
 

14:30 a 16:00 Aula 1 
Taller: Voluntariado e CP: Sua organização e importância para o paciente e dentro da equipe 
multiprofissional  
G. Brunetti (MD, Brasil), R. Terra (RR.PP., Brasil), A. Nasser (Vol., Brasil), D. Prandel (Vol., Brasil) 

  
Aula 2 
S. Simultánea: ¿Es mas allá de mis fuerzas el no querer comer?: Anorexia, caquexia en pacientes 
con cáncer y enfermedades crónicas concomitantes 
 M. O. Delgado Guay (MD, USA), E. Bruera (MD, USA), N. Suárez (MD, Venezuela) 
 

 Aula 3 
S. Simultánea: Creación de hospicios: Los primeros pasos 
 B. Montes de Oca (Enf., México), A. Redaelli (Min. Relig., Ecuador), C. Fuenmayor (Teo., Venezuela) 
 

 Aula 5 
S. Simultánea: Evaluación de la calidad de vida y carga sintomática en pacientes con enfermedad 
oncológica avanzada 
 P. Papa (MD, Uruguay), M. Najún (MD, Argentina), J. J. Dapueto (MD, Uruguay) 
 

 Aula 6 
Trabajos orales: Educación / Misceláneas (Trabajos del 36 al 42) 
Evaluadores: Isabel Torres Vigil (Dr. Ph, USA), Liliana De Lima (MHA, USA), María Cristina Cervantes 
(MD; Ecuador) 
 

16:00 a 17:00 Recorrida de pósteres (Trabajos del 201 al 293) 
Coffee Break 
 

17:00 a 17:30 Salón auditorio 
Moderador: Roberto Bettega (MD, Brasil) 
Plenaria 11: El equipo interdisciplinario en CP: ¿Cómo y cuándo? 
 Eduardo Bruera (MD, USA) 
 

17:30 a 18:30 Salón auditorio 
Acto de clausura y entrega de premios 
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Resúmenes de plenarias 
(Por orden de exposición) 
 
 

Plenaria 3: La necesidad de emprender una investigación en CP y cómo 
desarrollar un programa de investigación 
Sheila Payne (Ps., UK) 
 
Introducción: Los servicios de Cuidados Paliativos se han expandido considerablemente el los últimos a+ños a 
través del mundo. De allí la necesidad de incrementar la investigación nacional e internacional y establecer 
colaboración para promover el desarrollo y compartir la experiencia para apoyar desarrollos sustentables de 
investigación a lo largo del mundo. En particular hay evidencia que aquellos que trabajan en servicios de hospicios 
y cuidados paliativos pueden encontrar más dificultades para participar en, y para generar programas sostenibles 
de investigación que aquellos que trabajan en grandes organizaciones.  
Objetivo:  Este documento describe los procesos que pueden facilitar y obstaculizar la investigación en cuidados 
paliativos. A continuación, examina las soluciones que se han adoptado para desarrollar y sostener proyectos 
conjuntos de investigación y redes de colaboración en Europa con el Cancer Experiences Collaborative (CECo) en 
el Reino Unido como ejemplo. 
Discusión: El trabajo se presentará en tres secciones 

 CECo es una iniciativa diseñada para mejorar la calidad y cantidad de investigación en cuidados paliativos 
y de apoyo en el Reino Unido, que fue financiado entre 2006-2011 por un consorcio nacional. CECo reunió 
a los principales centros de investigación con sede en cinco universidades, junto con los pacientes con 
cáncer y sus cuidadores familiares, tres de los centros oncológicos más importantes, cuatro hospicios 
grandes y muchos interesados, incluyendo Help the Hospices. CECo tiene como objetivo ofrecer: 
incremento de subvenciones de invistigación, incrementar la cantidad y la calidad de resultados, 
fortalecer la estrucura en todos los niveles de investigación, mayor compromise de los usuarios de 
servicios. Habrá ejemplos prácticos de cómo CECo ha implementado sus resultados. 

 Introducción a la European Association for Palliative Care y a la red de investigación de la EAPC  

 Introducción a la International Observatory on End of Life Care 
Conclusiones: Hay importantes lecciones transferibles sobre cómo construir la capacidad de investigación, que se 
puede aprender de CECO, que son potencialmente aplicables a América Latina. La evidencia de los desafíos y las 
estrategias utilizadas en la organización y dirección de CECO se han demostrado 
 
 

Plenaria 4: Garantizar la calidad del CP a través de estándares y evaluación 
de resultados 
Elizabeth Gwyther (MD, Sudáfrica) 
 
La definición de la Organización Mundial de la Salud de los cuidados paliativos describe un enfoque para mejorar 
la calidad de vida de las personas que enfrentan una enfermedad potencialmente mortal y también nos desafía a 
garantizar una impecable evaluación y tratamiento del dolor y otros problemas. 
Esta definición y el enfoque de Cuidados Paliativos centrada en la persona acerca a los Cuidados Paliativos que 
intenta promover la dignidad del paciente y sentar las bases para la provision de los Cuidados Paliativos de 
calidad. Los hospicios, el personal de Cuidados Paliativos y los voluntaries se comprometen a proporcionar la 
mejor atención posible a los pacientes en el servicio y con frecuencia reciben los testimonios de gratitud por parte 
de los pacientes y familiares, pero ¿cómo medimos la calidad de nuestro Cuidado? 
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Esta sesión plenaria examina dos métodos de medición de la calidad de la prestación de servicios - un estudio de 
estándares de serevicios de hospicio o cuidados paliativos y resultados de una encuesta a los pacientes. Voy a 
describir la experiencia sudafricana de desarrollo y aplicación de las normas y la validación de la Escala de 
resultados de evaluación de pacientes de Asociación Africana de Cuidados Paliativos (APCA África POS). El APCA 
África POS ayuda a mejorar la prestación de atención a los pacientes individuales y también a mejorar el servicio 
de cuidados paliativos. 
Las normas y el punto de venta APCA puede ser aplicado como parte de los programas de mejora de la calidad en 
los centros de atención hospitalaria, cuidados paliativos y el hogar. Estas encuestas se adaptan a la configuración 
en cualquier país y puede ser útil para las organizaciones dentro de la ALCP. 
Los estándares y el APCA POS puede ser aplicado como parte de los programas para mejorar la calidad en los 
centros de atención hospitalaria, hospicios y asistencia domiciliaria. Estas encuestas se adaptan a la configuración 
en cualquier país y puede ser útil para las organizaciones dentro de la ALCP. 
 
 

Plenaria 6: ¿Cómo crear un programa de Cuidados paliativos en tiempos de 
Crisis? 
Emilio Herrera Molina (MD, España) 
 
Entre los principales factores causantes de la crisis estarían los altos precios de las materias primas, la 
sobrevalorización de los productos, una crisis alimentaria mundial y energética, una elevada inflación planetaria, 
así como una crisis crediticia, hipotecaria y de confianza en los mercados. Esta situación amenaza no sólo las 
relaciones mercantiles: también la estabilidad del estado del bienestar y la supervivencia de los sistemas 
sanitarios, educativos y del resto de prestaciones sociales.  
El sociólogo Francesc Torralba defiende que hemos llegado a esta difícil situación financiera, por una falta 
generalizada de responsabilidad, prudencia y austeridad, en la que incluso unos niveles de protección demasiado 
elevados por parte de algunos estados, han podido llevar a un exceso de paternalismo estatal, que se ha visto 
colmado con la estupidez de llegar a consumir más que lo que se produce, y claro está, esto sólo puede tener un 
fin lógico. 
Y es que, tarde o temprano sucederá: la crisis afectará (por fin)  al sistema sanitario provocando cambios en 
cadena. La prolongada tensión a la que nos está sometiendo esta larga espera, sostenida por las amarras de las 
dudas y la inseguridad de la clase política, acabará dejando paso a un tiempo de reorganización técnica y colmada 
de sentido común: y esta es la única salida.  
La mitad del mundo se hace mayor. En Europa especialmente, el índice de envejecimiento no es sostenible 
socialmente hablando. Junto a esto, la gran epidemia en los próximos años será la aparición del gran tsunami de 
las enfermedades crónicas. Se estima que las enfermedades crónicas serán la principal causa de discapacidad en 
2020 y que hacia 2030 se doblará la incidencia actual de enfermedades crónicas en mayores de 65 años. El 65-
70% de todas las muertes se deben a enfermedades crónicas. La mayor parte del gasto sanitario de una persona 
se da el último año de vida. Por tanto, la mayor parte del gasto de las personas se debe a enfermedades crónicas. 
Las siete más prevalentes son Cáncer, DM, HTA, ACV, Cardiopatías, Epoc y enfermedad mental. En EEUU suponen 
277 billones de $ y 1,3 trillones de pérdidas de actividad. Más del 50% de las personas con alguna enfermedad 
crónica tiene más de una enfermedad. Los costes en los pacientes con más de una, llegan a multiplicarse por 6 
respecto a los que tienen una o ninguna. 
El gasto sanitario derivado de la población envejecida es 3 veces mayor que el del resto de la población. Crece con 
la edad. Del gasto sanitario total, los gastos hospitalarios suponen alrededor de un 46-56%; seguidos del gasto 
farmacéutico y de la atención primaria. Es por tanto, sobre el apartado de mayor peso en el gasto sanitario total,  
sobre el que sería más útil actuar en términos de eficiencia. A este respecto hay diferentes elementos que revisar: 
A pesar de la evidencia existente respecto a la eficiencia de la atención paliativa en lugares alternativos, con 
carácter general, más del 50% de los ciudadanos sigue muriendo en los hospitales y/o sin adecuado tratamiento 
sintomático. Este porcentaje es mayor en las zonas urbanas que en las rurales. Un 65% de las muertes se dan en 
personas de edad avanzada y/o con enfermedades crónicas. Las estancias en hospitales más prolongadas se 
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atribuyen a personas de edad avanzada y normalmente van asociadas con problemas de alto nivel de 
dependencia y escaso apoyo socio-familiar. De los servicios que se proveen al final de la vida el más caro continúa 
siendo el hospital. La mayoría de los fallecimientos ocurren en el hospital lo que podría suponer un mayor coste 
económico (alrededor del 58% y cerca del 65% para el año 2030). El análisis muestra que casi un tercio (32,6%) de 
todos los ingresos hospitalarios se producen en los últimos 30 días antes de la muerte. Aún así la evidencia ha 
demostrado que entre el 56% y el 65% tienen preferencia de morir en domicilio. Los fallecimientos en residencias 
de ancianos ocurren alrededor del 20% de los casos. (Higginson). “De los CP domiciliarios se debe esperar 
conseguir menos ingresos hospitalarios y ahorro económico” (Romanow 2002). Los CP disminuyen el número de 
estancias en el hospital; la reducción de 1.8 millones de dólares/ año (Cowan 2004); la reducción de entre el 40 – 
70% del coste hospitalario (Payne 2002). Las consultas de los equipos de cuidados paliativos reducen los costes 
hospitalarios (Morrison 2008). La atención domiciliaria disminuye las visitas a urgencias, ingresos y estancias 
hospitalarias.  (Serra Prat 2001).  
Los tiempos de crisis son épocas de oportunidad para reorganizar y primar los elementos verdaderamente 
indispensables del sistema, en nuestro caso, del sanitario. Son tiempos de análisis, de retirar lo superfluo, de 
contracción del gasto a lo verdaderamente necesario. Tras el proceso de shock inicial, y las medidas inmediatas 
para la supervivencia al corto plazo, llegará la reflexión y la planificación estratégica, para la reconstrucción de la 
viabilidad. Tras intentos iniciales de recortes de gasto basados principalmente en eliminar contundentemente 
parte de las prestaciones existentes, la protesta social dejará paso a la oportunidad de reorganizar de manera 
eficiente las estructuras del sistema. Y ahí llegará el momento del necesario crecimiento de los Cuidados 
Paliativos. Y no estamos lejos.  
Dada la insostenibilidad inmediata de los sistemas de salud, muchos han empezado a cambiar, buscando 
elementos siempre dirigidos a lo que será el gran paradigma de la sanidad en los próximos cinco años: cuidados 
de calidad que generen eficiencia. (Murray 2012). En los países en los que la sanidad forma parte del sistema 
público, el presupuesto suele estar entre el 30%-40% del total del presupuesto público del gobierno: una “tajada” 
demasiado sustanciosa para no ser adecuadamente administrada. Cuando es privada, se hace incluso más 
evidente la necesidad de contrapesar ingresos frente a costes. 
Cham Kim, defiende que innovar, es hacer las cosas de manera diferente, para obtener un resultado mejor.  En 
este sentido, y desde la perspectiva presentada, sin duda los Cuidados Paliativos son un elemento de por sí de 
innovación para el sistema, presentando los cuatro elementos que caracterizan la innovación de valor según Kim: 
alto valor social, alto valor ético, alto valor técnico/ tecnológico y eficiencia respecto a los costes. 
Los cuidados paliativos son efectivos, eficaces y eficientes en el tratamiento del periodo de la vida de las personas 
más costoso para los sistemas sanitarios. Como siempre dijimos, “el desarrollo de recursos de cuidados paliativos 
es una muestra del respeto que los responsables políticos expresan a la dignidad de las personas de las 
sociedades que gobiernan”. Pero hoy día, en especial debido a la crisis, como defiende Eugene Murray, “el 
argumento para prestar unos cuidados paliativos de calidad ha pasado de ser una consideración ética, a ser una 
consideración económica”.  
 
 

Plenaria 7: Garantizando el acceso al tratamiento: Los cuidados paliativos en 
atención primaria 
Patricia Bonilla (MD, Venezuela) 
 
En América Latina y el Caribe por el avance de la transición demográfica ha aumentado la edad promedio de la 
población (+/-73 años), este incremento se mantendrá sostenido en  los próximos años, a un ritmo mayor que el 
registrado en países desarrollados (98 millones/ 2025, CEPAL, Naciones Unidas 2005), por lo tanto también se ha 
ampliado la incidencia de las  enfermedades crónicas-degenerativas, en países con baja cobertura de seguridad 
social,   condiciones de salud inequitativas y seguridad económica deficientes, desiguales y poco equitativas.  
Existen varios estudios que documentan  las brechas en el acceso a la salud que todavía persiste en la región  en 
desmedro de la población rural y de los habitantes de áreas geográficas de difícil acceso, de la población 
analfabeta y de menores ingresos, así como de los pueblos originarios. 
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En general en América Latina, no existen servicios integrales, infraestructura, ni personal especializado capaz de 
garantizar la atención oportuna, universal, equitativa de calidad y calidez, que garantice la continuidad asistencial  
a los pacientes con enfermedades crónicas con pronóstico de vida limitado. Esto ha traído como consecuencia la 
necesidad de plantearse nuevos modelos de atención y organización capaz de aliviar el sufrimiento, surgiendo los 
Cuidados Paliativos definidos por el Dr. Gómez-Batiste como “la evaluación y atención multidimensional y 
sistemática de pacientes con situación de enfermedad avanzada terminal y sus familias con los instrumentos del 
control de síntomas y el clima de comunicación, la ética clínica como metodología de toma de decisiones y la 
atención continuada y preventiva  practicadas por un equipo multidisciplinar competente”.   
La atención del paciente debe ser realizada según sus necesidades en los diferentes niveles de atención, hoy se 
conoce que solo aproximadamente el 37,5% de las personas que mueren cada año requieren atención 
especializada de cuidados paliativos. En los hospitales de agudos un 10% de las camas están ocupadas por 
enfermos terminales y un 5% por enfermos crónicos de larga estancia. Un 70 a 80% de los enfermos terminales 
mueren en el hospital, no solo mal atendidos, sino con un mal uso de los recursos, utilizando terapias fútiles. 
De ahí la importancia  del desarrollo de los cuidados paliativos en la atención primaria y por ende domiciliaria. La 
masificación  de estas medidas marcará el inicio de la mejora de la calidad de vida de los pacientes con 
necesidades de atención paliativas, las cuales requieren tratamientos largos y costosos. Las redes de servicio 
deberán ser capaces de responder de lo simple y sin complicaciones a lo complejo.  
El desarrollo de los cuidados paliativos en atención primaria debe ajustarse a las características del sistema y la 
comunidad, debe reconocerse la forma organizativa de este nivel de atención a través de su estructura y 
funcionamiento para solucionar las necesidades del paciente,  familia y comunidad. Para el éxito se requiere del 
apoyo de los recursos asistenciales propios de salud, trabajadores y líderes comunitarios, personal administrativo 
y la población.  Además de conocer las características propias de nuestra comunidad, culturas, creencias y 
educación acerca de las ventajas de la atención domiciliaria.  
El desarrollo de los cuidados paliativos en el primer nivel de atención es una de las mejores estrategias por tener 
una mejor relación costo-efectiva, mayor asequibilidad, sostenibilidad y atractivo político. 
Para conseguir que el servicio sea plenamente satisfactorio para el paciente y sus familiares, es preciso que exista 
una buena continuidad asistencial, evitando la fragmentación de los servicios que suele ofrecer la atención 
especializada.  
 
 

Plenaria 8: Asegurando la disponibilidad y el acceso a los opioides: 
estrategias para eliminar barreras 
Rosa Buitrago (Far., Panamá) 
 
La disponibilidad y el acceso a opioides, medicamentos considerados esenciales para el manejo de dolor de 
moderado a severo, son claves en la provisión de Cuidados Paliativos que permite a los pacientes que sufren de 
dolor optar por una vida digna. El acceso a medicamentos implica que el paciente pueda obtenerlos con el 
mínimo de barreras regulatorias, sociales y psicológicas. En tanto que la disponibilidad debe garantizar que el 
paciente pueda obtener tales medicamentos donde, cuando y en las cantidades en que los necesita. Por ello, el 
primer paso para eliminar barreras es proceder a identificarlas. De forma consistente en diferentes países de la 
región tales como Perú, Nicaragua, Honduras, Jamaica, Guatemala y Panamá, entre otros, las principales barreras 
identificadas en años recientes giran en torno a: 1) Regulaciones excesivamente estrictas que limitan el acceso a 
opioides, 2) Miedo a la adicción 3) Uso de terminología inadecuada 4) Desconocimiento de las bases clínicas para 
el manejo apropiado del dolor y 5) Disponibilidad limitada o nula de los opioides necesarios en diferentes formas 
farmacéuticas. El desarrollo de regulaciones que tiendan al balance entre restricciones y acceso a opioides, la 
educación en manejo de dolor y los esfuerzos para mejorar el cálculo del estimado de opioides son elementos 
que, al ser realizados de forma coordinada, ayudan a eliminar las barreras mencionadas. La participación conjunta 
de líderes comunitarios y la Academia con la Autoridad Regulatoria correspondiente y el apoyo de organismos 
internacionales tales como la Organización Mundial de la Salud, La Junta Internacional de Fiscalización de 
Estupefacientes, la Asociación Internacional de Cuidados Paliativos, la Asociación Latino Americana de Cuidados 
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Paliativos, Open Society Institute, Livestrong Foundation, Human Right Watch y el Grupo de Estudios de Políticas 
del Dolor de la Universidad de Wisconsin garantizan el éxito de estos esfuerzos. 
 
 

Plenaria 9: Estrategias Innovadoras para garantizar el éxito: Lo que nos trajo 
hasta aquí, no nos va a llevar a donde queremos llegar 
Liliana De Lima (MHA, USA) 
 
El desarrollo de la capacidad es el objetivo principal en muchos programas y el componente en casi todos. En esta 
sesión se presentarán conceptos sobre el desarrollo de la capacidad, identificando nueve componentes 
interdependientes de la misma. Igualmente se presentará la jerarquía de necesidades que conforman: 1) 
estructuras, sistemas y roles; 2) personal y planta 3) habilidades y 4) herramientas. La presentación demostrará 
como, enfatizando el desarrollo de la capacidad y sus componentes se puede ayudar a desarrollar diagnósticos 
sectoriales de los programas de cuidado paliativo, mejorar el diseño de los mismos y llevar a una utilización más 
eficiente y efectiva de los recursos.  
 
 

Plenaria 10: Lo que todo paliativista debe saber sobre los niños 
Rut Kiman (MD, Argentina)  
 
En estos últimos años se vienen observando modificaciones en los perfiles epidemiológicos en el campo del 
cuidado infantil, aún en países en desarrollo. Como ocurre también con pacientes adultos, los progresos 
científicos y tecnológicos, han permitido mejorar sustancialmente indicadores de mortalidad infantil dando 
visibilidad a patologías crónicas y complejas. Nuevas necesidades en el campo de la atención de salud, sumadas al 
incremento de costos no sostenibles, generan una oportunidad para la inclusión de modalidades de “cuidado” en 
situaciones de enfermedades que limitan la vida. Los Cuidados Paliativos Pediátricos tienen aún hoy escasa 
visibilidad, razón por la cual estos enfermos no poseen todavía el acceso a especialistas en medicina paliativa que 
los adultos sí tienen.  
Cada bebe, niño/a o joven debería poder gozar de un cuidado paliativo individualizado, adecuado para su edad y 
cultura, tal y como lo define la Organización Mundial de la Salud (OMS). El objetivo casi siempre explícito de la 
mejora de la calidad de atención de niños/niñas/jóvenes fuera del alcance de terapéuticas curativas, parece 
resignado a una utopía sino se piensa en la organización de redes de servicios, quedando a merced de esfuerzos 
individuales.  Se impone el desafío de transformar la bien intencionada atención de estos niños "espontánea y no 
organizada", en redes de servicios en CPP que puedan tener como objetivo la capacitación de recursos humanos 
por niveles de atención, el fortalecimiento de las familias para ofrecer cuidados, la instrumentación de guías / 
flujogramas según las evidencias,  el registro de la prevalencia e incidencia de casos, la  disponibilidad de 
medicamentos y la discusión de los casos por problemas para decidir el mejor lugar de atención. 
Desafiantes problemáticas  surgen a medida que se desarrolla la especialidad entre  viejos y nuevos dilemas. 
Entre ellas : la atención prenatal, la intervención en neonatos, la transición de adolescentes a equipos de adultos, 
el uso de medicamentos no probados en niños, la evidencia en pediatría, el enfoque de derecho a la toma de 
decisiones poniendo en práctica la Convención de Derechos del Niño, la articulación con las escuelas, el desarrollo 
de los Paliativos pensado como un espacio de prevención en salud cuando se recibe una atención que atenúa el 
sufrimiento,  la valoración y cambio de actitud  en las percepciones del personal de salud involucrado  y la 
articulación de estas percepciones con las modalidades de intervención  en CPP. 
Para concluir quisiera incluir un párrafo de un artículo del economista Bernardo Kliksberg: …“Uno de los avances 
de la civilización es la aceptación de que los niños deben ser la prioridad. De que deben ser protegidos y cuidados 
… Los niños tienen un problema, no tienen lobbies, no forman parte de grupos de poder, ni sindicatos, ni 
organizaciones. No tienen capacidad de presión, no votan, ni pueden hacer favores. Por lo tanto si el modelo no 
es en sí un modelo inclusivo y atento a principios éticos, pueden tener serias dificultades”…. 
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Ser representantes de los intereses de estos niños más vulnerables y sus familias frente a la comunidad, depende 
de cada uno de nosotros, depende  de  lo  que  todo  paliativista  debe  saber sobre los  niños…. 
 
 

Plenaria 11: El equipo interdisciplinario en CP: ¿Cómo y cuándo? 
Eduardo Bruera (MD, USA) 
 
Los pacientes de cuidados paliativos sufren síntomas físicos, psicológicos, sociales, financieros y espirituales, y sus 
familias sufren un alto grado de distres. Por ello el enfoque clínico es siempre multidimensional. El equipo es ideal 
para la evaluación y el manejo de estas dimensiones. Sin embargo hay muy pocos datos sobre la estructura y 
función ideales del equipo. Esta presentación discutirá el rol del equipo en los distintos niveles donde se practican 
los CP. En la UCP el equipo es universalmente necesario. En los equipos de consulta hospitalaria, ambulatoria, y a 
domicilio, es imposible tener un equipo completo por razones logísticas. Por ello una cuidadosa evaluación de los 
pacientes y familias más necesitados es importante. 
El proceso de autoayuda y soporte del equipo será también parte de esta presentación. 
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Resúmenes de Sesiones Simultáneas y Talleres 
(Por orden de exposición) 
 
 

Jueves 15 de Marzo, 2012 
 
 

Gestión en CP: De la teoría a la práctica en un país latinoamericano (Taller) 
M. Minatel (MD, Argentina), R. Wenk (MD, Argentina) 
 
Objetivo: El objetivo de la sesión es poder intercambiar información con los asistentes acerca de cómo 
implementar un programa de CP en su lugar de procedencia, teniendo en cuenta diferentes estrategias de 
planificación para una región como Latinoamérica, basándonos en un programa de más de 15 años de desarrollo 
en la Argentina; que logró insertarse en distintos hospitales de la región urbana y rural, con diferentes 
modalidades y niveles de atención. 
Resumen: Gestionar implica planificar, administrar, desarrollar, obtener resultados y volver a evaluar sobre los 
mismos. En Latinoamérica realizar planificación y puesta en marcha es difícil debido a que existen muchas veces 
factores externos, políticos y económicos, que facilitan o dificultan la realización de un programa. El Programa 
Argentino de Medicina Paliativa de la Fundación FEMEBA, (una ONG que trabaja en la Pcia. de Buenos Aires, una 
región de Argentina), se desarrolla hace más de 15 años con la puesta en marcha de 3 diferentes Unidades de CP, 
muy distintas entre si, insertadas en diferentes hospitales públicos. El taller se desarrollará de acuerdo a los 
objetivos planteados anteriormente, con una modalidad práctica e interactiva entre asistentes y expositores, con 
la finalidad de adquirir información práctica basada en la experiencia; para un futuro desarrollo en su región. 
 
 

Currículo por competencias de CP en el pregrado de medicina (Sesión 
Simultánea) 
 X. Pozo (MD, Ecuador), P. Granja (MD, Ecuador), M. Hidalgo (MD, Venezuela) 
 
Objetivo: Presentar el currículo por competencias de Cuidados paliativos a incluirse en la reforma curricular del 
año 2012 en el pregrado de medicina de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) 
Resumen: Desde el año 2005 Medicina paliativa es materia optativa del pregrado de medicina en la PUCE. En 
febrero del 2011 se creó el marco legal para implementar Cuidados paliativos en Ecuador por parte del Ministerio 
de Salud Pública, uno de sus artículos se refiere a educación de los profesionales de salud, con estos antecedentes 
se propuso a la PUCE incluir en el currículo de pregrado de medicina la materia de Cuidados paliativos. Esta 
propuesta ha sido aprobada y se incluirá en la reforma curricular de la Facultad de Medicina a realizarse en el 
2012. Este currículo es el resultado de un proceso continuo de análisis, reflexión y cambios realizados durante 
estos seis años, en los que se han recogido las recomendaciones dadas por los estudiantes y el seguimiento 
realizado a algunos estudiantes en sus niveles superiores. Teniendo presente que desarrollar competencias 
profesionales es un proceso continuo ligado al conocimiento, la habilidad, la práctica, la actitud, el medio y las 
preferencias personales; se propuso incluir los objetivos planteados en diferentes instancias y escenarios del 
aprendizaje para integrar progresiva y transversalmente la práctica de los cuidados paliativos. La propuesta se 
compone de varios ejes: - Incluir en las diferentes unidades de caso problema, objetivos de cuidados paliativos, 
por ejemplo, atención paliativa de la disnea terminal en el/los casos de enfermedades pulmonares/cardíacas. De 
esta forma el estudiante se familiariza con el cuidado paliativo y se cierra el ciclo de atención integral. - Enfatizar 
el estudio de analgésicos opioides en la cátedra de farmacología y de vía subcutánea al abordar el tema de vías de 
administración de medicamentos. - Currículo por competencias de cuidados paliativos para desarrollarlos en un 
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espacio propio. - Incluir un caso problema de cuidados paliativos y uno de bioética en los cuales el estudiante 
integre los objetivos propuestos. 
 
 
 

CP domiciliarios: Caracterización de la población asistida y evaluación de las 
intervenciones (Sesión Simultánea) 
AL. Protesoni (Ps., Uruguay), A. Gandolfi (Ps., Uruguay), V. Izaurralde (MD, Uruguay) 
 
Objetivo: Contribuir al trabajo en equipos de salud interdisciplinarios, aportando conocimientos sobre las 
demandas psicológicas y los conflictos de los pacientes que transitan la etapa final de su enfermedad y la de sus 
cuidadores principales, contribuyendo a mejorar la calidad asistencial, la calidad de vida de los pacientes y de sus 
cuidadores principales. Se pretende, por un lado caracterizar las demandas psicológicas que se generan en el 
transito final de la vida, por parte de pacientes y de los cuidadores principales. Por otro se apunta a evaluar las 
intervenciones psicológicas realizadas a los efectos de adecuar los instrumentos. 
Resumen: El trabajo analiza las prácticas realizadas durante los años 2007 -2010, con pacientes de cuidados 
paliativos del equipo de médicos crónicos y de familia de la Red de Atención Primaria de ASSE con quienes 
trabajamos en el ámbito domiciliario en la zona metropolitana de Montevideo. Nos interrogamos sobre: ¿que 
demandan los pacientes, cuáles son sus angustias, sus temores, sus modos de afrontamiento; y cuales los de los 
acompañantes principales? ¿Cuáles son las conflictivas que emergen ante el saberse mortal? ¿Han sido 
adecuados y eficientes los dispositivos de intervención implementados? El trabajo sistematiza las intervenciones 
psicológicas, aporta conocimientos sobre las demandas psicológicas y los conflictos de los pacientes que transitan 
la etapa final de su enfermedad y la de sus cuidadores principales. El cometido es mejorar la calidad asistencial y 
la calidad de vida de los pacientes y sus cuidadores principales, al evaluar los dispositivos de intervención 
psicológica. Se pretende desde la sistematización de nuestro quehacer aportar al trabajo en equipo 
interdisciplinario (medicina, enfermería y asistente social) para una comprensión de la problemática del fin de 
vida de modo integral. La sistematización se realiza a partir de la recopilación de los materiales clínicos; el registro 
del número de pacientes y familiares asistidos, la caracterización de la demanda de la población asistida y de las 
conflictivas centrales sobre las que se trabajó. Se evalúan las intervenciones en función de los objetivos 
planteados y los dispositivos implementados a partir de los contenidos de los materiales clínicos; y se presentan 
los informes correspondientes. 
 
 

Terapia ocupacional em CP: O estado da arte e a construção de práticas 
inovadoras em contextos hospitalares (Sesión Simultánea) 
M. Rodrígues Do Prado Carlo (TO, Brasil), M. Stuque García Keiróz (TO, Brasil), R. C. Muñoz Palma (TO, Brasil)  
 
Objetivo: Discutir a atuação do terapeuta ocupacional em equipes multiprofissionais e interdisciplinares de 
Cuidados Paliativos, redimensionando o conceito de ?reabilitação? dentro dos princípios da filosofia dos Cuidados 
Paliativos; analisar suas contribuições para a organização de serviços destinados a diferentes populações, sejam 
oncológicas ou não-oncológicas, particularmente em contextos hospitalares. As convidadas apresentarão 
diferentes experiências profissionais, considerando que cada uma delas atua em diferentes hospitais (dois 
hospitais gerais universitários e um hospital especializado, para pacientes com doenças infecto-contagiosas/aids) 
e são docentes em diferentes instituições de ensino, atuando na formação de terapeutas ocupacionais para a 
assistência em Cuidados Paliativos. 
Resumen: Um dos objetivos fundamentais dos Cuidados Paliativos é manter o paciente tão ativo quanto possível 
até sua morte, promovendo saúde, conforto, bem-estar e qualidade de vida, inclusive de sua família no período 
de luto. Neste sentido, o terapeuta ocupacional (T.O.) é um profissional atuante e necessário em equipes 
multiprofissionais e interdisciplinares de Cuidados Paliativos, pois tais objetivos acima citados implicam 
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diretamente as habilidades e competências específicas deste profissional. Contudo, há necessidade de 
redimensionar o que se entende por ?reabilitação? e discutir sua formação profissional de forma mais adequada 
à filosofia dos Cuidados Paliativos. Assim, nessa sessão serão apresentadas fundamentações técnico-científicas e 
diferentes experiências clínicas de Terapia Ocupacional em Cuidados Paliativos, considerando as contribuições do 
terapeuta ocupacional para a organização de serviços de atenção integral à saúde de diferentes populações, 
sejam oncológicas ou não-oncológicas , que necessitam de Cuidados Paliativos, particularmente em contextos 
hospitalares. Cada uma das convidadas trabalha em diferentes hospitais - dois hospitais gerais universitários (um 
no interior do Estado de São Paulo e outro no Estado do Paraná) e um hospital especializado para pacientes com 
doenças infecto-contagiosas/aids (em São Paulo, capital) e todas são docentes universitárias, que atuam tanto na 
formação profissional, em cursos de graduação como de pós-graduação, como pela consolidação da área de 
atuação em Cuidados Paliativos dentro da especialidade de ?Terapia Ocupacional em Contextos Hospitalares?. 
 
 

Evaluación y tratamiento psicoterapéutico de la familia en CP (Sesión 
Simultánea) 
M. González Maraña (PS., México), M. I. Medina (Ps., Argentina), A. Krikorian Daveloza (Ps., Colombia) 
 
Objetivo: El objetivo de esta mesa es transmitir la experiencia teórico-clínica sobre el abordaje de la familia en 
Cuidados Paliativos para que los profesionales que trabajan en el área psicosocial cuenten con herramientas que 
favorezcan la adaptación y la reorganización familiar. Con este fin se abordarán los siguientes temas: (1) La 
metodología de evaluación de la familia en Cuidados Paliativos; (2) El desgaste del cuidador primario en Cuidados 
Paliativos y; (3) El tratamiento psicoterapéutico de la familia en Cuidados Paliativos. 
Resumen: El diagnóstico de una enfermedad avanzada e incurable tiene repercusiones significativas desde el 
punto de vista psicosocial tanto para el paciente como para sus familiares. Es inevitable que los miembros de la 
familia se enfrenten a retos como la modificación de roles, funciones y patrones de comunicación; también 
tendrán que afrontar una serie de duelos secundarios a las modificaciones en la dinámica familiar y a las pérdidas 
ocasionadas por la enfermedad del paciente. Entre las dificultades en la adaptación que pueden presentarse en la 
familia en el contexto de los Cuidados Paliativos se encuentran: la conspiración del silencio, la claudicación 
familiar, la sobreprotección del enfermo, el duelo patológico y el desgaste del cuidador primario. La evaluación 
psicológica del funcionamiento familiar y el tratamiento psicoterapéutico de la familia en Cuidados Paliativos 
resulta de gran importancia para promover la adaptación a la enfermedad avanzada e incurable y prevenir la 
aparición de complicaciones posteriores en la dinámica familiar. El objetivo de esta mesa es transmitir la 
experiencia teórico-clínica sobre el abordaje de la familia en Cuidados Paliativos para que los profesionales que 
trabajan en el área psicosocial cuenten con herramientas que favorezcan la adaptación y la reorganización 
familiar. Con este fin se abordarán los siguientes temas: (1) La metodología de evaluación de la familia en 
Cuidados Paliativos; (2) El desgaste del cuidador primario en Cuidados Paliativos y; (3) El tratamiento 
psicoterapéutico de la familia en Cuidados Paliativos. 
 
 

Enfermería en el final de la vida: Respuestas emocionales ante la agonía 
(Taller) 
C. E. Biondi (Enf., Argentina), A. Fernández Méndez (Ps., Argentina) 
 
Objetivo: Reconocer las emociones que se vinculan con los cuidados que brindamos a los pacientes en agonía, y 
reflexionar sobre la forma en que nos afectan e intervienen en la tarea cotidiana. 
Resumen: La agonía se define como la etapa que precede a la muerte. Es un período de declinación física y 
mental. La salud está minada por la enfermedad y las secuelas de los tratamientos. Nuestros pacientes se 
enfrentan con signos y síntomas cambiantes, severos, múltiples, que afectan todas sus necesidades hasta las más 
elementales. Especialmente en esta etapa se necesitan cuidados de calidad, orientados a satisfacer todas las 



 
 

- 36 - 
 

necesidades alteradas, físicas, psicosociales y espirituales. Cuidados de la boca, curación de lesiones secretantes, 
de úlceras? Lejos del ámbito académico donde aprendimos a hacer esos cuidados, los enfermeros estamos en 
permanente contacto con el deterioro del cuerpo, con el dolor profundo y el sufrimiento existencial. En definitiva, 
con manifestaciones de un ser que sufre en el cuerpo y en el espíritu. Brindar cuidados a personas en agonía 
constituye una alta exigencia humana y profesional. Aún para el profesional experimentado pueden resultar 
incómodas o poco tolerables algunas de las tareas específicas que se deben poner en práctica. En este contexto 
pueden surgir diferentes emociones y diferentes reacciones a estas emociones, pero tienen como elementos en 
común el gran impacto y la influencia en la forma y calidad de la atención que es menester dispensar. 
 
 

Detección, evaluación y manejo del delirium en pacientes con cáncer 
avanzado (Taller) 
G. Mammana (MD, Argentina), G. F. Vega (MD, Argentina), L. Aranda (MD, Argentina) 
 
Objetivo: Objetivos Identificar precozmente el delirium y tratar las causas potencialmente reversibles Promover el 
tratamiento adecuado de los síntomas en las formas hipo e hiperactivas del delirium Establecer Intervenciones 
terapéuticas con la familia a través de una adecuada comunicación Definir el rol del la Sedación Paliativa en el 
delirium hiperactivo 
Resumen: Introducción Los trastornos cognitivos son complicaciones que presentan la gran mayoría de los 
pacientes con cáncer avanzado, especialmente en la fase final y la principal causa es el delirium. Este síndrome 
puede aumentar la morbimortalidad al contribuir a la presencia de otras complicaciones, producir gran 
desasosiego en la familia y conflicto con el equipo de salud. A pesar de que es causa de sufrimiento significativo 
en los pacientes, familias, cuidadores y equipo de salud, continúa siendo subdiagnosticado y subtratado. Está 
asociado frecuentemente a mal pronóstico pero a la vez puede ser reversible en aproximadamente el 50% de los 
casos. Considerando la relevancia de este cuadro en esta población, se orientará la discusión hacia la importancia 
de su identificación temprana, el tratamiento de las causas potencialmente reversibles, el tratamiento agresivo de 
los síntomas y a establecer estrategias de comunicación y cuidado para el paciente, la familia y el equipo de salud. 
Desarrollo del taller 1. Introducción de conceptos teóricos. 2. Discusión de situaciones clínicas específicas 3. 
Manejo farmacológico y no farmacológico. Evidencia vigente. 4. Estrategias de comunicación y terapéuticas para 
la familia. 5.  
 
 

Sedação paliativa e bioética (Sesión Simultánea) 
D. Soler López (MD, Brasil), S. A. Gándara (MD, España), M. G. Sales Maciel (MD, Brasil) 
 
Objetivo: O objetivo dessa sessão concentra-se nos dilemas éticos da sedação paliativa já que urge a importância 
dessa discussão para que barreiras sejam rompidas e clarificadas. 
Resumen:  Segundo a Sociedade Espanhola de Cuidados Paliativos, a sedação paliativa é a administração 
deliberada de fármacos na dose e combinação requerida para reduzir a consciência de um paciente com 
enfermidade avançada o terminal tanto quanto seja preciso para aliviar adequadamente um ou mais sintomas 
refratários e com consentimento implícito,explícito ou delegado. Atualmente o Conselho Federal Brasileiro de 
Medicina, através da Câmara de Terminalidade propôs uma discussão ampla para a normatização para essa 
prática abordando as atividades técnicas do manuseio de drogas na sedação. Tais medidas fazem-se necessárias 
no Brasil porque a resistência e a controvérsia diminuiu em países aonde foi discutido os problemas,desenvolvido 
protocolos e publicado posturas de associações de profissionais em cuidados paliativos. Nosso objetivo se 
concentrará nos dilemas éticos da sedação paliativa já que urge a importância dessa discussão para que barreiras 
sejam rompidas e clarificadas. Inicialmente iremos explicar didaticamente o conceito,indicação e quais são os 
dilemas éticos em sedação paliativa . A seguir, o Dr. Álvaro Gándara, presidente da Sociedade Madrilenã de 
Cuidados Paliativos e Vice-Presidente da Sociedade Madrilenã de Bioética versará sobre a evolução da sedação 
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paliativa em seu país, Espanha, enfatizando as nuances bioéticas dentro desse processo. Finalizando, a Dra. Maria 
Goretti Sales Maciel,membro da câmara Técnica de Terminalidade do CFM apresentará os resultados de sua 
equipe de Cuidados Paliativos do Hospital do Servidor Estadual de São Paulo e abordará também o papel do CFM 
no contexto da sedação paliativa no Brasil. 
 
 

Taller de trabajo con videos educativos documentales en Cuidados 
Paliativos: Nuevas herramientas en la capacitación (Taller) 
M. Bertolino (MD, Argentina), N. Díaz (Ps. Argentina), S. Bunge (MD (Argentina) 
 
Objetivo: 1- Trabajar situaciones clínicas filmadas de manera documental, focalizándose en escenas que muestren 
temas centrales en Cuidados Paliativos (CP) como: - Comunicación - Necesidades de pacientes y familia - 
Sufrimiento - Control de síntomas - Toma de decisiones 2- Describir la experiencia y metodología empleada de 
realización, desde la perspectiva de pacientes, familiares, equipo tratante y realizador. 
Resumen: La capacitación en terreno, acompañando las vivencias de pacientes y familias es una de las estrategias 
fundamentales de la educación en CP. Sin embargo el reducido número de equipos y de profesionales que 
pueden compartir una consulta para facilitar la intimidad, limitan esta estrategia de capacitación. Se decidió 
elaborar trabajo documental con fines educativos en CP con el objetivo de facilitar el acceso a la experiencia de 
pacientes, familias y equipo, de un número mayor de profesionales. Estos videos fueron realizados en la tradición 
del llamado ?cinema directo?. Dicha técnica cinematográfica se basa exclusivamente en la observación. La cámara 
acompaña a los protagonistas en silencio, sin preguntar, sin intervenir, sólo observando y registrando situaciones 
y cotidianeidades para luego, durante el montaje, construir un film sin entrevistas, voces en off ni música 
adicional. La historia será narrada por los propios pacientes, familiares y equipo de salud. El trabajo con videos es 
una herramienta educativa con alto impacto emocional, que permite trabajar además de conocimientos, 
actitudes, y habilidades de los profesionales de la salud que se ocupan de los cuidados paliativos. 
 
 

Viernes 16 de Marzo, 2012 
 

Modelos para armar en CP pediátricos: Transicion/es… (Taller) 
R. Kiman (MD, Argentina), L. Quesada Tristan (MD, Costa Rica), A. Conti Wuiloud ( MD, Argentina) 
 
Objetivo: Al finalizar este taller se espera que los asistentes al mismo sean capaces de 1- Reflexionar acerca de los 
cuidados paliativos como un modelo/marco conceptual aplicable en diferentes escenarios clínicos. 2- Describir un 
enfoque basado en la identificación de intervenciones paliativas esenciales que faciliten la transición en las 
situaciones que se plantean. 3- Comprender cómo la gestión de ?las transiciones? está principalmente vinculada a 
competencias comunicacionales. 4- Realizar al menos cinco preguntas que ayuden a comprender los valores y 
creencias en juego, para el paciente y su familia, en la toma de decisiones. 
Resumen: Una transición es la acción y efecto de pasar de un modo de ser o estar, a otro muy distinto del 
anterior. Representa un estado intermedio entre uno antiguo y otro en el que hay un cambio. Definimos los 
cuidados de transición como aquellos que facilitan el paso de un estadio de una enfermedad a otro o de un lugar 
de cuidado a otro. Por ejemplo, a medida que la enfermedad evoluciona, el paciente puede pasar por fases de la 
misma, que requieren diferentes metas de cuidado: curación, paliación o cuidados en el final de la vida. Por otra 
parte, nuevas preguntas emergen en nuestra práctica clínica como consecuencia de progresos científicos y 
tecnológicos: la supervivencia más allá de la edad considerada ?pediátrica? de una cada vez mayor proporción de 
adolescentes y jóvenes con enfermedades limitantes para la vida, que durante la trayectoria de su enfermedad, 
experimentarán derivaciones a equipos de adultos, desconociendo dónde y por quién serán atendidos. Los 
cambios que se plantean en los tres escenarios posibles, requieren de una coordinación a cargo de los equipos 
primarios tratantes, siendo necesario que esta sea planificada e integrada, comprendiendo la transferencia de 
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información sobre el paciente y su familia, tanto de aspectos médicos así como de su historia personal, 
preferencias del paciente y la renegociación de las metas de atención. El proceso de la planificación ofrece la 
continuidad de los cuidados, evitando la fragmentación y en consecuencia un sufrimiento inútil para pacientes y 
familias. Deseamos que los participantes se aproximen a través de la discusión clínica basada en problemas, al 
trabajo y toma de decisiones propia de los Equipos de Cuidados paliativos para comprender los modos de 
abordaje de cada una de las situaciones que se plantean como dilemáticas y puedan a su vez reflexionar sobre su 
propia práctica. 
 
 

Consenso ABCP: Constipação induzida por opioides, fadiga, náuseas, 
vômitos e caquexia (Sesión Simultánea) 
A. del Giglio (MD, Brasil), R. Caponero (MD, Brasil), T. Karnakis (MD, Brasil), K. A.São Leão Ferreira (MD, Brasil) 
 
Objetivo: Presentar el resultado del trabajo realizado por profesionales de la salud en Brasil, que estudió los 
síntomas frecuentes en los cuidados paliativos importantes, sus definiciones, clasificación y evaluación y los 
tratamientos y sus resultados a la aplicación clínica. Los síntomas se estudiaron estreñimiento inducido por 
opioides, fatiga, náuseas y vómitos, y la caquexia 
Resumen: El Consenso Brasileño de estreñimiento inducido por opioides, fatiga, náuseas y vómitos y caquexia en 
los cuidados paliativos tuvo como principales objetivos el desarrollo de una definición de estos síntomas en 
cuidados paliativos, así como la comprensión de las características principales de estos síntomas multifactorial y 
multidimensional , la divulgación de los instrumentos de auto-reporte disponible para su uso en portugués en 
Brasil y en la proposición de las terapias disponibles para su control. Se celebraron tres reuniones en cada uno de 
consenso, con un coordinador general y un coordinador para cada grupo: Definición y fisiopatología, la evaluación 
y clasificación, tratamiento farmacológico, el tratamiento no farmacológico, la pediatría y la bioética. Todas las 12 
reuniones se celebraron en 2009, 2010 y 2011 para la discusión y desarrollo de la escritura para su publicación. Se 
les invitó a cada tema, los expertos internacionales en el estreñimiento, fatiga, náuseas y vómitos y pérdida, con 
la participación de profesionales de instituciones privadas públicas e salud representantes en Brasil. Miembros del 
Consenso se dividieron en cinco grupos de trabajo, cada grupo estaba encabezado por un coordinador y los 
coordinadores respondieron a la silla. Este consenso fue una iniciativa de la Asociación de Cuidados Paliativos, 
que pretendía recoger cualquier tipo de apoyo institucional, así como la aprobación de las instituciones aquí 
representadas, estimular el debate entre los miembros afiliados con el fin de dar legitimidad a un consenso real. 
 
 

Situações críticas em CP (Sesión Simultánea) 
C. F. Dantas Anjos (MD, Brasil), E. Aires (MD, Brasil), T. Chiba (MD, Brasil) 
 
Objetivo: 1- Discutir o tratamento paliativo nas diversas alterações do nível de consciência e transtornos 
cognitivos do paciente em cuidados paliativos, oncológico e não oncológico como o paciente hiv/aids. 2- Discutir a 
importância do uso da ventilação não invasiva paliativa em insuficiência respiratória. 
Resumen: Os cuidados paliativos tem ganhado importância no atendimento de pacientes com neoplasias e aids. A 
dispnéia e transtornos cognitivos são muito comuns nestes pacientes. Abordaremos como identificar e tratar 
paliativamente as diversas alterações do nível de consciência, transtornos cognitivos e dispneia do paciente em 
cuidados paliativos, oncológico e não oncológico, como é o caso do paciente hiv/aids. Os transtornos cognitivos 
frequentemente indicam mau prognóstico de sobrevida. Em muitos casos estes sintomas podem e devem ser 
identificados e tratados. Além do sofrimento que causam agudamente nos pacientes, levam ansiedade à família e 
sensação que o paciente esta em sofrimento, agravando o stress inerente a esta situação. Pela importância que 
assumem, inclusive frente à equipe multiprofissional de Cuidados Paliativos, acreditamos que diagnosticar 
precocemente, corretamente e estabelecer uma abordagem terapêutica eficaz é de suma importância para quem 
trata de pacientes em Cuidados Paliativos. Quanto à dispnéia é importante diferenciar entre dispnéia relacionada 
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a causa reversível (edema pulmonar e infecção) e a dispnéia como manifestação de processo irreversível 
(dispnéia terminal). Na primeira situação, o tratamento sintomático é combinado com o tratamento da causa 
básica (diuréticos, antibióticos). Na dispnéia terminal, que requer um cuidado de conforto como o uso de 
opióides, o objetivo é aliviar a sensação de dispnéia sem interferir na ventilação e oxigenação. Tradicionalmente o 
tratamento sintomático consiste na oferta de oxigênio (pacientes hipoxêmicos) ou outras medidas gerais no 
ambiente ou junto à família. Nas últimas décadas tem aumentado o uso da ventilação não invasiva (VNI) em 
pacientes com diferentes causas de insuficiência respiratória, com o objetivo de diminuir a necessidade de 
ventilação invasiva e complicações. Em pacientes paliativos com situações críticas de dispnéia, o uso da VNI pode 
ser oferecido como paliação quando a intubação endotraqueal é considerada inapropriada ou como possibilidade 
de sobrevida àquele episódio agudo de dispnéia. 
 
 

Panorama do câncer de colo uterino em Brasil e Cuba e estimativa da 
necessidade de cuidados paliativos para esta população (Sesión Simultánea) 
M. Chacón Roger (Enf., Cuba), C. Naylor (MD, Brasil), J. Grau Ábalo (Ps., Cuba) 
 
Objetivo: 1.Reflexionar sobre las acciones que pueden desarrollar los paliativistas para incrementar la cobertura 
de los programas de control del cáncer cervicouterino, a través de la educación a mujeres cuidadoras de enfermas 
con cáncer de cérvix avanzado. 2.Profundizar en la evaluación y el alivio del sufrimiento como vías para 
incrementar la efectividad de los cuidados paliativos en mujeres con cáncer de cérvix avanzado. 
Resumen: La evidencia sugiere que los cuidadores primarios de mujeres con cáncer cervicouterino, 
frecuentemente son otras mujeres con edad entre 40 y 59 años. Esta situación podría ser considerada una 
oportunidad para maximizar la efectividad de los programas de control de esta enfermedad, si se utilizan los 
espacios asistenciales no sólo para entrenarlos para el cuidado de la enferma, sino también para la educación con 
base a incrementar la cobertura de mujeres pesquisada por citología vaginal. Lo cierto es que la educación a las 
cuidadoras y los cuidados integrales a las mujeres enferma podría ser considerada como las estrategias 
fundamentales para maximizar el control del cáncer de cérvix. Cuidar al cuidador es además, disminuir el 
sufrimiento de la enferma y su familia, en momentos que la preocupación por encontrar modalidades para aliviar 
el sufrimiento de las mujeres con cáncer de cérvix en fases avanzadas es una prioridad para los profesionales de 
cuidados paliativos; en realidad, su importancia ha ido aumentando en los últimos años. Aliviar el sufrimiento 
implica el control del dolor y otros síntomas que nutren la sensación de invalidez, minusvalía y discapacidad y 
afectan la esfera emocional y espiritual, pero requiere de algo más, implica reconocer las situaciones aversivas o 
desagradables para cada persona y fomentar los recursos para afrontarlas, así como disminuir los tiempos 
subjetivos de espera y los estados emocionales negativos asociados. El alivio del sufrimiento depende de las 
necesidades, actitudes y valores individuales, se requiere de su exploración y manejo personalizado, en un 
ambiente capaz de reconceptualizar la esperanza en esa etapa de la vida. Esta mesa pretende fomentar la 
reflexión acerca de algunas experiencias cubanas y brasileñas relacionadas con la educación al cuidador en busca 
de mayor cobertura de mujeres pesquisadas y el alivio del sufrimiento como base de los cuidados paliativos a 
estas mujeres. 
 
 

Atlas de CP en Latinoamérica (Sesión Simultánea)  
T. Pastrana (MD, Alemania), L. De Lima (MHA, USA), J. Eisenchlas (MD, Argentina) 
 
Objetivo: Hacer conocer el proyecto de la creación de un atlas de CP para Latinoamérica y el Caribe con el apoyo 
de la SECPAL, la IAHPC y la EAPC. 
Resumen: El desarrollo de los Cuidados Paliativos (CP) entre los diferentes países de Latinoamérica (LA) es 
variable. Como una estrategia para identificar y monitorizar de manera permanente de su desarrollo, la 
Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos (ALCP) inició un projecto llamado “Atlas Latinoamericano de 
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Cuidados Paliativos” en cooperación con diversas asociaciones internacionales (IAHPC, EAPC and SECPAL) y la 
Universidad de Navarra (Espana). 
El proyecto tiene como objetivo la creación de un atlas de los Cuidados Paliativos en LA recoger información 
sobre el desarrollo de CP en la región. El Atlas presentará una visión global de la situación de los CP en LA. El 
estudio y análisis comparativo de la situación de los CP servirá para crear una red de que permitirá el intercambio 
de experiencias y se espera que sirva de motor en el desarrollo de la especialidad en la región.  
El Atlas es un estudio descriptivo de análisis comparativo de datos y/o estimaciones sobre el desarrollo de 
servicios e iniciativas de CP en Latinoamérica. La información se obtendrá a través de dos métodos: 1) Mediante 
una encuesta semi-estructurada a expertos y 2) una revisión de literatura científica. Inicialmente serán incluidos 
19 países cuya lengua oficial es Español o Portugués.  
Los siguientes son los resultados esperados:  
a) Informes globales cuantitativos,  
b) Informes sobre barreras y oportunidades del desarrollo de los CP, 
c) Resumen de los aspectos principales del desarrollo de CP, y 
d) Lista de las referencias bibliográficas disponibles.  
Además de la identificación del desarrollo de los cuidados paliativos en la Región, el Atlas de CP de la ALCP 
ayudará a crear una red de expertos y al progreso de los CP en esta parte del mundo. 
 
 

¿Cuánto cuesta el CP? (Sesión Simultánea) 
M. X. León (MD, Colombia), M. Ahumada (MD, Chile), M. Ferrandino Carballo (MD, Costa Rica) 
 
Objetivo: Generar en los asistentes la inquietud sobre la importancia de conocer aspectos económicos 
relacionados con cuidado paliativo, para poder ofrecer argumentos sólidos a los tomadores de decisiones y así 
lograr su inclusión en los sistemas de salud. 
Resumen: De acuerdo a la OMS las enfermedades crónicas, entre ellas el cáncer, se han considerado una 
epidemia invisible a nivel mundial. Contrario a lo que se pensaba es más grave en países de ingresos medios o 
bajos donde se producen el 80% de las muertes por estas causas. Los cambios en el perfil epidemiológico 
experimentado por la mayoría de los países de Latinoamérica exige la renovación de los servicios de salud, una 
revisión de las políticas de salud y enfrentamiento de las nuevas prioridades. Todo esto se refleja en la 
organización de estrategias, reasignación y distribución de recursos y creación de nuevos servicios. Entre las 
estrategias la OMS plantea al Cuidado Paliativo como un abordaje que debe ser tenido en cuenta. Siendo el CP 
una prioridad, la pregunta es ¿por qué no está dentro de la regulación de todos los países y cuál es la razón para 
que no se encuentre incluido en los sistemas de salud? Como sabemos que los recursos para salud en los países 
de la región son limitados, creemos que la información de costos del servicio se convierte en un argumento muy 
importante para los tomadores de decisiones. Es necesario que las personas que trabajan en CP empiecen a 
familiarizarse con la información relacionada con la costo-efectividad de la atención en cuidados paliativos para 
que pueda ser incluida en los sistemas de salud y de esta forma asegurar su perdurabilidad en el tiempo. Es 
importante conocer modelos económicos en la atención a pacientes a nivel ambulatorio, hospitalario y 
domiciliario. La experiencia de países como Chile y Costa Rica que ya tienen el CP incluido en su sistema y la de 
Colombia un país que está en su etapa de búsqueda de inclusión pueden ser modelos de utilidad para otros 
países de la región 
 
 

La hidratación parenteral en las últimas semanas de vida (Sesión Simultánea) 
I. Torres Vigil (Dr. Ph, USA), E. Bruera (MD, USA), L. Viana (MD, Paraguay) 
 
Objetivo: 1)Difundir nuevos resultados de varios estudios de Latinoamérica y Norteamérica con pacientes, 
familiares y médicos relacionados a la hidratación parenteral (HP) en las últimas semanas de vida; 2) Presentar las 
distintas modalidades de administración e indicaciones clínicas para la HP en fin de la vida y en domicilio y 
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hospital; 3) Compartir las experiencias de dos países Latinoamericanos acerca del uso de la HP en domicilio y 
hospital y el rol de la educación de los profesionales de salud y los familiares de pacientes con respecto a la 
hidratación subcutánea en domicilio. 
Resumen: Ésta sesión abarcará el tema de la hidratación parenteral en las últimas semanas de vida. Se 
presentarán resultados de varios estudios de pacientes, familiares y médicos sobre las actitudes, creencias y 
patrones de práctica relacionados a la hidratación parenteral en los pacientes terminales. También se presentarán 
datos de un ensayo clínico prospectivo randomizado, doble ciego de la hidratación parenteral en pacientes con 
cáncer avanzado y se hablará sobre los posibles efectos de la hidratación sobre la calidad del cuidado y de vida en 
los pacientes y cuidadores. También se discutirá las distintas modalidades de administración e indicaciones 
clínicas para la hidratación parenteral en fin de la vida, en domicilio y hospital. Finalmente, se discutirá el rol de la 
educación en Latinoamérica de los profesionales de salud y los familiares de pacientes con respecto a la 
hidratación subcutánea en domicilio. La sesión proveerá información que aportará a la práctica basada en 
evidencia con implicaciones inmediatas y directas sobre el cuidado que se le provee a la gran mayoría de 
pacientes terminales. 
 
 

Hacia la formación de los CP comunitarios: Acercando los CP a la Comunidad 
(Sesión. Simultánea) 
T. González (MD, Venezuela), M. Hidalgo Hernández (MD, Venezuela), R. Márquez (MD, Venezuela) 
 
Objetivo: Establecer un modelo que permita el acercamiento de los Cuidados Paliativos a la Comunidad, basados 
en la promoción, apropiación de sus actores del conocimiento, participación y demanda de atención a pacientes y 
sus familias. 
Resumen: Entre los retos que actualmente enfrentan los Cuidados Paliativos está la de influir en la población 
general y en los responsables de las políticas de salud de nuestra región, a fin de construir conciencia sanitaria, 
cambios de conducta y/o comportamiento en la población, incremento en la sensibilidad hacia un problema 
humano que cada día se acrecienta y para lo cual existe limitada respuesta, es el caso de la enfermedad crónica 
avanzada, que tiene influencia en lo físico, emocional, social, económico y espiritual, afectando tanto al paciente 
como a su familia. Los prestadores de Cuidados Paliativos a partir del conocimiento de los diferentes tipos de 
organización de las comunidades de su área de influencia y su acercamiento a ellas, se plantea un estudio de la 
población, utilizando estrategias de mercado, en las que participen los integrantes de la comunidad en conjunto 
con el equipo de cuidados paliativos, iniciando con la presentación de la filosofía y alcances de los Cuidados 
Paliativos, generación conjunta de herramientas de planificación estratégica, como son Misión, Visión, análisis de 
fortalezas y debilidades, amenazas y oportunidades, Análisis de Situación para conocer las necesidades de 
atención en cuidados paliativos. Insumos que permiten establecer objetivos, Estrategias y alianzas con la 
comunidad (Población, Profesionales, trabajadores, Instituciones, Organizaciones, Centros de Salud) 
direccionadas a promocionar y garantizar el derecho que tienen los pacientes y sus familias a una mejor calidad 
de vida hasta el final. Los Cuidados Paliativos tienen alto impacto, su apropiación y sentido de pertenecía por la 
comunidad, a través del empoderamiento de sus actores, ofreciendo respuesta a las demandas de la población, 
Acercando los cuidados paliativos a donde hay la necesidad, estableciendo herramientas de retroalimentación 
que permitan mejorar el sistema, siempre perfectible. 
 
 

Terapia del perdón en CP (TPCP): Una herramienta para facilitar la paz 
Interior (Taller) 
N. Díaz (Ps., Argentina), G. F. Vega (MD, Argentina) 
 
Objetivo: La Terapia del Perdón en Cuidados Paliativos (TPCP) es una herramienta para abordar una de las 
necesidades espirituales más intensas que aparecen en el momento de revisión de la vida: la de sentirse en paz 
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consigo mismo y con los otros. En este Taller se abordarán las características del proceso del perdón y se 
presentará un modelo integrador para facilitarlo, que contempla las particulares necesidades de los enfermos y 
sus familias en cuidados paliativos 
Resumen: En cuidados paliativos, la asistencia a las diferentes necesidades espirituales es parte de la asistencia 
integral hacia el paciente y su familia. Cuando el enfermo se dispone a releer su vida, aproximándose a un balance 
existencial, es frecuente que aparezcan las necesidades de perdonar, ser perdonado y cerrar asuntos inconclusos. 
La TPCP se propone como un instrumento facilitador de este proceso, a través de cuatro grandes pasos o 
?estaciones?. Se trabajará con los participantes en forma práctica y teórica para familiarizarlos con este modelo. 
Conclusiones: El principal objetivo será una mejor comprensión del proceso psicoespiritual del perdón y su 
facilitación en cada persona que así lo desee, a través de esta nueva herramienta psicológica, ayudándola a 
mejorar la calidad del final de su vida con la mayor paz posible. 
 
 

CP en nefrología (Sesión Simultánea) 
M. Najún (MD, Argentina), C. Zuñiga (MD, Chile) 
 
Las herramientas y conocimientos de los cuidados paliativos(CP)en enfermedad renal avanzada se aplican en 
europa y USA desde hace mas de 10 años. 
En latinoamerica recientes experiencias (en Chile y Argentina) han comenzado a transmitir y formar a los 
nefrologos en CP.  
El objetivo de esta presentacion es transmitir los conocimientos adquiridos traves el trabajo realizado en 
Argentina desde 2008 en la atencion de pacientes en hemodialisis, para promover su desarrollo en otros paises. 
Logros actuales en este campo en Argentina: 

 Formacion del grupo de trabajo de CP en la Sociedad Argentina de Nefrologia (SAN) 

 Dictado del modulo de CP en la carrera de especialista en Nefrologia (UBA) 

 Participacion con mesas propias de CP en congresos nacionales de nefrologia 

 Redaccion de las recomendaciones para el tratamiento del dolor en pacientes en hemodialisis cronica 
publicadas por la SAN 

 
 

Sábado 17 de Marzo, 2012 
 

Tres miradas a las barreras y facilitadores para la provisión de cuidados 
paliativos pediátricos (CPP) en Latinoamérica: Los especialistas, los 
oncólogos y la gestión sanitaria (Sesiones Simultáneas) 
A. M. Sánchez Varela (MD, USA), V. Dussel (MD, Argentina) 
 
Objetivos: Describir recursos y barreras existentes para la provisión adecuada de cuidados paliativos en niños en 
Latinoamérica. a. Proveedores de salud que tratan niños con enfermedades que limitan la vida en 17 países 
latinoamericanos y que asistieron al V Congreso Latinoamericano de la ALCP en el 2010. b. Jefes de servicio de 
oncología pediátrica, especialistas en cuidados paliativos, y lideres de ONGs dedicadas al cáncer infantil que 
proveen cuidados a niños con cáncer en la República Argentina. c. Autoridades de gestión sanitaria: La Dra. 
Rodriguez presentará su experiencia como Ex-Coordinadora Nacional de red de CPP del Ministerio de Salud de 
Chile. 
Resumen: La Dra. Sanchez presentará los resultados de una encuesta realizada entre los participantes en el V 
Congreso de la ALCP. Participantes incluyen 72 proveedores de CPP. El 25% de los proveedores se dedica de 
tiempo completo al CPP. Ellos reportan tener un adecuado acceso a equipos para el manejo del dolor y soporte 
psicosocial. Así mismo, describen tener dificultades encontrando servicios domiciliarios y hospicios.  
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La actividad propositiva para mejorar la calidad de vida del paciente 
oncológico (Sesión Simultánea) 
N. Omaña (TO, Venexuela), A. Rondón (TO, Venezuela), B. Torres (Ps., Venezuela) 
 
Objetivo: Discutir los hallazgos obtenidos de la experiencia con actividades propositivas como el tejido, la 
relajación y actividades recreativas, sobre la calidad de vida de los pacientes oncológicos del Instituto oncológico 
Luis razetti de Caracas, Venezuela. 
Resumen: En la presente investigación se plantea como objetivo principal estudiar la influencia de la actividad 
propositiva sobre la calidad de vida en pacientes oncológicos. Se parte de la concepción de Simo?s y Urbanoswsky 
(2006) quienes definen la actividad propositiva o desempeño ocupacional como la capacidad de la persona de 
elegir, organizar o desarrollar de manera satisfactoria ocupaciones significativas y culturalmente adaptadas, en 
búsqueda del cuidado personal y del disfrute de la vida, con la finalidad de contribuir a la sociedad. El que una 
persona con cáncer no se mantenga ocupado, imposibilitará su desarrollo y recuperación. Partiendo de esta idea, 
el terapeuta tiene como objetivo favorecer la recuperación o adquisición de conocimientos y habilidades 
necesarias para acceder y manejarse en el mundo social y familiar. La intervención de la terapia ocupacional y 
psicológica procura que el paciente oncológico progrese al nivel funcional de competencia, concebido por zita 
(2007) ?como la capacidad del individuo para tener interacciones efectivas con su ambiente? (p.199), y logre 
percibirse como una persona capaz, con control sobre si misma y sobre el medio, e impulsar la participación 
ocupacional en actividades propositivas, que promuevan esperanza y generen motivación, siendo la ocupación 
facilitadora del desarrollo humano y factor de preservación y restauración de la calidad de vida del paciente. 
Partiendo de lo anteriormente planteado, esta investigación, actualmente en curso, pretende conocer la 
influencia de actividades propositivas como el tejido, la relajación y actividades recreativas, sobre la calidad de 
vida de un grupo de pacientes oncológicos del instituto Oncológico Luis Razetti en Caracas, Venezuela. Se espera 
que estos resultados contribuyan a desarrollar actividades institucionales sistemáticas y continuas que 
promuevan una mejor calidad de vida en los pacientes oncológicos. Palabras Claves: actividad propositiva, 
desempeño ocupacional, calidad de vida. 
 
 

Educación en CP: ¿Lo estamos haciendo bien? (Taller) 
R. Wenk (MD, Argentina), S. Bunge (MD, Argentina), M. Bertolino (MD, Argentina) 
 
Objetivo: Analizar la evolución de la actividad docente de un programa argentino de cuidado paliativo – el 
objetivo es identificar los aspectos positivos y los negativos de cada etapa evolutiva de acuerdo a conceptos 
modernos sobre educación médica. 
Resumen: El inicio de la actividad educativa en el año 2005 estuvo basado en el convencimiento del beneficio del 
Cuidado Paliativo y en el entusiasmo por promover su filosofía y sus técnicas – la experiencia académica de los 
docentes era escasa. Una década y media después de actividad docente ininterrumpida, creciente, y con buenos 
resultados, evaluamos la calidad de nuestra actividad. Y surgen dos interrogantes mayores: es eficaz? como 
podemos optimizarla? En el encuentro se describirán (a) los métodos utilizados para transferir el contenido de los 
diferentes currículos y los resultados, y (b) las opciones posibles para optimizarlos. 
 
 

Proceso de implementación de un programa nacional de CP: Experiencia en 
Panamá (Sesión Simultánea) 
G. A. Da Costa (MD, Panamá), C. B. de García (Enf., Panamá), R. Buitrago (Farm., Panamá) 
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Objetivo: Explicar un modelo integral para la implementación de un Programa Nacional de Cuidados Paliativos 
utilizando la experiencia de Panamá como ejemplo. 
Resumen: Se trata de compartir una experiencia participativa e interdisciplinaria para la implementación de un 
Programa Nacional de Cuidados Paliativos utilizando herramientas de gestión administrativa y la plataforma 
virtual del Campus de la OPS realizando intervenciones estratégicas en el plano político, mediante alianzas con 
todos los actores del sector (ONGs, Caja de Seguro Social, MINSA, Universidades) Se muestran procesos dinámicos 
y fáciles de emular por otros países. 
 
 

Voluntariado e CP: Sua organização e importância para o paciente e dentro 
da equipe multiprofissional (Taller) 
G. Brunetti (MD, Brasil), R. Terra (RR.PP., Brasil), A. Nasser (Vol., Brasil), D. Prandel (Vol., Brasil) 
 
Objetivo: - Descrever como se organiza um serviço de voluntariado na saúde, focando cuidados paliativos - como 
atrair, capacitar, treinar e manter motivados pessoas da sociedade para o trabalho voluntário junto a pacientes 
sem recursos terapêuticos de cura. - Transmitir através de depoimentos de voluntários e coordenadores dos 
serviços, a experiência em cuidados paliativos e como isto ajudou o paciente e a equipe multiprofessional -
Mostrar como o voluntário pode aproximar a sociedade da discussão de temas ligados à terminalidade e ao papel 
cidadão de cada um. 
Resumen: O voluntário contemporâneo é atuante, esclarecido, participante, compromissado, formador de 
opinião e que realmente quer fazer a diferença onde atua. Ao analisarmos os motivos que o mobilizam em 
direção ao trabalho voluntário, descobrem-se, entre outros, dois componentes fundamentais: o de cunho 
pessoal, a doação de tempo e esforço como resposta a uma inquietação interior que é levada à prática, e o social, 
a tomada de consciência dos problemas ao se enfrentar com a realidade, o que leva à luta por um ideal ou ao 
comprometimento com uma causa. Em Cuidados Paliativos estas características são particularmente importantes 
pois embora a terminalidade seja um dos mais antigos assuntos a acompanhar o ser humano, o tabu e o receio de 
abordá-la abertamente leva sofrimento muitas vezes evitável, a muitos pacientes sem recursos terapêuticos de 
cura. Assim, ao mesmo tempo que o voluntário esta ativamente ajudando àqueles que estão fragilizados pela 
proximidade da morte, também esta fazendo com que o tema seja colocado de modo mais aberto e claro à 
sociedade. É importante ressaltar o potencial transformador que essas atitudes representam para o crescimento 
interior do próprio voluntário. Assim, o voluntariado deve levar a uma relação benéfica para todos: paciente, 
voluntário e instituição. Pretendemos nesta oficina abordar o voluntariado sobre dois aspectos: 1- Treinamento 
de voluntários:como é organizado um serviço para receber voluntários, capacitá-los e direcionar seu trabalho 
objetivando ajudar o paciente; 2- A função e importância do voluntário nos serviços em que atua e quais 
resultados obtemos com este trabalho; Para isto serão chamadas 4 instituições sendo duas brasileiras e duas 
argentinas O tempo será dividido igualmente entre elas que deverão mostrar como funciona o trabalho 
voluntário em suas instituições, os resultados obtidos, e se possível, depoimento de voluntário mostrando a 
prática de seu serviço. 
 
 

¿Es más allá de mis fuerzas el no querer comer?: Anorexia, caquexia en 
pacientes con cáncer y enfermedades crónicas concomitantes (Sesión 
Simultánea) 
M. O. Delgado Guay (MD, USA), E. Bruera (MD, USA), N Suárez (MD, Venezuela) 
 
Objetivo: Describir los diferentes mecanismos y factores asociados con caquexia en pacientes con enfermedades 
crónicas y describir posibles intervenciones beneficiosas para estos pacientes. 
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Resumen: La intersección del envejecimiento con el cáncer implica más que un simple aumento en la incidencia y 
prevalencia de la enfermedad. Definitivamente la respuesta del organismo al cáncer y a su tratamiento también 
es diferente en pacientes ancianos. La presencia de enfermedades crónicas concomitantes puede complicar el 
proceso de tamizaje, diagnosis, tratamiento y manejo del cáncer en estos pacientes. Enfermedades crónicas 
concomitantes son un factor pronóstico importante. Pacientes con cáncer con varias enfermedades 
concomitantes tienen peor sobrevida que pacientes que no las tienen. A la misma vez, la presencia de 
enfermedades concomitantes afecta el estado funcional, nutricional (anorexia, caquexia) y la calidad de vida de 
estos pacientes. Caquexia es una de las condiciones más devastadoras que muchos pacientes con enfermedades 
crónicas desarrollan. Reconocida como un deterioro progresivo de hábito corporal, esta ha sido asociada a 
múltiples enfermedades como cáncer, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fallo cardiaco congestivo, 
síndrome de inmunodeficiencia humana, enfermedades reumatoides y otras enfermedades serias como diabetes 
y sepsis. Ha sido propuesto que los cambios nutricionales relacionados al cuadro clínico son un compuesto de 
factores dietéticos incluyendo disminución de la ingesta de proteínas, micronutrientes y energía, pobre apetito, 
malabsorcion, y aumento en el desgaste y consumo y perdida de nutrientes. Existe una interconexión compleja de 
sistemas hormonales en los sistemas de balance de energía en estos pacientes. Esto contribuye a los efectos 
adversos vistos en estas enfermedades. Debido a lo complejo de esta entidad, y a pesar de múltiples 
investigaciones, muy pocas intervenciones han probado ser beneficiosas a pacientes con caquexia. Al final de esta 
presentación los participantes podrán identificar múltiples factores asociados con caquexia en pacientes con 
enfermedades crónicas y describir posibles intervenciones beneficiosas para pacientes que se ven afectadas con 
este problema. 
 
 

Evaluación de la calidad de vida y carga sintomática en pacientes con 
enfermedad oncológica avanzada (Sesión Simultánea) 
P. Papa (MD, Uruguay), M. Najún (MD, Argentina), J. J. Dapueto (MD, Uruguay) 
 
Objetivo: Diseñar un programa informático capaz de detectar precozmente los problemas que puedan afectar el 
bienestar y satisfacción del paciente con una enfermedad oncológica avanzada e introducir las medidas de 
Calidad de Vida en la práctica médica cotidiana. 
Resumen: El concepto de calidad de vida relacionado con la salud (CVRS) abarca aspectos físicos, psicológicos y 
sociales de la salud tal como son percibidos por el paciente según su propia historia y sus expectativas. En el 
contexto de los Cuidados Paliativos la evaluación de la calidad de vida resulta un objetivo primordial para detectar 
precozmente los problemas que puedan afectar la percepción de bienestar y satisfacción de los pacientes que 
padecen una enfermedad incurable y progresiva. En esta mesa redonda se presentarán tres exposiciones que 
abarcarán los siguientes aspectos: ? Definiciones conceptuales de CVRS y su operacionalización para la medición 
de CVRS en Cuidados Paliativos. La elección de una herramienta de evaluación no es fácil en esta población en la 
que la comunicación, el apoyo familiar y social y los aspectos espirituales adquieren mayor importancia que en 
otras fases de la enfermedad. En esta sección se revisarán las definiciones conceptuales más frecuentes y los 
instrumentos de evaluación disponibles. ? Aplicación de mediciones de CVRS en la práctica clínica cotidiana de 
Cuidados Paliativos en una policlínica de soporte sintomático y en una policlínica oncológica en un centro de salud 
de Montevideo: problemas metodológicos y soluciones técnicas. Se presentará la batería de instrumentos 
seleccionada para el estudio, las características de comprensibilidad y aplicabilidad de los instrumentos, el 
procedimiento informático usado para obtener los resultados de las puntuaciones en tiempo real y los problemas 
operativos. ? Resultados de la primeros seis meses de la aplicación de un programa informático para el 
procesamiento de las evaluaciones de CVRS realizadas por los pacientes. Se incluirá además la evaluación de los 
médicos acerca de la inclusión de estas mediciones en la historia clínica. ? Se promoverá la discusión de los 
asistentes acerca de los aspectos planteados. 
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Presentaciones Orales 
 

 
PRESENTACIONES ORALES (por orden de exposición) 

N° Categoría Título Autores fecha de 
presentación 

1 Enfermería LA IMPORTANCIA DEL CUIDADO DOMICILIARIO EN 
PACIENTES PALIATIVOS NO SE PRESENTA POR DECISIÓN 

DE LOS AUTORES 

Susana García Moreta,  Jueves 15 de 11:00 
a 12:30 

2 Enfermería ELNEC : End-of-Life Nursing Education Consortium, 
Consorcio de Educacion de Enfermeria al final de la vida 

NO SE PRESENTA POR DECISIÓN DE LOS AUTORES 

R. A. Strong,  L. Hidalgo, Jueves 15 de 11:00 
a 12:30 

3 Enfermería Cuidando de crianças com Epidermólise Bolhosa: Uma 
realidade da enfermagem 

R.T.V.Polastrini, C.A.Borghi, M.D. 
Misko, S.M.B.Barbosa 

Jueves 15 de 11:00 
a 12:30 

4 Enfermería Valoración del dolor en pacientes oncológicos en agonía: 
Aplicación de la escala EABS 

M. Alfaro, B E Rosales, R. Baldeos 
Jacobo 

Jueves 15 de 11:00 
a 12:30 

5 Familias y 
cuidadores 

REPERCUSIONES EN LA FAMILIA Y EN EL CUIDADOR DEL 
PACIENTE EN ETAPA TERMINAL 

V. Dávalos Batallas*; P. González 
Granda; S. Erraez; M.E.Espinoza 

González  

Jueves 15 de 11:00 
a 12:30 

6 Hospicios y CP 
(Trabajos 

regionales) 

Experiencia interdisciplinaria del cuidado en el Hospice 
Buen Samaritano 

M.Najun; P.Troncoso; L.Acuña; 
V.Lopez; M.Specos 

Jueves 15 de 11:00 
a 12:30 

7 Hospicios y CP 
(Trabajos 

regionales) 

Luces y Sombras de los Hospicios y Cuidados Paliativos en 
Venezuela 

C de Fuenmayor Jueves 15 de 11:00 
a 12:30 

8 Gestión / 
administración y 

políticas 

Um olhar dos Cuidados Paliativos e políticas públicas para 
a Amazônia. 

S.S.A.PAMPOLHA¹; A.M.SOUZA² Jueves 15 de 14:30 
a 16.00 

9 Gestión / 
administración y 

políticas 

Coordinación de la red de atención a pacientes en 
cuidados paliativos. 

LI Tupper, MC Aguirre, MM González Jueves 15 de 14:30 
a 16.00 

10 Gestión / 
administración y 

políticas 

Situación Jurídica de los Cuidados Paliativos en 
Latinoamérica 

M. Claus; A. Alarcón Hein; M.R. 
Berenguel Cook; M. Colorado; G.G. De 
Simone; G. Domínguez Castillejos; A. F. 

Espinosa Aranzales; P. Gallo; R. E. 
Jiménez-Paneque; C. Monti; C. Naylor; 

T. Pastrana; M. Peñuela-Epalza; R. 
Reichert Duarte; L. C. Escobar Pinzón 

Jueves 15 de 14:30 
a 16.00 

11 Gestión / 
administración y 

políticas 

Podemos implementar programas públicos de Cuidados 
Paliativos en Latinoamérica? Experiencia venezolana 

Bonilla P., Moron C. Jueves 15 de 14:30 
a 16.00 

12 Gestión / 
administración y 

políticas 

Medición de la satisfacción de los usuarios del Servicio de 
Medicina Paliativa (SMP) Hospital Maciel, Montevideo-

Uruguay 

Autores: Perroni V, Piriz G,Silva M,Silva 
G,Silvera L. 

Jueves 15 de 14:30 
a 16.00 

13 Gestión / 
administración y 

políticas 

El desafío de entregar los cuidados paliativos en el área 
rural y las fortalezas del trabajo en red: Cuidados 

Paliativos en la Red Asistencial del Servicio Salud Valdivia, 
Región de los Ríos, Chile 

M.J. Puga; A. Espinoza: T. Zenteno Jueves 15 de 14:30 
a 16.00 

14 Gestión / 
administración y 

políticas 

Factores Que Influencian El Acceso Y La Disponibilidad De 
Opioides Para El Manejo Del Dolor Por Cáncer En 

Instituciones De Salud De La Chorrera, Penonomé Y 
Chitré  

Santana, C; Buitrago, R;   Rodríguez, J; 
Bejarano, I 

Jueves 15 de 14:30 
a 16.00 

15 Dolor y Control de 
síntomas 

ESTUDIO DE LA PREVALENCIA DE SEDACION TERMINAL 
EN PACIENTES CON CUIDADOS PALIATIVOS 

DOMICILIARIOS (2007-2011), PRIMER NIVEL DE 
ATENCION, RAP-ASSE, MONTEVIDEO, URUGUAY 

V. Izaurraldi; A. Caputi; Viernes 16 de 
11:00 a 12:30 
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16 Dolor y Control de 
síntomas 

Manejo Dolor Neuropático Localizado con Parches de 
Lidocaína Tópica al 5% en Pacientes con Dolor 

Oncológico. 

JP Miranda, B. Larrea, L.Jiménez, 
T.Maiza, T.Labbé, N.Abusada, R. 

Orellana, L. Castillo, E. Valdivia, V. 
Valdivieso, N. Jaramillo  

Viernes 16 de 
11:00 a 12:30 

17 Dolor y Control de 
síntomas 

Controle de Sintomas Identificados através de Escalas de 
Avaliação Aplicadas por um Programa de Internação 

Domiciliar? PIDI/UFPEL/FAU , Pelotas/RS/ Brasil 

Fripp.J Arrieira. I Abreu. A 
Manjourany.T Duval. Patricia 

Viernes 16 de 
11:00 a 12:30 

18 Dolor y Control de 
síntomas 

Prescripción de laxantes y antieméticos en pacientes con 
opioides antes y después de la primera consulta en 

Cuidados Paliativos (CP) 

Dra. Jorgelina Russo, Lic. Valeria Illan, 
Dra. Carolina Martinez, Dr. Ernesto 

Vignaroli, Dra. Mariela Bertolino 

Viernes 16 de 
11:00 a 12:30 

19 Dolor y Control de 
síntomas 

Atuação de Equipe de Cuidados Paliativos em Unidade de 
Terapia Intensiva de Hospital Geral 

T.P. Branco, C.G.L. Jorge, R.T.Costa, 
D.N. Forte. 

Viernes 16 de 
11:00 a 12:30 

20 Dolor y Control de 
síntomas 

Morfina en el tratamiento sintomático paliativo de la 
disnea en pacientes en etapa terminal. Servicio de 

Medicina Paliativa (SMP), Hospital Maciel (Montevideo, 
Uruguay) 

G.Sehabiaga;M.Silva Viernes 16 de 
11:00 a 12:30 

21 Dolor y Control de 
síntomas 

Versión Revisada En Español Del Edmonton Symptom 
Assessment System (ESAS-R): Primer Análisis 

Psicométrico Involucrando Pacientes Con Cáncer 
Avanzado 

A. Carvajal, N. Hribernik, E. Duarte, A. 
Sanz-Rubiales, C. Centeno, S. 

Blijdenstein Lara 

Viernes 16 de 
11:00 a 12:30 

22 Psico-social Dispositivo taller de familiares en duelo Veloso V., Quevedo AM., Nastasi R., 
Berenguer C., Garrigue N., Tripodoro 

V. 

Viernes 16 de 
14:30 a 16:00 

23 Psico-social Avaliação Sócio-Demográfica de Pacientes com Demência 
Avançada Disfágicos e seus Respectivos Cuidadores 

Atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) de Belo 
Horizonte, Brasil. 

Cintra, MTG; Abranches, AP; Cunha, 
LCM; Moraes, EM; Gonçalves, DU; 

Torres, HOG; Rezende, NA. 

Viernes 16 de 
14:30 a 16:00 

24 Psico-social Impacto da Carta de Planejamento de Cuidados 
Avançados na qualidade de atendimento de fim de vida 

de idosos do Ambulatório de Cuidados Paliativos 
Geriátricos do HC-FMUSP 

G Cassefo; B Algrante; L Andrade; KP 
Paia; JR Curiati; W Jacob-Filho; LA 

Saporeti 

Viernes 16 de 
14:30 a 16:00 

25 Psico-social ¿El paciente oncológico tiene sufrimiento total? Espín, I., Infante, K., Álvarez,M., 
Suarez, N., Bonilla, P., Hidalgo, M., 

González,T. 

Viernes 16 de 
14:30 a 16:00 

26 Psico-social Instrumento de Avaliação de Habilidades de 
Comunicação em Cuidados Paliativos (IAHCCP): 
construção e dados preliminares de validação. 

M.M. Trovo de Araújo; M.J. Paes da 
Silva. 

Viernes 16 de 
14:30 a 16:00 

27 Psico-social ¿Los falsos paliativos? como soporte familiar de la 
Conspiración del silencio 

MA Ruiz Osorio,  YUCC Flórez Ruiz, CC 
Arbelaez, V. Córdoba Sánchez, D. 

Rodríguez Zabala 

Viernes 16 de 
14:30 a 16:00 

28 Psico-social La muerte inminente: ¿Elaboración posible de un duelo 
anticipado? 

V. Díaz, MA Ruiz Osorio Viernes 16 de 
14:30 a 16:00 

29 CP en pediatría LIMITACION DE ESFUERZO TERAPEUTICO: PERSPECTIVAS 
DESDE UN EQUIPO DE CUIDADOS PALIATIVOS 

PEDIATRICOS. 

Kiman, R; Conti, A; Requena, ML Sábado 17 de 
11:00 a 12:30 

30 CP en pediatría ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À CRIANÇA COM CÂNCER 
EM CUIDADOS PALIATIVOS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA 

S.A.do Carmo; S.A.P.José Sábado 17 de 
11:00 a 12:30 

31 CP en pediatría CARACTERIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO EN CUIDADO 
PALIATIVO PEDIÁTRICO Y PERCEPCIÓN DE BARRERAS POR 

PARTE DE LOS PEDIATRAS Y RESIDENTES DE PEDIATRÍA 

S.Flórez;M. León; M. Tovar;C. 
Granados; D. Villamizar; K. Villegas 

Sábado 17 de 
11:00 a 12:30 

32 CP no oncológico Análise da Sobrevida de Pacientes com Demência 
Avançada Disfágicos Atendidos pelo Sistema Único de 

Saúde de Belo Horizonte, Brasil 

Cintra, MTG; Cunha, LCM; Moraes, 
EM; Gonçalves, DU; Torres, HOG; 

Rezende, NA. 

Sábado 17 de 
11:00 a 12:30 

33 CP no oncológico COMUNICACIÓN DE ATENCION DE PACIENTES CON ELA 
EN CUIDADOS PALIATIVOS de Casmu (Intitucion de 

Asistencia Medica sin fines de lucro)Uruguay 

Dras Claudia Diaz, Ana Guedes, Maria 
Jose Montes 

Sábado 17 de 
11:00 a 12:30 

34 CP no oncológico O adolescente com doença crônica/ HIV- aids: 
trabalhando perdas e a terminalidade 

G.Brunetti;E.Aires;M.S.Ferrao;S.Concei
ção;N.Maciel; M.A da Silva 

Sábado 17 de 
11:00 a 12:30 
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35 CP no oncológico Estudio comparativo entre pacientes fallecidos con 
insuficiencia cardíaca (IC) avanzada que participaron del 
programa de cuidados paliativos en cardiología (PCPC) y 

pacientes fallecidos previo al inicio de PCPC. 

RL Vazquez, D Bruno, MP Cean, M 
Herrero, G Vita, A Mendez Villarroel, E 

Baldessari. 

Sábado 17 de 
11:00 a 12:30 

36 Educación EDUCACION A DISTANCIA EN CUIDADOS PALIATIVOS 
PEDIATRICOS (CPP) 

Nallar M.,Piccone S.,González 
M.,D´Andrea G.,Lascar E. 

Sábado 17 de 
14:30 a 16:00 

37 Educación E-LEARNING: Cursos de Cuidados Paliativos en América 
Latina: cambios en los niveles de conocimientos y de 

confort 

S. Bunge; C.Cullen; A. Rodriguez; J. 
Saravia; E. Vignaroli; M. Bertolino; R. 

Wenk 

Sábado 17 de 
14:30 a 16:00 

38 Educación El tiempo esta a favor de los pequeños: " La Siembra 
Rural Paliativa en El Salvador.Tiene por luz, el apoyo de 

America Latina 

G. Orellana Yescas; M. Orellana 
Cartagena; F. Orellana Escobar; S. 

Castro. 

Sábado 17 de 
14:30 a 16:00 

39 Otros INTERVENCIONES DE CUIDADOS PALIATIVOS EN MUJERES 
CON CANCER DE MAMA AVANZADO Y SUS CUIDADORES: 

RESULTADOS DE DOS ESTUDIOS CUBANOS 

J. Grau; M. Chacón; K. Figueredo; Y. 
Expósito; T. Romero; MC. Reyes; H. 

Acosta; JL. Martínez 

Sábado 17 de 
14:30 a 16:00 

40 Otros Definição de Critérios Geriátricos para Inclusão em um 
Programa de Cuidados Paliativos 

M.S. Costa, J.A.E Curiati, W. Jacob-
Filho, L.A. Saporetti 

Sábado 17 de 
14:30 a 16:00 

41 Farmacología Adherencia a Tratamiento Farmacológico de Pacientes de 
Cuidados Paliativos en Atención Domiciliaria del Instituto 

Nacional del Cáncer 

S.Castro;M.Barrera,L.Mendez;L.Jacque
t;V.Kramer; V.Ravanal;C.Ríos. 

Sábado 17 de 
14:30 a 16:00 

42 Rehabilitación y T. 
ocupacional 

A Terapia Ocupacional no contexto de Cuidados 
Paliativos: ressignificando a vida. 

A.L.Lanza; C.B.Silva. Sábado 17 de 
14:30 a 16:00 

 
 

Resúmenes de Presentaciones Orales  
(Por orden de presentación) 
 

 

Jueves 15 de Marzo, 2012 
 

Aula 6- 11:00 a 12:30 hs 
 
 

1. La importancia del cuidado domiciliario en pacientes paliativos 
(CANCELADA SU PRESENTACIÓN POR EL AUTOR) 
 
País: Chile 
Autores: Susana García Moreta, Enfermera Universitaria (Universidad de León, España), Diplomada en Cuidados 
Paliativos, Asistencia Domiciliaria, Geriatría/Gerontología. Delegada del Comité de Bioética CECAS (2007-2009, 
Provincia de Castilla, Orden San Juan de Dios, España) Actualmente Responsable Área de Salud de CONAPRAN 
(Consejo Nacional de Protección a la Ancianidad), Chile. 
 
Resumen: Entender los beneficios generados al mantener a una persona (paciente) en Cuidados Paliativos en su 
domicilio durante el mayor tiempo que sea posible con la máxima calidad de cuidados médicos, de enfermería, de 
otros profesionales sanitarios. La importancia del trabajo interdisciplinar, en la tarea de generar calidad de 
cuidados y de vida, por parte de un Equipo Domiciliario de Cuidados Paliativos (Medico-Enfermera-Auxiliar de 
cuidados-Psicólogo-Asistente social-Fisioterapeuta...). Conocer la importancia de entregar una información veraz 
y capacitación de calidad a los familiares y cuidadores formales e informales involucrados en los cuidados de la 
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persona, evolución del proceso y control de síntomas, situación de últimos días, muerte digna, apoyo y 
seguimiento del duelo familiar 
 
 

2. ELNEC: End-of-Life nursing education consortium-Consorcio de Educación 
de Enfermería al final de la vida 
(CANCELADA SU PRESENTACIÓN POR EL AUTOR) 
 
País: USA 
Autores: Roger A. Strong, ACHPN; PhD; FPCN, Certified ELNEC Trainer, San Diego Hospice and the Institute for 
Palliative Medicine; Lilian Hidalgo, MD, Fellow International - San Diego Hospice and the Institute for Palliative 
Medicine, Vice President Peruvian Palliative Care Society 2009-2011 
Resumen: 
Objetivo: Brindar información sobre ELNEC diseñado para educar facultativos y enfermeros en los cuidados al 
final de la vida. 
Antecedentes: Los enfermeros pasan más tiempo que otros profesionales de la salud con pacientes/familias, 
están estrechamente involucrados en todos los aspectos del final de la vida/cuidados paliativos y atienden las 
necesidades en forma individualizada. El cuidado de enfermería tiene el potencial de reducir la carga emocional y 
angustia y la capacidad de ofrecer apoyo a las necesidades físicas, psicológicas, sociales y espirituales de 
pacientes/familias. Desafortunadamente se ha demostrado que existen grandes deficiencias en los cuidados 
paliativos/ del final de la vida, incluyendo la falta de contenido en textos de enfermería, mínimo contenido en el 
plan de estudios, inadecuado conocimiento de profesores y otras barreras educativas que dificultan la práctica de 
enfermería. En respuesta a estas deficiencias, se desarrollo e implemento ELNEC con la colaboración de City of 
Hope Cancer Center and American Association of Colleges of Nursing. Se ha demostrado que el uso de ELNEC 
conduce a la implementación de un plan de estudio de enfermería mejorado, indicado por el aumento en el 
contenido, efectividad percibida por los graduados y en la experticia de los docentes en los cuidados al final de la 
vida. ELNEC promueve la colaboración médico-enfermero a través de la educación. 
Presentación: Método Conferencia con diapositivas, folletos y discusión interactiva, Descripción, Facilitar una 
visión general del enfoque y plan de estudios, mostrar los módulos y proveer información de cómo obtener 
entrenamiento y certificación formal en ELNEC. También se orienta sobre cómo adaptar ELNEC a diferentes 
culturas. ELNEC consta de 9 módulos: Cuidados Paliativos de Enfermería; Manejo del Dolor; Manejo de Síntomas; 
Aspectos Éticos en Cuidados Paliativos de Enfermería; Consideraciones Culturales/Espirituales en Cuidados 
Paliativos; Comunicación; Pérdida, Duelo; Logrando Cuidados Paliativos de Calidad; Preparación/Cuidados en el 
momento de la muerte. 
 
 

3. Cuidando de crianças com epidermólise bolhosa uma realidade da 
enfermagem 
 
País: Brasil 
Autores:R.T.V.Polastrini, C.A.Borghi, M.D. Misko, S.M.B.Barbosa 
Resumen: 
Este trabalho tem um caráter descritivo-exploratório e tem como objetivo descrever as ações de enfermagem no 
atendimento à criança portadora de Epidermólise Bolhosa (EB) e a seus familiares. Tal fato facilitou o 
enfrentamento da doença e consequentemente ocorreu a melhoria na qualidade de vida destas crianças, 
atendidas em um ambulatório de dor e cuidados paliativos pediátricos. São atendidos 52 pacientes com esta 
patologia com idades de 0 a 19 anos. A Epidermólise Bolhosa representa um grupo heterogêneo de patologias de 
caráter genético caracterizado pela formação de bolhas na região cutaneomucosa, após trauma mínimo, como 
resultado de fragilidade do epitélio. O acompanhamento dessas crianças é multiprofissional e interdisciplinar. A 
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enfermagem tem papel fundamental no cuidado e na promoção à saúde da criança com EB. Aliviando áreas de 
pressão, que podem causar ou agravar as lesões; observando sinais de infecção e intervindo sobre estes; atuando 
no controle da dor, a partir da avaliação de suas causas; através do cuidado das feridas, observando a 
singularidade de cada paciente para a seleção do curativo; minimizando o prurido; observando mudanças na 
ferida; oferecendo apoio ao paciente e seus familiares. 
A participação da família no processo de tomada de decisão para cada cuidado prestado, possibilita que se 
encontre o melhor caminho para a criança com EB, utilizando-se programação adequada da assistência com uso 
racional dos recursos. Acreditamos que reconhecer as necessidades psicoemocionais e sociais da família, nos 
ajuda a compreender comportamentos e atitudes. 
A implementação desses atendimentos tem refletido numa melhora na qualidade de vida das crianças e 
familiares, com uma maior adesão ao tratamento, propiciando o estabelecimento de rotinas cotidianas, como 
frequentar a escola e brincar. 
O trabalho também envolve a informação à comunidade que convive com esta realidade, contribuindo para o 
bem estar e melhor integração de qualquer indivíduo com EB. 
 
 

4. Valoración del dolor en pacientes oncológicos en agonía: Aplicación de la 
Escala PABS (Pain Assesment Behavioral Scale - Escala de Campbell) 
 
País: Perú 
Autores: Lic. Enfermería Maricarmen Alfaro Rodríguez, Lic. Enfermería Beatriz Estrella Rosales, Lic. Enfermería 
Raquel Baldeos Jacobo 
Resumen:  
Introducción: La observación de la conducta del paciente es un excelente método de evaluación del dolor. Existen 
muchas conductas indicativas de la experiencia dolorosa, como los quejidos, muecas, suspiros, ciertas conductas 
corporales, expresiones faciales y también el bajo nivel de actividad. El equipo de enfermeras y técnicas del área 
de cuidados paliativos que se encarga de brindar cuidado directo al paciente en fase terminal y  en fase  agónica 
en domicilio, observan diversas conductas y/o respuestas fisiológicas que expresan los pacientes en ésta fase, e 
introducen la Escala PABS dentro del formato de valoración. Ésta, identificada como la que más se adecua al tipo 
de pacientes, nos permite determinar la presencia del dolor a través de indicadores conductuales y valorando la 
respuesta funcional: alteración de la presión arterial, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria y sudoración 
como indicador de dolor.  
Objetivos: Los objetivos de este estudio fue valorar los niveles de dolor en pacientes oncológicos en agonía. 
Métodos: Se revisaron 150 casos de pacientes incluidas en el programa TOTAL CARE desde mayo 2010 hasta 
enero 2011. Se colectó información sobre edad, sexo, tipo de neoplasia, y tratamiento paliativo. Se realizó una 
evaluación basal de nivel del dolor mediante la escala PABS o Wong-Baker. Posteriormente los pacientes fueron 
reevaluados a los 45 y 60 minutos posterior al tratamiento tal como sugiere el documento original de la Escala 
PABS, la cual fue aplicada los últimos siete días hasta su muerte. Los puntajes obtenidos en las escalas PABS o 
Wong-Baker fueron categorizados de acuerdo al nivel del dolor en: dolor leve a moderado (1-3), dolor moderado 
– grave (4 – 6) y dolor fuerte (>6). Se comparó el nivel de dolor según la localización primaria del tumor y 
adicionalmente, se comparó el nivel del dolor según el compromiso metastásico o del tumor primario de 
neoplasias en el sistema nervioso central, hueso, hígado y pulmones. 
 
 

5. Repercusiones en la familia y en el cuidador del paciente en etapa 
terminal 
 
País: Ecuador 
Autores: V. Dávalos Batallas; P. González Granda; S. Erraez; M.E.Espinoza González 
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Resumen: 
Objetivo: Evaluar el impacto familiar del cuidado al paciente terminal mediante el uso de escalas y entrevistas. 
Metodología: Se realizó un estudio cuantitativo, descriptivo con diseño longitudinal en 39 cuidadores de 
pacientes ingresados en los hospitales de la ciudad de Loja, que cumplían criterios de enfermedad en etapa 
terminal y que aceptaron ingresar al estudio. Como instrumentos de recolección de datos se utilizaron escalas de 
depresión, ansiedad, entrevistas al paciente y cuidador. El análisis estadístico con Epi Info versión 7 2011. 
Resultados: El cuidador es un(a) hijo(a) en 31,25%, el cónyuge en 21,88%, seguido de hermanos y padres en 
12,5% respectivamente. El 68,42% de cuidadores ha visto afectadas negativamente sus responsabilidades 
laborales, familiares y sociales. El 57,89% no considera que el cuidado sea una carga. El 52,63% de casos percibe 
que el paciente lo tiene como la única persona que lo puede cuidar. El 94,74% cree que le hace falta más apoyo 
del equipo de salud lo cual alivianaría la responsabilidad en el 72,22%; el mismo porcentaje preferiría un cuidado 
ambulatorio.  
La relación entre los familiares mejoró en el 63,16%; se afectó la economía de la familia, ya que ésta asume los 
gastos para la atención del paciente en el 50,01%. El 79,5% esperan que su familiar sufra lo menos posible. El 
53,8% de cuidadores no están preparados para perder a su ser querido, a pesar de que conocen de su pronóstico 
desde hace años el 23,1% y meses el 46,2%. 
Conclusiones: La familia del paciente terminal sufre un impacto en su vida laboral, social, familiar y económica. 
Sin embargo en el presente estudio se observó que no se percibe el cuidado como una carga, más bien se afianzó 
el vínculo familiar, pero refieren falta de apoyo por parte de un equipo de cuidados paliativos. 
 
 

6. Experiencia interdisciplinaria del cuidado en el Hospice Buen Samaritano 
 
País: Argentina 
Autores: M.Najun; P.Troncoso; L.Acuña; V.Lopez; M.Specos 
Resumen: El Hospice Buen Samaritano es una ONG que brinda atención gratuita a personas sin recursos con 
enfermedad terminal. Se inauguro en diciembre de 2009. Tiene capacidad para alojar 7 pacientes (Inpatients). 
Además brinda servicio como centro de día (Day Hospice). Se sostiene con aportes de donantes particulares. El 
cuidado es realizado por profesionales entrenados en cuidados paliativos y voluntarios. En esta presentación se 
mostraran todos los datos estadísticos surgidos de este tiempo de servicio.  

1. Datos asistenciales (población de pacientes, uso de morfina, situación social, tiempo de estadía, trabajo 
en equipo)  

2. 2. Situación del voluntariado en un hospice (cantidad, formación, renovación, legales) 
3. Datos económicos de funcionamiento (costos, sustentabilidad, modelo de gestión)  
4. 4. Educación (propuestas educativas para la comunidad) 

 
 

7. Luces y sombras de los hospicios y cuidados paliativos en Venezuela 
 
País: Venezuela 
Autor: Lic. Cenobia de Fuenmayor 
Resumen: En 5 años que hemos trabajado en Hospicio y Cuidados Paliativos nos hemos encontrado en nuestro 
país con luces y sombras que no han permitido que nos desarrollemos en su totalidad, el fin de este trabajo es 
crear un intercambio de experiencias entre todos los Hospicios y Unidades de Cuidados Paliativos en 
Latinoamérica para que en unión podamos lograr que nuestros sistemas de salud tomen en cuenta la importancia 
para nuestros países de la prestación de estos servicios a nivel público. 
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Aula 6- 14:30 a 16:00 hs. 
 

8. Um olhar dos cuidados paliativos e políticas públicas para a Amazônia 
 
País: Brasil 
Autores: S.S.A.PAMPOLHA¹; A.M.SOUZA² 
Resumen: Apresentamos uma discussão crítica sobre a emergência dos Cuidados Paliativos na Região Amazônica 
e as políticas públicas voltadas ao processo de morrer com dignidade. Para tanto, são considerados os princípios 
que norteiam o paliar, as diretrizes do Sistema Único de Saúde brasileiro e o proposto através de legislações do 
Ministério da Saúde a/cerca da implantação do modelo de gestão do fim da vida baseados na filosofia dos 
cuidados paliativos.  
Objetiva-se apresentar o cenário regional no que se refere aos cuidados ao crescente número de casos de 
pessoas com doenças crônicas degenerativas evoluindo a uma condição de ameaça à vida e fora de possibilidades 
terapêuticas de cura na região amazônica; sendo, assim como no panorama nacional brasileiro, a maioria dos 
casos (85%) pessoas portadores de câncer que estão sendo cuidadas em hospitais de média e alta complexidade, 
recebendo assistência inadequada de pouca efetividade, com altos custos ao sistema de saúde e principalmente, 
submetidas a uma abordagem curativa que prioriza a recuperação através de recursos terapêuticos invasivos e de 
alta tecnologia desconsiderando o sujeito nas suas reais necessidades, com sua subjetividade e em sua 
autonomia. A discussão baseia-se em um levantamento de literatura e das políticas públicas desenvolvidas na 
área, onde se destaca a importância do acesso a esses cuidados estendendo-se a outras condições advindas 
principalmente com o envelhecimento populacional e não somente aos casos de câncer. A referida discussão nos 
leva a concluir que há, primeiramente, uma escassez de políticas públicas que discutam e fomentem a 
implantação de serviços especializados em cuidados paliativos considerando a regionalidade e a real condição dos 
serviços hospitalares da rede de assistência, o que leva consequentemente a considerar a emergência dos 
Cuidados paliativos na Amazônia. 
 
 

9. Coordinación de la red de atención a pacientes en cuidados paliativos 
 
País: Chile 
Autores: LI Tupper, MC Aguirre, MM González 
Resumen: En Chile, existe un Programa Nacional de Alivio del Dolor y Cuidados Paliativos y una Guía Clínica (GC) 
Ministerial al respecto. Ésta recomienda el manejo coordinado de los pacientes entre las Unidades de Cuidados 
Paliativos (UCP) y la Atención Primaria (APS), sin embargo, como se ha expuesto anteriormente, esto no se 
cumple adecuadamente en el S. Salud Metropolitano Sur Oriente (SSMSO).  
Objetivo: Determinar aspectos relevantes implicados en el adecuado funcionamiento de la red de atención de 
pacientes en cuidados paliativos (CP), entre APS y UCP.  
Métodos: Evaluación cuali-cuantitativa a través de una encuesta autoaplicada a miembros de equipos de APS. 
Muestra constituida por 111 profesionales y técnicos asistentes a la jornada anual de CP del SSMSO. 
Resultados: Se distribuyó la encuesta al total de asistentes (n=136) a “III Jornadas de Cuidados Paliativos para 
Atención Primaria del SSMSO”, obteniéndose un 86% de respuesta. La muestra estaba constituida principalmente 
por equipos de enfermería. Se evaluaron distintos aspectos del trabajo conjunto de APS y UCP, destacando 
amplio acuerdo sobre la inclusión de APS en el manejo de estos pacientes, pese a que la mitad de los 
entrevistados no se sienten adecuadamente capacitados para ello. La coordinación entre los dos niveles de 
atención es ampliamente considerada como inadecuada, destacando múltiples dificultades, principalmente 
referente a recursos materiales y personales. A nivel de APS las necesidades de estos pacientes son resueltas a 
través de los Programas de Atención al Paciente Postrado, equipos multidisciplinarios, educación y apoyo a los 
familiares. Finalmente se describen múltiples intervenciones que podrían contribuir al mejoramiento del trabajo 
en red. 
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Conclusiones: La coordinación entre ambos niveles de atención es vista como deficiente y con múltiples 
dificultades sin embargo se proponen intervenciones para mejorar la coordinación de la red. 
 
 

10. Situación jurídica de los cuidados paliativos en Latinoamérica 
 
País: Alemania 
Autores: M. Claus;A. Alarcón Hein; M.R. Berenguel Cook; M. Colorado; G.G. De Simone; G. Domínguez Castillejos; 
A. F. Espinosa Aranzales; P. Gallo; R. E. Jiménez-Paneque; C. Monti; C. Naylor; T. Pastrana; M. Peñuela-Epalza; R. 
Reichert Duarte; L. C. Escobar Pinzón 
Resumen: 
Introducción: A pesar que algunos países han logrado reglamentar e implementar los cuidados paliativos en 
Latinoamérica y el Caribe, la situación a nivel continental sigue siendo desconocida. El objetivo de esta 
presentación es brindar una visión general acerca de la situación jurídica actual de los cuidados paliativos en 
algunos países de la región. 
Método: La recolección de datos se realizó a través de una encuesta semi-estructurada escrita por correo 
electrónico a 40 expertos de diferentes países de América Latina y el Caribe. Esta encuesta hace parte de los 
trabajos preliminares al Proyecto DELTA (Dying in Europe and Latin America). 
Resultados: 10 expertos, de 9 países (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, El Salvador, México, Paraguay y 
Perú) respondieron la encuesta. En la tabla 1 se presenta un resumen de los datos relacionados con la situación 
jurídica de los cuidados paliativos en 9 países de América Latina y el Caribe: 
Tab. 1: Situación Jurídica de los cuidados paliativos en 9 países de Latinoamérica y el Caribe 
 

País Ley sobre cuidados paliativos 
Fecha de 

implementación 
Cobertura 

Argentina 
Leyes locales en dos provincias 

Proyecto de Ley "Muerte Digna" 
- 

Regional 
(2/25 depart.) 

Brasil - - - 

Chile Garantías Explícitas de Salud (GES) 2005 Nacional 

Colombia 
Ley 1384 para la Atención Integral del Cáncer 

Proyecto de Ley para el cuidado paliativo 
19.04.2010 Nacional 

Cuba Regulaciones sobre los cuidados paliativos - Nacional 

El Salvador - - - 

México Ley general de Salud, Artículo 184 27.11.2008 Nacional 

Paraguay - - - 

Perú 

Resolucion Ministerial 152-2007 
del Ministerio de Salud 

Proyecto de Ley “Norma Técnica de Cuidados 
Paliativos” 

2007 
Nacional 

(sólo cáncer) 

 
Discusión: La situación jurídica de los cuidados paliativos en Latinoamérica es bastante heterogénea. Mientras 
algunos de los países cuentan con leyes nacionales bastante avanzadas, otros no tienen ninguna reglamentación 
al respecto. Sería importante fortalecer la cooperación en la región, con el fin de lograr un nivel adecuado para 
todos los países. 
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11. ¿Podemos implementar programas públicos de cuidados paliativos en 
Latinoamérica? Experiencia venezolana 
 
País: Venezuela 
Autores: Bonilla P., Moron C. 
Resumen: El desarrollo de los cuidados paliativos en los países latinoamericanos no ha sido fácil, la mayoría de las 
veces son solo buenas intenciones, de un grupo reducido de personas, dando respuestas a la emergencia, 
insuficientes, inequitativas e injustas. Es necesario un enfoque de salud pública de los cuidados paliativos a fin de 
garantizar la universalidad, equidad, accesibilidad, calidad, efectividad y atención continuada en todos los niveles 
de atención del Sistema Público Nacional de Salud. La OMS, recomienda 3 medidas para lograr el desarrollo de los 
programas efectivos de cuidados paliativos: Políticas gubernamentales, educativas y de medicamentos. 
Con esta base se inicio el desarrollo de las políticas en Venezuela, reconociendo como primera medida los lideres 
de país. Se aprobó el Programa Regional de Distrito Capital, posteriormente el Programa Nacional, iniciando en 
Enero 2010. Se realizaron los indicadores de calidad y las normas de funcionamiento, con énfasis en el primer 
nivel de atención En educación se diseñaron cursos básicos, Master universitarios y postgrado de medicina 
paliativa, además de la información a pacientes, familiares y comunidad. 
Se aperturaron centros de cuidados paliativos en 19 hospitales y 28 ambulatorios del primer nivel de atención  
El MPPS adquirió los medicamentos para la atención de los síntomas de los pacientes con necesidades paliativas, 
en especial los opioides, todos, de distribución gratuita. En el año 2011 se duplicó el número de pacientes 
atendidos en el 2010 y triplicó la entrega de opioides.  
La estructura política de la mayoría de los países latinoamericanos es muy similar, lo importante es sensibilizar a 
fin de que exista la voluntad política, lideres por regiones, comprometidos a impulsar el desarrollo de los cuidados 
paliativos y seguir las recomendaciones de los expertos en salud pública. 
 
 

12. Medición de la satisfacción de los usuarios del servicio de medicina 
paliativa (SMP) Hospital Maciel, Montevideo-Uruguay 
 
País: Uruguay 
Autores: Autores: Perroni V, Piriz G,Silva M,Silva G,Silvera L. 
Resumen: 
Objetivo: conocer el nivel de satisfacción de usuarios (pacientes y/o cuidadores) del SMP y evaluar sugerencias 
para instaurar un plan de mejoras. 
Metodología: estudio descriptivo transversal retrospectivo mediante encuesta autoadministrada y enviada por 
correo. Población blanco: pacientes en asistencia ambulatoria (domicilio y consultorio) al momento de la 
encuesta y cuidadores de pacientes fallecidos que cumplieron más de un mes de duelo durante el mes de agosto 
de 2010, que devolvieron la encuesta propuesta (n=56).  
Resultados: Se reciben el 85% de las encuestas. Contestaron 23 pacientes y 33 familiares. 
El 97% opina que la accesibilidad al Servicio es mejor/mucho mejor de lo esperado.  
El control del dolor y otros síntomas es mejor/mucho mejor de lo esperado para el 91%.  
La disposición y el interés del personal para asistirle cuando lo necesita son mejor/mucho mejor de lo esperado 
en el 93%. La posibilidad de expresar emociones, quejas consultas o discrepancias es en 86% mejor/mucho mejor 
de lo esperado. La amabilidad apoyo emocional interés y trato son mejor/mucho mejor en el 92%.  
Hubo sugerencias de mejora en puntos concretos como: señalización para acceder al Servicio; educación a través 
de folletería; planificación de un sistema de guardia de retén y salas propias de internación.  
Conclusiones: el estudio de la satisfacción es un instrumento de valor como parámetro de calidad. Que el usuario 
esté satisfecho es resultado del trabajo en equipo que realizan los profesionales. En nuestro Servicio se cubren e 
incluso se exceden las expectativas del usuario siendo muy alto el nivel de satisfacción. Los resultados son 
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comparables a los obtenidos por Equipos Mori Consultores publicados en www.hmaciel.gub. La mayor utilidad de 
la encuesta radica en la detección de áreas susceptibles de mejora. 
 
 

13. El desafío de entregar los cuidados paliativos en el área rural y las 
fortalezas del trabajo en red: Cuidados Paliativos en la Red Asistencial del 
Servicio Salud Valdivia, Región de los Ríos, Chile 
 
 
País: Chile 
Autores: M.J. Puga; A. Espinoza: T. Zenteno 
Resumen: La Región de los Ríos, ubicada al sur de Chile tiene dos centros urbanos. El resto de la población se 
reparte en 12 comunas, con una ruralidad cercana al 50%. Desde el 2004 los Cuidados Paliativos en Chile están 
garantizados por ley. Surge el desafío de entregarlos a los pacientes de lugares apartados.  
En nuestra región los pacientes son diagnosticados y tratados de cáncer en el Hospital Base de Valdivia (nivel 
terciario). Cuando se requiere son derivados a la Unidad del Programa de Alivio del Dolor y Cuidados Paliativos 
(PAD y CP) en el nivel secundario. Desde allí, si el paciente es rural, se deriva a su establecimiento de atención 
primaria para seguimiento.  
Los insumos, medicamentos y oxigenoterapia que requiera hasta su fallecimiento son despachados 
semanalmente a su establecimiento (y domicilio), desde el Hospital Base, usando la red de movilización del 
Servicio de Salud. En caso de necesitar contrareferencia, el nivel secundario resuelve privilegiando mecanismos 
que no requieran trasladar al paciente.  
El Servicio de Salud resguarda que exista un encargado del PAD y CP en cada establecimiento; a los que se 
capacita permanentemente, a través de cursos, asesorías en terreno y pasantías en el nivel secundario. 
La referencia y contrareferencia se hace por vía telefónica, correo electrónico, fax y “por mano” (documento 
escrito que lleva el paciente). En el nivel secundario se vigilan mensualmente las atenciones entregadas, 
consolidando la información estadística enviada por los distintos niveles y realizando rastreo de los inasistentes. 
Gracias al eficiente sistema de coordinación, en la Región de los Ríos en el año 2010 el PAD y CP alcanzó un 97% 
de cobertura para los beneficiarios del sistema público en salud, con 611 pacientes atendidos y un 3,4% de 
pacientes perdidos (inasistentes). Un 57,3% fueron atendidos en domicilio y el 95,7% fallecieron con EVA<5. 
 
 

14. Factores que influencian el acceso y la disponibilidad de opioides para el 
manejo del dolor por cáncer en instituciones de salud de La Chorrera, 
Penonomé y Chitré durante el período de Enero 2011 a Abril 2011 
 
País: Panamá 
Autores: Santana, Carlina; Buitrago de Tello, Rosa; Rodríguez, Jesús; Bejarano Iris . 
Resumen: 
Objetivos: 1. Analizar los factores que influencian el manejo del dolor por cáncer, como parte de los cuidados 
paliativos que ofrecen las instituciones de salud en las ciudades de La Chorrera, Penonomé y Chitré en términos 
de conocimiento de manejo de dolor, de legislación sobre prescripción, dispensación y disponibilidad de opioides 
y otros medicamentos para el manejo de dolor, luego de la aprobación del Decreto 320 del 17 de junio de 2009. 
2. Identificar las necesidades de formación del profesional farmacéutico a nivel de acceso, disponibilidad, 
legislación y de farmacoterapia en el manejo de dolor por cáncer en las ciudades señaladas. Metodología: Estudio 
descriptivo en el cual: Se analizaron los factores que influencian el acceso y disponibilidad de opioides para el 
manejo del dolor por cáncer en instituciones de salud. Se analizaron los resultados de encuestas sobre acceso y 
disponibilidad de opioides aplicadas en tres ciudades del país. Discusión y Resultados:  Los resultados arrojados en 
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este estudio muestran que los farmacéuticos encuestados en las tres ciudades (Chitré, Penonomé y La Chorrera) 
poseen conocimiento de las normas relacionadas a prescripción y dispensación de opioides, sin embargo los 
porcentajes de respuestas acertadas no son homogéneos y se alejan del cien por ciento. Los resultados obtenidos 
también muestran que en los hospitales y policlínicas de las ciudades mencionadas anteriormente existe un 
desabastecimiento de medicamentos opioides, como por ejemplo morfina de diversas formas farmacéuticas, 
fentanilo y metadona. También hay poca disponibilidad de fármacos neuromoduladores que son de importancia 
en el tratamiento farmacológico de pacientes que presentan dolor debido a cáncer o algún otro tipo de 
enfermedad terminal. Otros resultados que pueden ser de preocupación son los relacionados a cuidados 
paliativos. En las ciudades en las cuales se colocaron las encuestas no se prestan cuidados paliativos, aunque una 
institución de salud en La Chorrera respondió que sí se brindan estos cuidados, se sabe que en Panamá sólo se 
prestan cuidados paliativos de forma integral en el Instituto Oncológico Nacional ubicado en la ciudad capital. 
 
 

Viernes 16 de Marzo 11 hs 
Aula 6- 11:00 a 12:30 hs 

 
 

15. Estudio de la prevalencia de sedación terminal en pacientes con 
cuidados paliativos domiciliarios 
 
País: Uruguay 
Autores: Dra. Verónica Izaurraldi; Dra. Alejandra Caputi 
Resumen: 
Objetivos: 
General: Conocer la prevalencia de la Sedación en los pacientes con cuidados paliativos domiciliarios oncológicos 
y no oncológicos, asistidos  por los médicos de la Red de Atención del Primer Nivel (RAP), Administración de 
Servicios de Salud del Estado (ASSE) en Montevideo, durante el periodo 2007-2011 
Específicos: 1. Conocer los fármacos utilizados, el síntoma principal de dicha indicación, el periodo de sedación y si 
hubo consentimiento; 2. Conocer la contención familiar y el sexo del cuidador principal. 3. Conocer el lugar de 
fallecimiento. 
Metodología: El trabajo trata de  un estudio descriptivo retrospectivo de la prevalencia de la sedación en 
pacientes asistidos en cuidados  paliativos domiciliarios del primer nivel de atención en un período de 4 años. 
Se creó una planilla de recolección de datos con el instructivo correspondiente. Fueron analizadas 130 historias 
clínicas de pacientes con cuidados paliativos, de las cuales obtuvimos un n de 118. Las variables estudiadas fueron 
sexo, edad, diagnostico o patología, contención familiar, sexo del cuidador principal, lugar de fallecimiento y en 
cuanto a la sedación, indicación, fármacos utilizados, tiempo de la misma y consentimiento. 
Resultados: Los resultados se exponen en gráficos y tablas. De los datos obtenidos, vemos que el 88% fue por 
patología oncológica, el 25 % de ellos tuvo indicación de sedación, el fármaco más utilizado fue el midazolam en 
el 100% de los casos. La disnea fue el síntoma de indicación más frecuente, el consentimiento se obtuvo en un 
100%, más del 90% de los pacientes fallecieron en su domicilio con una buena contención familiar, y fue el sexo 
femenino que cuido al enfermo terminal en más de un 90% de los casos. En Uruguay, ASSE es el prestador estatal 
de salud, en Montevideo,  (RAP) Red de Atención del Primer Nivel asiste a 300.000 usuarios,  en 11 Centros de 
Salud. La RAP cuenta con Programa de Atención Domiciliaria Programada que asiste al usuario que no 
puede concurrir a un Centro de Salud por su patología invalidante. Lo integran: Médicos de Medicina Familiar y 
Comunitaria y Médicos Generalistas, algunos especializados en cuidados paliativos, Enfermería Domiciliaria, 
Oxigenoterapia Domiciliaria y Servicio Social.Los Cuidados Paliativos Domiciliarios en estos pacientes son 
prestados por este equipo asistencial, aplicando las habilidades terapéuticas y optimizando así la efectividad de 
las diferentes intervenciones con el paciente y su familia en ese momento que se está próximo al final de la vida. 
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Conclusiones:  
1. Como confirma la literatura, el 20 y 25 % de los pacientes con cuidados paliativos recibe sedación 

paliativa terminal, entendiendo por tal al acto médico que consiste en la administración adecuada de 
fármacos al final de la vida, para disminuir el estado de conciencia de un paciente cuya muerte se prevé 
próxima, con el objetivo de aliviar el sufrimiento físico, psíquico o ambos, inalcanzable con otras medidas, 
con el consentimiento explicito, implícito o delegado. 

2. Nuestro estudio arrojó que un 25 % de los pacientes con cuidados paliativos oncológicos y no oncológicos 
recibieron sedación paliativa.    

3. El fármaco más utilizado fue el midazolam en el 100% de los casos. 
4. La disnea el síntoma de mayor prevalencia para la indicación de sedación. 
5. Se obtuvo el consentimiento ya sea explicito o informado en todos los casos. 
6. Más del 90 % de los pacientes fallecieron en su domicilio cuidados por un familiar del sexo femenino 

como cuidador principal. 
7. A la vista de los resultados, vemos que nuestro Programa de Atención Domiciliaria Programada ha 

obtenido a través de este estudio, porcentajes similares a otros trabajos realizados por equipos dedicados 
al cuidado paliativo del paciente terminal. Esto nos fortalece para seguir día a día en este camino, 
acompañando de la mejor manera posible a los pacientes y su familia en esta etapa tan difícil para todos. 
Tratamos de sortear las dificultades que se nos presentan con lo que tenemos a nuestro alcance. Esta 
tarea nos dignifica, nos enseña y damos lo mejor de cada uno para seguir adelante. 

 
 

16. Manejo dolor neuropático localizado con parches de Lidocaína tópica al 
5% en pacientes con dolor oncológico 
 
País: Chile 
Autores: Juan Pablo Miranda, Belén Larrea, Leonella Jiménez, Tomás Maiza, Tomás Labbé, Nancy Abusada, 
Rodrigo Orellana, Lucía Castillo, Evelyn Valdivia, Valeska Valdivieso, Naifer Jaramillo 
Resumen: 
Introducción: En Chile la patología oncológica es la 2º causa de muerte, describiéndose a los tumores pulmonares 
y digestivos como los de mayor prevalencia. El dolor es uno de los síntomas principales en estas patologías, no 
encontrándose reportado el uso de parches de lidocaína tópica al 5% (PLT 5%) en el manejo de este tipo de dolor. 
Objetivo: Estudiar el uso del PLT 5% como terapia combinada en manejo del DNLIT por neoplasias pulmonares y 
digestivas con invasión de pared torácica o abdominal, en pacientes manejados ambulatoriamente en Clínica 
Arauco Salud y el Centro Médico Vivaceta del Hospital Clínico Universidad de Chile.  
Material y Método: Se realizó un estudio prospectivo en el periodo 2008-2011, de los pacientes con alguna 
patología oncológica pulmonar o digestiva, que presentaran DNLIT. Se registraron variables demográficas, clínicas 
y del tratamiento farmacológico de los pacientes, según el modelo de la escalera analgésica de la OMS.  
Resultados: Se estudiaron 12 pacientes, 8 (66.67%) de sexo masculino, la edad promedio total de la muestra fue 
de 53.25±19.53 (IC 95%: 40.84 – 65.66) años, p=ns por sexo. La intensidad del dolor medida en escala visual 
análoga (EVA) inicialmente fue de 80.83±18.32 (IC 95%: 69.51 – 92.47) mm y al final del tratamiento fue de 
1.50±0.77 (IC 95%: 1.20 – 5.33) p=0.0001. Se constató un DN4 promedio inicial de 8.08±1.78 (IC 95%: 6.95 – 9.22); 
después de aplicar el PLT 5% en una dosis promedio de 1.08 ±0.28 (IC 95%: 0.89 – 1.29), el DN4 promedio fue de 
1.50±1.38 (IC 95%: 0.62 – 2.38) puntos p=0.0001. No se registraron efectos adversos atribuibles a PLT 5%.  
Conclusiones: La terapia combinada con PLT 5% en el manejo del dolor oncológico, según el modelo de la escalera 
analgésica de la OMS, reduce significativamente el DNLIT por invasión de pared torácica o abdominal. 
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17. Controle de sintomas identificados através de escalas de avaliação 
aplicadas por um programa de internação domiciliar – PIDI/UFPEL/FAU , 
Pelotas/RS/ Brasil 
 
País: Brasil 
Autores: Fripp.J, Arrieira. I,Abreu. A,Manjourany.T ,Duval. P 
Resumen: 
Objetivos: demonstrar os instrumentos aplicados por equipe interdisciplinar para controle de sintomas em 
domicilio 
Métodos: identificação dos instrumentos aplicados pelo Programa de Internação Domiciliar Interdisciplinar para 
pacientes oncológicos, através da busca em prontuários dos usuários em um período de 2 anos. 
Resultados: os instrumentos encontrados nos protuários dos usuários do PIDI de forma sistemática, foram: 
avaliação sócio-econômica, genograma e escala de Zarit reduzida aplicados pela assistente social, Escala de 
Edmonton aplicada pela enfermeira, Avaliação Subjetiva Global Percebida Pelo Paciente aplicada pela 
nutricionista e escala de Ansiedade e Depressão aplicada pela psicóloga do programa 
Conclusões: através da simples revisão dos prontuários foi possível visualizar a importância que o programa 
(PIDI/UFPEL) estabelece para as escalas de avaliação aplicadas pela equipe assistencial, sendo a grande maioria 
validadas internacionalmente. Estes instrumentos favorecem a avaliação mais confiável das necessidade 
apresentados pelos pacientes em cuidados paliativos e resultam em controle mais rigoroso dos sintomas, sempre 
com estratégia interdisciplinar e com projeto terapêutico integral e individual. 
 
 

18. Prescripción de laxantes y antieméticos en pacientes con opioides antes 
y después de la primera consulta en cuidados paliativos 
 
País: Argentina 
Autores: Dra. Jorgelina Russo, Lic. Valeria Illan, Dra. Carolina Martinez, Dr. Ernesto Vignaroli, Dra. Mariela 
Bertolino 
Resumen: 
Introducción: Los analgésicos opioides poseen una serie de efectos adversos que a menudo limitan su dosificación 
y eficacia. Particularmente, la constipación y las nauseas/vómitos son los efectos adversos más frecuentes. 
Distintas guías de tratamiento del dolor recomiendan el tratamiento profiláctico con laxantes y antieméticos 
durante el periodo de tratamiento opioide. Sin embargo, la adherencia a estas recomendaciones en la práctica 
cotidiana no está bien documentada en nuestro ámbito de trabajo. 
Objetivo: Evaluar la frecuencia de uso de antieméticos y laxantes en los pacientes que reciben opioides por dolor 
o disnea antes y después de la primera consulta en CP. 
Métodos: Revisión de historias clínicas de los pacientes que iniciaron seguimiento desde el 1 enero al 31 junio 
2011. 
Resultados: Se revisaron las HC de 108 pacientes. 60% (n=65) tenían dolor y uno disnea. Se observó un mayor uso 
de opioides pre y post consulta: 48% (n=32) vs. 89% (n=59) (p=<0,05); y un cambio en el tipo de opioide: escalón 2 
de la OMS 69% vs.17% (p=<0,05); escalón 3 de la OMS: 31% vs. 83% (p=<0,05). Se observó un mayor uso de 
laxantes y antieméticos pre y post consulta: 16% vs. 78% (p=<0,05); y 0% vs. 37% (p=<0,05), respectivamente. 
Post consulta el 70% recibieron laxantes y el 45,5% antieméticos reglados. 
Conclusiones: Menos de la mitad de los pacientes recibían opioides y muy pocos profilaxis con laxantes y/o 
antieméticos, previo a la primera consulta. Luego de la consulta a la mayoría se le prescribieron opioides y un 
número significativo recibió laxantes en forma reglada. No fue así con la prescripción de antieméticos donde solo 
un tercio recibió antieméticos. Es necesario continuar promoviendo el uso profiláctico de laxantes y antieméticos 
en todos los médicos que prescriben opioides. 
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19. Atuação de equipe de cuidados paliativos em unidade de terapia 
intensiva de hospital geral 
 
País: Brasil 
Autores: T.P. Branco, C.G.L. Jorge, R.T.Costa, D.N. Forte. 
Resumen: 
Introdução: Integrar Cuidados Paliativos (CP) e Unidade Terapia Intensiva (UTI) é um grande desafio. Apesar de 
boa parte dos pacientes destas unidades falecerem, reflexões acerca de terminalidade e cuidados de fim de vida 
costumam ficar em segundo plano em relação à discussão sobre procedimentos invasivos e de tecnologia 
avançada. Em última instância, objetivos de qualidade de vida e conforto são comuns às duas abordagens. 
Considerável parcela destes pacientes é composta por portadores de doenças graves e em estágio avançado, para 
os quais os recursos de terapia intensiva podem ser ineficazes e desconfortáveis.  
Objetivo: Demonstrar prática de integração entre equipe de CP e equipe de UTI em hospital geral.  
Metodologia: Estudo descritivo com a população atendida em unidade de internação pela Equipe de CP do 
Hospital da Luz – Vila Mariana no período de 8 de abril a 30 de novembro de 2011.  
Resultados: A equipe de CP atua como consultora enquanto o paciente está na UTI e assume cuidados da 
internação quando transferido para enfermaria. Possui papel de realizar conferência familiar com os pacientes 
avaliados, visando planejamento frente ao uso de medidas de suporte avançado. Foram incluídos no estudo 57 
pacientes, com idade média de 71,4 anos. Os principais diagnósticos foram: 33,3% neoplasias, 43,8% doenças 
neurológicas, 22,8% outras doenças. Desfecho: 31,6% recebeu alta hospitalar e 65% faleceu durante a internação 
(2 pacientes permaneciam internados no momento da análise). Dos óbitos, 59,5% se deu em enfermaria e 35,1% 
na UTI com restrição de medidas invasivas. Duas famílias recusaram proposta de cuidados paliativos.  
Conclusão: A melhor forma de integração entre equipe de CP e UTI não está estabelecida e partirá de troca de 
experiências entre serviços e estudos prospectivos demonstrando melhor manejo de sintomas, alocação de 
recursos e satisfação de pacientes e familiares em relação a cuidados prestados em fim de vida. 
 
 

20. Morfina en el tratamiento sintomático paliativo de la disnea en 
pacientes en etapa terminal. Servicio de Medicina Paliativa (SMP), Hospital 
Maciel (Montevideo, Uruguay)  
 
País: Uruguay 
Autores: G.Sehabiaga; M.Silva 
Resumen: 
Objetivo: Describir el uso de morfina en el tratamiento de la disnea en el paciente en etapa terminal. 
Método: Estudio descriptivo de corte transversal y retrospectivo en un período de un año (478 pacientes). 
Criterio de ingreso: pacientes con disnea tratada con morfina Se excluyeron pacientes con dolor y tratamiento 
previo con morfina. Se describen variables cuantitativas y se formula escala para valorar respuesta (mejoría, 
peoría, sin cambios). 
Resultados: El 24% (115) de los pacientes presentó disnea; 67,8% (78) requirió morfina. Media 65 años, sexo 
masculino 52, femenino 26. ECOG 3-4 en 89,73 % de los casos. Presentaba enfermedad oncológica 91,02% (71); 
por cáncer de pulmón 47,4%. 51 pacientes (65%) tenía causas no reversibles de su disnea: 44 causas tumorales, 7 
no oncológicas (EPOC, ICC, distrofia muscular); 27 (35%) presentaba alguna reversible (infección, 
broncoobstrucción) El lugar de asistencia fue 67% en domicilio y 33% en hospital.  El tratamiento inicial en 
domicilio fue 67% vía oral (promedio 30 mg día, rango 18-54 mg) y 33% vía subcutánea (10 mg promedio, rango 5-
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30 mg). Control 48 horas: 45 casos (58 %) refiere mejoría sintomática (incluye 100% de los no oncológicos y 48,7% 
de los oncológicos). 26 (33%) no presentó cambios, sin registro 7 (9%).  
Conclusiones: El porcentaje de disnea en el paciente en etapa terminal del SMP se asemeja a estudios 
internacionales. Se da en una población de adultos mayores, con patología oncológica y estado funcional 
comprometido. Su etiología es múltiple, mayoritariamente de causa no reversible tumoral, requiriendo morfina 
en 67,8% de los casos. Inicialmente el 67% se asistieron en domicilio, por vía oral, con 30 mg/día de morfina 
promedio, algo superior a la literatura consultada. La respuesta a las 48 horas fue favorable en los 7 pacientes no 
oncológicos y en 35/71 oncológicos, con una diferencia estadísticamente significativa (p=0,0011). 
 
 

21. Versión revisada en español del Edmonton Symptom Assessment System 
(ESAS-r): primer análisis psicométrico involucrando pacientes con cáncer 
avanzado 
 
País: Guatemala 
Autores: A. Carvajal, N. Hribernik, E. Duarte, A. Sanz-Rubiales, C. Centeno 

Resumen: El Edmonton Symptom Assessment System (ESAS) es un instrumento utilizado ampliamente en 
cuidados paliativos para la evaluación de síntomas en pacientes con cáncer avanzado.  Este instrumento ha sido 
validado en varios idiomas, incluyendo el español. Una versión revisada (ESAS-r) de dicho instrumento fue 
desarrollado por Watanabe, et al.,(2010). 
Objetivos: desarrollar una versión revisada en español del ESAS (ESAS-r), y evaluar las propiedades psicométricas 
de la herramienta.  
Método: Basados en la versión original en inglés, un grupo de expertos obtuvo una versión en español del ESAS-r 
y la aplicó a un grupo de pacientes con cáncer avanzado. Los pacientes completaron el ESAS y el ESAS-r y se les 
preguntó sobre su percepción del instrumento. Se analizaron las propiedades psicométricas del ESAS-r: 
concordancia, consistencia interna y validez discriminante.  
Resultados: 66 pacientes de España y Guatemala participaron en el estudio. El ESAS-r fue significativamente más 
fácil de entender y de completar que el ESAS. Significativamente, la mayoría de pacientes prefirieron el ESAS-r 
(47%) sobre el ESAS (15%, p<0.0007). Respecto la confiabilidad, encontramos una buena consistencia interna (Alfa 
de Cronbach de 0.86) con una concordancia de ambas versiones entre 0.71-0.94. El ESAS-r discrimina entre 
pacientes hospitalizados y pacientes ambulatorios (Prueba U de Mann-Whitney, p=0.02) y entre el mejor y peor 
palliative performance status (Rho de Spearman, dolor, astenia, somnolencia, anorexia, bienestar, p<0.01).  
Conclusión: El ESAS-r es un instrumento válido con características psicométricas válidas. Los pacientes con cáncer 
avanzado prefieren esta versión. La nueva versión en español del ESAS (ESAS-r) puede reemplazar la versión 
previa.  
 
 

Viernes 16 de Marzo, 2012 
Aula 6-  14:30 a 16:00 hs. 
 

22. Dispositivo taller de familiares en duelo 
 
País: Argentina 
Autores: Veloso V., Quevedo AM., Nastasi R., Berenguer C., Garrigue N., Tripodoro V. 
Resumen: El duelo es un proceso natural que atraviesa toda persona que ha padecido una pérdida significativa; 
implica sufrimiento y se afronta de maneras diferentes. Los Cuidados Paliativos (CP) promueven la prevención de 
duelos complicados y el acompañamiento de los familiares.  
Objetivo General: Implementar un dispositivo taller para familiares en duelo.  
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Objetivos específicos: Reflexionar y promover la expresión de sentimientos en relación al proceso de duelo. 
Transferir herramientas para el afrontamiento del proceso. Disminuir el aislamiento y favorecer lazos solidarios 
entre los participantes. 
Metodología: El taller se desarrolló durante el año 2011, bimestral en 5 encuentros de 2 horas. Se utilizaron 
dinámicas participativas, el eje transversal fue la metáfora del laberinto, como ordenador simbólico de los 
recorridos reflexivos del grupo. Cada encuentro se centró en un eje temático en función de las etapas del proceso 
de duelo, fueron coordinados por el área psicosocial del equipo de CP. Se nominaron de la siguiente manera: 
Aprender de la pérdida – Desatar el lazo – El hallazgo – La reconstrucción – Mirar hacia el futuro. Se utilizaron 
técnicas de relajación. Se incluyeron familiares de pacientes asistidos por CP fallecidos entre agosto 2010 a 
septiembre 2011, con al menos 2 meses en duelo. Se realizó una evaluación de las percepciones de los asistentes 
a los talleres.  
Conclusiones: Los talleres para familiares en duelo permitieron identificar el proceso normal de adaptación a la 
pérdida del ser querido y detectar familiares en riesgo de duelo patológico y realizar su derivación. La prevención 
de patologías asociadas al duelo es un objetivo de los CP y se vio facilitada por la implementación de estos 
talleres, tanto para los dolientes como para el equipo tratante. La devolución de las percepciones subjetivas de 
los participantes estimula la continuidad de estos dispositivos asistenciales no tradicionales en nuestra 
institución. 
 
 

23. Avaliação sócio-demográfica de pacientes com demência avançada 
disfágicos e seus respectivos cuidadores atendidos pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS) de Belo Horizonte, Brasil 
 
País: Brasil 
Autores: Cintra, MTG; Abranches, AP; Cunha, LCM; Moraes, EM; Gonçalves, DU; Torres, HOG; Rezende, NA. 
Resumen: 
Introdução: A demência, na fase avançada, ocasiona aumento dos custos relacionados ao cuidado, maior 
sobrecarga do cuidador e alto risco de institucionalização.  
Objetivos: Avaliar dados demográficos e sociais de pacientes com demência avançada disfágicos e seus 
cuidadores atendidos pelo SUS de Belo Horizonte, Brasil. 
Metodologia: Trata-se de um estudo longitudinal, prospectivo e observacional que irá avaliar a sobrevida de 
pacientes com demência em fase avançada e disfágicos. No momento estão em seguimento 35 pacientes, cujos 
cuidadores responderam a um questionário sobre dados demográficos e sociais, no qual os resultados foram 
analisados pelo pacote estatístico SPSS 12.0. 
Resultados: Os pacientes apresentam em média 85,6 ± 6,6 anos, 83% do sexo feminino, escolaridade de 2,6 ± 3,9 
anos e 60,6% são viúvos. A renda mediana destes pacientes é de 545 reais (1 salário mínimo), enquanto a renda 
familiar é de 1635 reais (3 salários mínimos), ou seja, o idoso é responsável por um terço da renda familiar. Os 
cuidadores apresentam média de idade de 53,8 ± 9,4 anos, 87,5% do sexo feminino, 55,2% casados, 6,4 ± 3,8 anos 
de escolaridade e 60% são filhos do paciente. Destaca-se que 88% dos cuidadores não estão trabalhando 
atualmente, todavia 53,3% indicam com sobrecarga do cuidado em grau leve ou ausência de sobrecarga e 
pontuação média no 28,8 pontos na escala de Zarit que avalia sobrecarga do cuidado. Geralmente estes idosos 
vivem em um lar com 4 pessoas, no qual duas exercem atividades laborais e uma terceira pessoa atua como 
cuidador. Normalmente há um idoso por domicílio. Há presença de cuidador pago em 26,1% dos casos e 4 
pacientes (11,4%) encontram-se institucionalizados.  
Conclusão: Os pacientes com demência avançada apresentam baixa renda, são cuidados no domicílio por filhos 
do sexo feminino com idade superior a 50 anos, que abdicam de trabalhar, sem contratação de cuidador 
profissional. 
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24. Impacto da carta de planejamento de cuidados avançados na qualidade 
de atendimento de fim de vida de idosos do ambulatório de cuidados 
paliativos geriátricos do HC-FMUSP 
 
País: Brasil 
Autores: G Cassefo; B Algrante; L Andrade; KP Paia; JR Curiati; W Jacob-Filho; LA Saporeti 
Resumen: 
Objetivos: Avaliar o impacto da Carta de Planejamento de Cuidados Avançados (CPCA) na qualidade de 
atendimento de fim de vida de idosos acompanhados no Ambulatório de Cuidados Paliativos Geriátricos de um 
hospital terciário, segundo a percepção da família/cuidador.  
Métodos: Estudo retrospectivo, incluídos participantes com idade maior que 60 anos, acompanhados no 
Ambulatório de Cuidados Paliativos, e que faleceram entre Janeiro/2010 a Dezembro/2011. Foram excluídos 
aqueles em que não foi possível o contato telefônico ou que recusaram a participação. Realizada entrevista 
telefônica com o responsável legal/familiar dos idosos após consentimento livre e esclarecido. A entrevista inclui 
questões sobre o local de óbito e atendimento prestado ao paciente em fase final de vida, assim como a 
percepção do familiar sobre o impacto da carta no atendimento. Dados demográficos foram obtidos através do 
prontuário médico. Foi realizada análise descritiva, além de avaliação qualitativa dos dados obtidos.  
Resultados: Resultados preliminares com 18 óbitos até o momento. Da amostra de pacientes, 64% eram do sexo 
masculino, com média de idade de 78 anos, 53% casados e 47% viúvos, e 69% católicos, sendo os diagnósticos 
mais freqüentes que indicaram tratamento paliativo a neoplasia (53%) e síndromes demenciais (31%). Em média, 
os pacientes apresentaram 3 consultas em um período de 80 dias até o óbito, sendo que o tempo para 
elaboração da CPCA foi em média 40 dias. A maioria dos pacientes faleceu em enfermaria/domicilio (70%), sendo 
que apenas 1 (8%) foi submetido a medidas invasivas pois não apresentou a CPCA no atendimento inicial. Todos 
entrevistados que utilizaram a CPCA referiram que a mesma ajudou muito na qualidade de atendimento de final 
de vida do paciente.  
Conclusão: A CPCA mostrou ser instrumento útil de informação com benefício na qualidade de atendimento de 
final de vida da amostra estudada até o momento. Estudo em seguimento. 
 
 

25. ¿El paciente oncológico tiene sufrimiento total? 
 
País: Venezuela 
Autores: Espín, I; Infante, K;  Álvarez, M;  Suarez, N; Bonilla, P; Hidalgo, M; González,T. 
Resumen: 
Objetivo: Proponer un método sencillo para la detección del sufrimiento, brindar intervención a los pacientes que 
lo requieran y ofrecer una mejor calidad de vida. 
Metodología: Es un estudio descriptivo y transversal, se utilizó la escala del termómetro del sufrimiento 
(Memorial Sloan-Kettering Cáncer Center) adaptada en español en Argentina, aplicándola a todos los pacientes de 
consulta externa del Servicio de Medicina Paliativa y hospitalización del Instituto de Oncología Dr. Luis Razetti, 
durante el lapso de seis semanas, que cumplen con los criterios de inclusión, para una muestra estimada de 150. 
Método de análisis porcentual. 
Resultados preliminares: El 57,69 % de los pacientes son mujeres, de ellas el 80 % presentaba sufrimiento de 
moderado a severo, en contraste con el presentado por los hombres de un 50 %. Con respecto a las posibles 
causas se evidencio que los problemas prácticos, emocionales y condición del pacientes tiene un mayor 
porcentaje siendo más intensos en la mujer (>50%). Con respecto a la relación con dolor y diagnostico el 66.66% 
de mujeres sufren por dolor, principalmente con Ca.de Mama.  
Conclusiones Preliminares: En los resultados preliminares, los pacientes con cáncer manejan en su mayoría 
niveles elevados de sufrimiento, siendo más intenso en las mujeres, y correlacionándolas con dolor, problemas 
emocionales y familiares, con evidencia de sufrimiento total en los pacientes con cáncer, recomendándose incluir 
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la Escala del Termómetro de Sufrimiento en la historia general de un paciente oncológico para su temprana 
detección y posible tratamiento y resolución. 
 
 

26. Instrumento de avaliação de habilidades de comunicação em cuidados 
paliativos (IAHCCP): construção e dados preliminares de validação 
 
País: Brasil 
Autores: M.M. Trovo de Araújo; M.J. Paes da Silva. 
Resultados: 
Objetivo: Desenvolver o IAHCCP e avaliar sua confiabilidade do por meio da mensuração de sua consistência 
interna. 
Método: Esta pesquisa constituiu uma das etapas de um estudo longitudinal, que visou desenvolver, aplicar e 
avaliar a eficácia de um programa de capacitação em comunicação em cuidados paliativos de 12 horas, aplicado a 
profissionais de saúde paliativistas. O IAHCCP foi desenvolvido com o intuito de avaliar conhecimentos e 
habilidades comunicacionais nestes profissionais e foi aplicado 521 vezes, em 303 sujeitos antes e 218 
imediatamente após a capacitação, entre ago/2008 e jul/2009, junto à profissionais paliativistas de quatro 
diferentes instituições de saúde de São Paulo, Brasil. Para avaliar a coerência do constructo, sua consistência 
interna foi estatisticamente mensurada pelo coeficiente alfa de Cronbach.  
Resultado: O IAHCCP avalia 7 domínios comunicacionais no contexto dos cuidados paliativos: conhecimentos 
gerais sobre comunicação, estratégias para a comunicação de notícias difíceis, uso de estratégias para interação 
com pacientes que utilizam a raiva como mecanismos de defesa, uso de estratégias de comunicação verbal e não 
verbal, capacidade de percepção não verbal e uso de estratégias comunicacionais para apoio emocional. 
Observou-se um coeficiente alfa de Cronbach médio de 0,65 (0,66 pré e 0,64 pós capacitação).  
Conclusão: O IAHCCP foi desenvolvido e considerado confiável, uma vez que valores de alfa de Cronbach entre 0,6 
e 0,7 são aceitáveis quanto à confiabilidade. Contudo, o valor obtido encontra-se pouco abaixo do mínimo 
necessário para a validação (0,7), indicando que pequenas reformulações nos domínios podem aumentar o 
coeficiente. Após análise fatorial das questões e reformulação de algumas delas, estão sendo realizados outros 
testes de confiabilidade, tais como estabilidade teste-reteste e validade de conteúdo, critério e construto, visando 
à validação do instrumento. 
 
 

27. Los falsos paliativos como soporte familiar de la conspiración del silencio 
 
País: Colombia 
Autor: Mario Alberto Ruiz Osorio 
Resumen: Los resultados arrojados por la investigación: “Significación del diagnóstico de muerte inminente en el 
paciente con cáncer y su familia y sus efectos en la evolución del proceso de morir” evidencian que la 
conspiración del silencio empleada por algunas familias, es un mecanismo de defensa que, si bien intenta 
proteger al enfermo del impacto de la noticia, su implementación lo que busca es favorecer al grupo familiar, en 
tanto le permite esquivar el sufrimiento que le podría propiciar a éste. La presencia de la verdad es custodiada al 
interior del grupo y para mantenerla oculta se usan algunos artilugios protectores: “falsos paliativos”, atención a 
conflictos familiares no resueltos, confusión y/o tergiversación en el manejo de la información, excesivo 
miramiento y resguardo a los miembros vulnerables, entre otros.  
A través de testimonios tomados de la investigación se ilustrará en esta presentación oral, el modo cómo la 
familia expresa su relación con la conspiración del silencio y el impacto que esto genera en el desenlace del 
proceso del final de la vida. Se hará énfasis especialmente en el uso inadecuado de lo que el grupo investigador 
convino en nominar “falsos paliativos”, pues fue un mecanismo reiterativo empleado por el grupo familiar para 
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“sosegar, moderar” la angustia del enfermo. Durante la presentación se harán recomendaciones precisas sobre el 
manejo de estas situaciones en el grupo familiar y el equipo de cuidado paliativo. 
Los falsos paliativos hacen referencia a una serie de actitudes y expresiones verbales y no verbales cuyos 
contenidos entrañan mentiras, engaño, ficciones y cuyo fin es obturar la expresión de la angustia del enfermo.  
La propuesta es reflexionar, sobre este artificio familiar, teniendo en cuenta los resultados de la investigación, 
pero desde una perspectiva analítica y comprensiva, más que desde el proceder metodológico para obtener los 
resultados.  
 
 

28. La muerte inminente: ¿Elaboración posible de un duelo anticipado? 
 
País: Colombia 
Autores: Victoria Díaz Facio Lince; Mario Alberto Ruiz Osorio 
Resumen: La presentación propone algunas reflexiones en torno a la experiencia del enfermo que se enfrenta a la 
propia muerte, con el fin de interrogar las particularidades del proceso de duelo anticipado propio de esta 
experiencia. Se inicia definiendo el concepto de duelo como la reacción de un sujeto frente a la pérdida de todo 
aquello —tangible o intangible— que es valorado por él y se debate el tema central del trabajo a partir de tres 
posturas teóricas sobre el duelo anticipado:  

1. La primera define este tipo de duelo como la reacción de personas confrontadas con la amenaza de 
separación del amado, antes de que la pérdida se haya consumado. El carácter anticipado del duelo se 
refiere a que este proceso adelanta o sustituye el duelo posterior a la pérdida definitiva. 

2. La segunda propone que el duelo anticipado no evita el duelo posterior, sino que permite a quien lo vive 
ir tramitando las pérdidas progresivas que la enfermedad causa. Se discute, al respecto, si estas pérdidas 
múltiples son los objetos del duelo anticipado o lo que causan son procesos de duelo, propiamente 
dichos, frente a pérdidas consumadas. 

3. Finalmente, se argumenta la posición de la autora en relación con que la vida misma es el objeto del 
duelo anticipado. Desde esta perspectiva, este duelo moviliza un proceso psíquico que permite al 
enfermo ir inscribiendo la posibilidad tangible de la muerte; lo anterior posibilita la elaboración de la 
pérdida próxima de la vida y la resignificación de la historia y del tiempo que aún queda. Se concluye que 
éste es uno de los propósitos de la clínica psicológica con enfermos al final de la vida: favorecer los 
procesos de duelo anticipado que permitan resignificar el dolor de la muerte próxima y construir la 
posibilidad de vivir hasta el final. 

 
 

Sábado 17 de Marzo, 2012 
Aula 6- 11:00 a 12:30 hs. 
 
 

29. Limitación de esfuerzo terapéutico: perspectivas desde un equipo de 
cuidados paliativos pediátricos 
 
País: Argentina 
Autores: Kiman, R; Conti, A; Requena, ML  
Resumen: En estos últimos cuatro años, se observó un aumento de solicitud de interconsultas por Limitación de 
esfuerzo terapéutico (LET) al Equipo de Cuidados Paliativos Pediátricos (ECPP). Nos preguntamos si nuestra 
intervención permitió modificaciones en la gestión de pacientes con enfermedades limitantes en final de vida, en 
nuestra institución.  
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Objetivos: Describir y caracterizar interconsultas por LET realizadas al ECPP. Analizar y evaluar intervenciones del 
ECPP por LET en el final de vida. 
Material y métodos: Se analizaron historias clínicas de 49 pacientes consultados por LET en el Servicio de Pediatría 
entre 1º de agosto de 2006 y 1º agosto de 2010. Categorías analizadas: edad, sexo, diagnóstico, equipo que 
demanda, trayectoria de enfermedad, presencia de evento agudo y nivel de intervención. En pacientes fallecidos 
durante el seguimiento por LET, se analizó: lugar de fallecimiento, tiempo transcurrido desde el momento de 
solicitud de Interconsulta y fallecimiento, tratamientos en última semana de vida, indicación de sedación en 
agonía, participantes en el proceso de toma de decisión y registro en historia clínica.  
Resultados: Fueron atendidos 560 pacientes, generando 3161 consultas. Pacientes consultados por LET: 49, 
falleciendo 34. Menores de un año 30 % (rango 2 meses – 21 años), mayoría de varones. Diagnóstico de 
enfermedad no oncológica prevalente. Presencia de evento agudo: 78%. Ningún niño falleció en domicilio, 60% en 
sala de pediatría. Se indicó sedación paliativa en agonía en niños que fallecieron fuera de UCIP. Registro en HC: 
68%. En 31 pacientes se limitó tratamiento, orden de no resucitación 2, suspensión en 1 paciente. 
Conclusión: Este trabajo nos permite reflexionar sobre una práctica médica caracterizada por intervenciones 
agudas, a cargo principalmente de médicos intensivistas. Proponemos modificar la práctica LET por otra que nos 
parece más acorde a la filosofía de los CP: anticipación de los cuidados en etapas avanzadas de enfermedad. 
 
 

30. Assistência de enfermagem à criança com câncer em cuidados paliativos 
uma revisão integrativa 
 
País: Brasil 
Autores: S.A.do Carmo; S.A.P.José 
Resumen: O objetivo do estudo é identificar a assistência de enfermagem à criança com câncer em cuidados 
paliativos descrita na literatura brasileira.  
Método: Consiste em uma revisão integrativa da literatura brasileira escrita por enfermeiros. O levantamento 
bibliográfico foi feito pela busca nas bibliotecas virtuais BVS, SCIELO e CAPES no período de 2000 a 2010. Os 
descritores utilizados foram cuidados paliativos, criança, pediatria e oncologia. Foram encontrados 36 estudos, 
destes, cinco se enquadravam nos critérios de inclusão, sendo três dissertações de mestrado e dois artigos.  
Resultados: A literatura estudada aponta que para a realização dos cuidados paliativos é necessário trabalho em 
equipe, controle da dor e de outros sintomas, alívio do sofrimento, comunicação efetiva, acolhimento da família, 
solidariedade e compaixão. Observou-se que a equipe de enfermagem não está preparada para lidar com o 
processo de morrer e morte da criança devido a falta de conhecimento científico sobre os cuidados paliativos e 
com isso ela não prepara a família para a situação de iminência de morte.  
Conclusão: Conclui-se que a equipe de enfermagem necessita de atualização científica a respeito dos cuidados 
paliativos e entender sua importância, pois existe descrença da equipe em relação aos cuidados paliativos; 
acompanhamento psicológico devido às situações conflitantes experenciadas. Além de aliviar os sintomas a 
equipe deve atentar a prevenção dos mesmos, amenizar o sofrimento e explicar a família o tratamento proposto 
para que ela compreenda cada fase pelo qual seu filho está vivenciando. 
 
 

31. Caracterización del conocimiento en cuidado paliativo pediátrico y 
percepción de barreras por parte de los pediatras y residentes de pediatría 
 
País: Colombia 
Autores: S.Flórez; M. León; M. Tovar; C. Granados; D. Villamizar; K. Villegas 
Resumen: 
Objetivos: Documentar la percepción de conocimiento en cuidado paliativo pediátrico por parte de pediatras y 
residentes de pediatría y las barreras percibidas para proporcionar un adecuado cuidado paliativo 
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pediátrico.Describir las características del personal encuestado, nivel de formación, áreas de interés y de 
desempeño profesional. Identificar entrenamiento previo en cuidado paliativo pediátrico y contexto donde se 
recibió. Determinar asociación de factores en abordaje de pacientes en situaciones clínicas susceptibles de 
cuidado paliativo y pertinencia de remisión.  
Metodología: Tamaño de muestra: 359 sujetos. Estadística descriptiva: medidas de tendencia central y de 
dispersión para variables cuantitativas; medición de frecuencias para las variables cualitativas. Análisis bivariado: 
para explorar la asociación entre conocimientos y calidad percibidos se usará la diferencia de proporciones con el 
estadístico ji cuadrado. OR como medida de asociación. 
Resultados y conclusiones: Análisis Preliminar. 359 pediatras y residentes de pediatría realizaron la encuesta, 
79.4% la diligenciaron en su totalidad. 46.5% de los encuestados fueron pediatras generales. El 42.6% tenía 
experiencia laboral entre 0 y 5 años, siendo la consulta externa la mayor área de desempeño (63%). Atención 
mensual promedio 9 pacientes que podrían beneficiarse de cuidado paliativo. 12.9% recibió entrenamiento en 
cuidado paliativo y el 50% de ellos lo obtuvo a través de autoaprendizaje, El conocimiento insuficiente para el 
alivio de los síntomas es una barrera percibida por los profesionales como “casi siempre presente” (48.2%), al 
igual que la limitación para acceder a una consulta de cuidado paliativo (51.2%). 
 
 

32. Análise da sobrevida de pacientes com demência avançada disfágicos 
atendidos pelo Sistema Único de Saúde de Belo Horizonte, Brasil 
 
País: Brasil 
Autores: Cintra, MTG; Cunha, LCM; Moraes, EM; Gonçalves, DU; Torres, HOG; Rezende, NA. 
Resultados: 
Introdução: As demências evoluem, na fase avançada, com disfagia, com taxa de mortalidade de 40% em seis 
meses. Todavia a literatura é inconclusiva sobre a indicação de vias artificiais de alimentação nesta situação. 
Objetivos: Resultados preliminares de uma coorte de pacientes idosos com demência de Alzheimer ou mista em 
fase avançada e disfágicos de Belo Horizonte, Brasil. 
Metodologia: Trata-se de um estudo longitudinal, prospectivo e observacional. Serão acompanhados, por no 
mínimo 6 meses, dois grupos de 32 pacientes com demência avançada, sendo o grupo controle sem uso de vias 
alternativas de alimentação e o intervenção em uso destas vias (cateter nasoenteral ou gastrostomia). Serão 
avaliadas a curva de sobrevida, incidência de pneumonia e internações hospitalares. Nessa avaliação parcial dos 
dados foi utilizado o pacote estatístico SPSS 12.0. 
Resultados: O estudo está em fase de recrutamento e no momento estão em seguimento 24 pacientes em uso de 
via artificial e 11 pacientes com via oral exclusiva. A média de idade dos pacientes é 85,6 ± 6,6 anos e 83% do sexo 
feminino. O diagnóstico de demência ocorreu há 5,7 ± 3,5 anos, 100% encontram-se em fase FAST 7ª ou mais 
avançada, estão em média com 6 meses de disfagia e apresentam 2,3 ± 3,1 úlceras por pressão e circunferência 
de panturrilha de 26,5 ±3,4cm. Somente 4 pacientes estão institucionalizados. Os grupos não diferem quanto à 
idade (p=0,889), ao sexo (p=0,063), gravidade da demência (p=0,092), presença de úlceras por pressão (p=0,227), 
número de comorbidades (p=0,925) e circunferência de panturrilha (p=0,308). Até o momento ocorreram 6 
óbitos, todos no grupo em uso de via alternativa (25% dos pacientes deste grupo), em média 54 dias após a 
introdução do dispositivo de alimentação.  
Conclusão: Resultados preliminares indicam tendência à maior mortalidade de pacientes com demência avançada 
em uso de via alternativa de alimentação. 
 
 

33. Comunicación de atención de pacientes con ELA en cuidados paliativos 
de Casmu (Intitución de asistencia médica sin fines de lucro) Uruguay  
 
País: Uruguay 
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Autores: Dras Claudia Diaz, Ana Guedes, Maria Jose Montes 
Resumen:  
Importancia: Al ser la Esclerosis Lateral Amiotrofica (ELA) una de las consideradas enfermedades raras (incidencia 
1ª 2 casos cada 100 habitantes) existe desconocimiento social, y muchas veces profesional, de esta enfermedad. 
Esto, junto al hecho de ser grave, degenerativa e invalidante, genera en los afectados una sensación de soledad y 
de exclusión social, cultural y económica dada por degeneración progresiva de las neuronas motoras en la 
corteza, tronco y médula. Consecuencia: debilidad muscular que avanza y se extiende hasta la parálisis Amenaza 
la autonomía motora, la comunicación oral, la deglución y la respiración, aunque se mantienen intactos los 
sentidos, el intelecto y los músculos oculares Las necesidades de los pacientes se multiplican y necesita cada vez 
más ayuda para realizar las actividades. El 90% fallece por insuficiencia respiratoria en 2 a 5 años. 
En Casmu con 200.000 usuarios estimamos 8 casos. Y en cuidados paliativos asistimos desde 2008, 4 pacientes del 
SF entre 52 y 80 años, 3 fallecidas y 1 en asistencia.  
Objetivo: describir las historias clínicas y resaltar la experiencia en la terapéutica de los síntomas diana. 
Independientemente de la forma de inicio, alrededor del 80% de los pacientes con ELA desarrollarán, a la larga, 
signos y síntomas de afectación bulbar Disfagia, Disartria, Disnea. Los síntomas bulbares junto con la afectación 
ventilatoria por compromiso de la musculatura torácica, y afectación nutricional son los síntomas diana que guían 
el enfoque asistencial. Se describe el diagnostico y terapéutica al dolor, desnutrición, la depresión, la disartria, el 
trabajo con la familia, y el entorno social. Se describe la participación de psicólogo, foniatra y fisiatra. Se concluye 
que en etapas avanzadas de ELA la aplicación de pautas terapéuticas mejorar la calidad de vida del paciente y 
familia. 
 
 

34. O adolescente com doença crônica/ HIV- aids trabalhando perdas e a 
terminalidade 
 
País: Brasil 
Autores: G.Brunetti;E.Aires;M.S.Ferrao;S.Conceição;N.Maciel; M.A da Silva 
Resumen: Enfrentar as diversas perdas que todos sofremos, tem peculariedades e dificuldades.  
Quando se trata de adolescentes, esta situação é exarcebada e apresenta diferentes aspectos sociais e 
psicológicos, tanto quando o jovem esta no processo de morrer como quando ele é quem sofre a perda de 
alguém. 
Destacaremos o acompanhamento do adolescente vivendo com hiv/aids, suas necessidades, como melhorar sua 
adesão ao tratamento clínico, sua sexualidade e o preconceito, arraigado a esta patologia. 
É importante a integralidade do atendimento aos jovens e seus cuidadores ; a diferença que cada profissional de 
saúde pode fazer na travessia da infância e juventude do indivíduo, em especial, daqueles que sofrem perdas 
importantes. 
São caminhos que valorizam a humanização do atendimento médico e não somente a doença em si. 
Entre as diversas ferramentas disponíveis serão abordadas:  
• a arte plástica- pintura, como caminho de expressão de seus medos e dúvidas e dando significância a este 
momento e às vezes, à sua própria vida;  
• O teatro com modo de expressão de angústias sofrimentos e melhora da auto estima e qualidade de vida; 
• o uso da literatura como recurso terapêutico- biblioterapia- facilitando a comunicação pela própria minimização 
da dor, quando se fala na terceira pessoa, mas mostrando ludicamente uma identificação com a situação 
vivenciada por este paciente 
• o conhecimento científico levando à quebra de preconceitos e reforçando a importância de cada ser conheça 
seu corpo e suas transformações; 
Para mensurar estes resultados em janeiro/2012 teremos os primeiros resultados da pesquisa, usando o 
questionário WHO QOL – breve, antes e depois destas intervenções. 
Diversas opções na abordagem de adolescentes e cuidadores que enfrentam difíceis perdas como a morte, 
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doenças neles próprios, em parentes próximos ou mesmo na não aceitação da convivência com patologias 
crônicas serão ferramentas importantes para ajudar aos profissionais de saúde. 

 
 

35. Estudio comparativo entre pacientes fallecidos con insuficiencia cardíaca 
(IC) avanzada que participaron del programa de cuidados paliativos en 
cardiología (PCPC) y pacientes fallecidos previo al inicio de PCPC 
 
País: Argentina 
Autores: RL Vazquez, D Bruno, MP Cean, M Herrero, G Vita, A Mendez Villarroel, E Baldessari. 
Resumen: 
Objetivos: evaluación de efectividad del PCPC en términos de internaciones por paciente (IPP), días de internación 
(DDI), intervenciones en últimos 5 días de vida y lugar de fallecimiento.  
Método: En mayo/2010, en un Hospital Universitario de Argentina, se inició el PCPC brindando asistencia 
interdisciplinaria a pacientes adultos con IC, descartados para cirugía cardiovascular o trasplante cardíaco y 
cualquiera de las siguientes criterios: fracción de eyección <30%; 2 o más internaciones por IC en 6 meses; final de 
vida por progresión de IC; enfermedad oncológica avanzada con IC avanzada. Los pacientes incluidos y fallecidos 
durante 1.5 años fueron comparados con pacientes fallecidos, con los mismos criterios, previo al inicio del PCPC, 
por medio de recolección retrospectiva de datos de historias clínicas. 
Resultados: son preliminares ya que la investigación se encuentra en curso. Se incluyeron 29 pacientes del PCPC y 
18 del período previo. El PCPC disminuyó significativamente los DDI (11.1 días/paciente IC95%: 3.45-18.76 y 
34días/paciente IC95% 8.88-59.23, respectivamente, p=0.002); así como las IPP (1.62 IC95% 1.08-2.16 y 2.83 
IC95% 1.70- 3.97, respectivamente, p=0.049). No se registraron diferencias significativas en las intervenciones 
invasivas, no invasivas y sedación; la prevalencia de directivas de no reanimación fue mayor en el PCPC (p<0.001). 
La estadía durante los últimos 5 días de vida fue similar en ambos grupos en cuanto a áreas de baja complejidad y 
domicilio, con menor tendencia de óbitos en áreas de alta complejidad en los ingresados al PCPC (24% vs. 50%, 
p=0.08).  
Conclusiones: Los CP implican cuidados activos con el fin de mejorar la calidad de vida evitando intervenciones 
innecesarias y desproporcionadas. La intervención de un equipo de CP para asistir personas con IC avanzada y en 
momentos de final de vida, disminuye la sobreutilización de recursos y el riesgo de encarnizamiento terapéutico. 
 
 

Sábado 17 de Marzo, 2012 
Aula 6- 14:30 a 16:00 hs. 
 

36. Educación a distancia en Cuidados Paliativos Pediátricos (CPP) 
 
País: Argentina 
Autores: Nallar M., Piccone S., González M., D´Andrea G., Lascar E. 
Resumen: 
Introducción: En los últimos años, creció la demanda de profesionales de la salud interesados en la formación de 
CPP, y que, por su lugar de origen, dentro del país, y en otros de Latinoamérica, no podían acceder a nuestro 
curso presencial (desde 2008). Por ello, en el año 2010 diseñamos el Curso Introductorio de CPP, con modalidad a 
distancia y como abordaje transdisciplinario para la atención de niños con enfermedades limitantes para la vida.  
Objetivo: Describir las características y resultados de una experiencia educativa con modalidad a distancia.  
Características:  

 Duración 6 meses (250 hs), tres veces al año, con evaluación final y encuesta de satisfacción. 
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 Dirigido a profesionales de la salud y docentes. Consiste en 22 clases, en seis módulos. Desde una 
plataforma virtual se accede a la imagen y sonido de las clases grabadas, video-clips y bibliografía 
seleccionada. Contacto vía e-mail con docentes y directores del curso, para consultas y comentarios. 

Resultados: Años 2010 y 2011: 171 alumnos.  
Distribución: Médicos: 112, 18 Psicólogos, 10 Terapistas Ocupacionales, 8 Enfermeros, 4 Fisioterapeutas, 5 
Farmacéuticos, 3 Trabajadores Sociales, Otros 11. 
Procedencia: Argentina: 149, Ciudad De Buenos Aires: 59 (34%), Alrededores De Ba: 11 (7%), Provincia De Buenos 
Aires: 22 (13%), Otras Provincias: 60 (35%). Otros Países De América: 19 (11%): Puerto Rico, Uruguay, México, 
Colombia, Chile, Ecuador. 
Calificaciones: Examen de Elección Múltiple. 93% ≥ 60/100. 
Encuesta de Satisfacción: alto grado. 
Conclusiones: La cantidad de inscriptos demuestra la necesidad de educación en CP. La modalidad a distancia 
brinda oportunidad de capacitación a profesionales en lugares lejanos y de habla hispana. El número de médicos 
inscriptos se relaciona con el alto porcentaje de contenidos médicos del programa. La gran variedad de 
profesionales se condice con el carácter interdisciplinario de los CP. El alto grado de satisfacción nos estimula a 
continuar y mejorar esta modalidad académica. 
 
 

37. E-LEARNING cursos de cuidados paliativos en América Latina cambios en 
los niveles de conocimientos y de confort 
 
País: Argentina 
Autores: S. Bunge; C.Cullen; A. Rodriguez; J. Saravia; E. Vignaroli; M. Bertolino; R. Wenk 
Resumen: Los Cuidados Paliativos (CP) ofrecen métodos eficaces para el control de los síntomas de pacientes con 
enfermedades avanzadas y sus familias. Cursos a través de internet (e-learning: aprendizaje electrónico) se 
realizan en español para enfermeras y médicos, basados en un enfoque constructivista; con actividad asíncrona y 
síncrona. Organizado en 10 módulos; de una semana de duración cada uno, tratando temas específicos, tales 
como comunicación, manejo del dolor, y delirium.  Utilizando casos clínicos: en cada módulo se analiza la 
situación clínica y los enfoques terapéuticos con temas específicos.  
Objetivo: Describir los cambios en el conocimiento y las habilidades de los estudiantes después de tomar el curso. 
Método: Las respuestas de 40 enfermeras y médicos que participaron en dos cursos (2009-10) fueron analizados. 
Los estudiantes completaron un cuestionario en línea pre y post curso, con 18 ítems teniendo en cuenta las 
principales áreas de los CP: el control de síntomas, la comunicación y el apoyo psicosocial. 
Resultados: Hubo un aumento significativo del conocimiento posterior a la realización del curso.  
Los alumnos reportaron mejoría en sus niveles de confort para evaluar dolor y otros síntomas, brindar apoyo 
psicosocial a los pacientes y sus familias, y transmitir malas noticias. El aumento de los niveles de confort fue 
entre 12 y 50%. 
Conclusión: Los resultados proporcionan evidencia de la efectividad del curso en el aumento del conocimiento y 
de los niveles de comodidad para evaluar y tratar el dolor y otros síntomas, brindar apoyo psicosocial a los 
pacientes y sus familias, y dar malas noticias. El programa de e-learning de CP en América Latina es una 
herramienta útil que contribuye a la educación de cuidados paliativos de los médicos y enfermeras. 
 
 

38. El tiempo está a favor de los pequeños la siembra rural paliativa en El 
Salvador. Tiene por luz, el apoyo de América Latina 
 
País: El Salvador 
Autores: G. Orellana Yescas; M. Orellana Cartagena; F. Orellana Escobar; S. Castro. 
Resumen: 
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Objetivo  de  la  exposición: Demostrar  que  la  Evolución  de   los  Cuidados  Paliativos   Rurales  de  El  Salvador,  
tiene  por  plataforma  la  enseñanza –aprendizaje, dirigida  a  los  pacientes  y  sus  familiares,  creando  un  
pensar  integral  y  adecuado  de  cuido. Generando el  compromiso  de  la  intencionalidad  a  la  acción. Y utiliza  
como  apoyo  las  actitudes  de  participación ciudadana  y  desarrollo  local,  con  formación  de  equipos  
multidisciplinarios voluntarios,  con  las  herramientas educativas   en  Cuidados  Paliativos  existentes  de  toda  
América  Latina.  
Objetivos  Específicos: 1- Que  para   la   enseñanza    en  Cuidados  Paliativos Rurales,  se  toma  en  cuenta  las  
condicionantes  locales  de  participación  y  desarrollo, 2- Que para   la  formación  de equipos  multidisciplinarios  
locales,  todas  las  herramientas  educativas  tienen  valides y 3- Que  la forma  y el  abordaje  educacional  en  
Cuidados  Paliativos rurales,  está  a  la  mano  con  la  plataforma  regional  educativa. 
Desarrollo: Conceptualizar   los  Cuidados  Paliativos,  como  formulación  universal del  cuido  y  respeto  de  la 
vida  en  todas  las  circunstancias debería  estar  inmerso  en el  pensar  y  actuar humano. En El Salvador,  no  nos 
consideramos  ajenos  del  concepto,  aunque nuestra  realidad  marca  un  matiz  de  profundos  eventos  
históricos con  singulares  sutilezas  culturales, por lo que  genera  modelajes  y  alternativas  para  la  ejecución  
de  programas  de  Atención  Paliativa,  con  fuerte protagonismo  comunitario. Somos  los  hijos  menores  del  
paliativismo, desconocidos  por  el  resto  de  América  Latina,   que  da  a  conocer su  proyecto . Proyecto  que  se  
ejecuta  a  partir  de nuestra  gente,  con nuestros  pueblos, donde se  perfila  el  modo  de  participación  
paliativa,  de  allí  su  singularidad.  Utilizando  la plataforma  escolar salvadoreña   para  promover el sentir  del  
derecho  humano, que  obliga  un  compromiso  educacional  y une todo  el  ámbito social. Es una ejecución de 
aprendizaje de evaluación local, de  doble  acción y múltiples  resultados. Creando  así la  voluntariedad  en  la  
formación paliativa  con nuestros  equipos  regionales  multidisciplinario (trabajadores  sociales,  desarrollistas  
locales, docentes,  médicos,  participación  eclesial ,  representantes  populares,…etc.) con  características  de  
homogeneidad, sentir  colectivo,  perfil de  utilidad que  entrega  a  nuestra   nueva  generación  un  modo,  un  
estilo  repetible  y  transferible.  
Conclusiones: Para  que  los   abordajes  en  Cuidados  Paliativos,  para  que  nuestra  población  sensibilice,  
interiorice,   que  para  “Cuidar  hay  que  Educar”,  debemos  entender  el  dinamismo  local ,  y  es  allí  donde  la  
participación  ciudadana  (inclusión  social),  y  acciones  de  desarrollo  local ,  nos  permite  ser    parte  de  la  
integración  popular.  Los  equipos  multidisciplinarios  locales,  forman  parte  del  actuar  socio-cultural  de  la  
población,  al  integrar  un  equipo y  brindar  las  herramientas  educativas  adecuadas,  permiten  una  aceptación  
de  nuestra  participación,  nuestra  actitud  y  crear  la  condición  paliativa. La  plataforma  educativa  ya  
existente  con  los  criterios  de  inclusión  social,  nos  permite  crear  condicionantes  de  culturización  a  nuestra  
nueva  generación  el  sentir  del  Cuidado  Paliativo   
 
 

39. Intervenciones de cuidados paliativos en mujeres con cáncer de mama 
avanzado y sus cuidadores: Resultados de dos estudios Cubanos  
 
País: Cuba 
Autores: J. Grau; M. Chacón; K. Figueredo; Y. Expósito; T. Romero; MC. Reyes; H. Acosta; JL. Martínez 
Resumen: El cáncer de mama avanzado afecta la calidad de vida de la mujer y de sus cuidadores, de ahí que la CV 
sea considerada un indicador de efectividad de los Cuidados Paliativos. Se presentan resultados de dos estudios 
cuasi-experimental, exante/expost. La metodología de ambos estudios incluyó tres etapas: caracterización clínica 
y socio-demográfica de los sujetos (enfermas y cuidadores), la identificación de las dimensiones de CV afectadas 
para organizar intervenciones personalizadas y evaluar la efectividad de la intervención después de dos meses. El 
procesamiento estadístico incluyó estadísticas descriptivas y análisis uni y multivariado. 
El primer estudio incluyó 52 mujeres, tuvo el objetivo de evaluar los cambios en la CV a los dos meses de estar 
recibiendo intervenciones paliativas en el hogar. Los resultados muestran que la mayoría de las mujeres 
presentaron inicialmente afectaciones emocionales, síntomas físicos, interferencia del dolor en actividades y el 
descanso y afectaciones sociofamiliares. Las afectaciones en CV mejoraron después de la intervención, aunque no 
la satisfacción con la atención recibida. 
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El segundo estudio incluyó a 72 cuidadores de estas enfermas para evaluar los cambios en su calidad de vida, 
utilizando una escala de CV previamente validada, a los dos meses de recibir intervenciones paliativas en el hogar.  
Los principales resultados mostraron que la mayoría de las cuidadoras eran mujeres, hijas, con 38-59 años, nivel 
escolar de 12mo. Grado o superior, que trabajaban y cuidaban en su propia casa. Las afectaciones en la CV 
estaban inicialmente asociadas a cambios en la apariencia física, emociones/conductas, síntomas físicos, 
autocuidado, proyectos de vida, descanso/sueño, vida social y la satisfacción con la preparación recibida, que 
mejoraron con la intervención.  
Los estudios permitieron comprender cierta independencia en los cambios en la CV y la satisfacción, con la 
existencia de dos orientaciones inversamente proporcionales, al tiempo que ratificó la efectividad de las 
intervenciones. 
 
 

40. Definição de critérios geriátricos para inclusão em um programa de 
cuidados paliativos 
 
País: Brasil 
Autores: M.S. Costa, J.A.E Curiati, W. Jacob-Filho, L.A. Saporetti 
Resumen: 
Introdução: Há indicação de cuidados paliativos (CP) específicos para doenças crônicas prevalentes em idosos. 
Entretanto, essa população se caracteriza por multimorbidades que isoladas não indicam cuidados paliativos, mas 
em associação levam a um prognóstico ruim.  
Objetivo: Definir Critérios Geriátricos para inclusão em cuidados paliativos.  
Métodos: Revisão de literatura com artigos publicados entre os anos de 2000 a 2010 e consenso de especialistas 
através do método Delphi. Após a revisão, os fatores de mau prognóstico entre os idosos foram incluídos em um 
questionário enviado para 12 geriatras que integram equipes de CP.  
Resultado: Os principais fatores de mau prognóstico são: idade≥85anos, mau desempenho nos índices BISEP e 
Charlson, comprometimento das Atividades Básicas de Vida Diária (ABVDs), ICC, DPOC, IRC, demência, neoplasia, 
Síndrome da Fragilidade, delirium, albumina<3,3mg/dl e creatinina>1,5mg/dl. Inicialmente, os participantes 
avaliaram se estes fatores poderiam indicar CP e a necessidade da adoção de outros. Foi sugerido inclusão de 
Hepatopatias Crônicas e AIDS, avaliados em etapa subseqüente. Na terceira rodada, os critérios que 
apresentaram pontuação ≥4 na escala de likert foram submetidos a nova avaliação e os que não obtiveram foram 
excluídos. Na etapa seguinte, os participantes deveriam classificar os itens em três grupos: critério suficiente para 
CP, critério maior que associado a outro indica CP ou critério menor que só indicará CP se associado a 1 maior ou 
a outros 2 menores. Foi considerado consenso quando ≥ 2/3 das opiniões coincidiram.  
Conclusão: Os critérios considerados SUFICIENTES para indicação de cuidados paliativos em idosos foram: 
demências FAST 6E, DRC estágio IV e mau desempenho nos índices de Charlson (≥5 pontos) e BISEP (Grupo IV). Os 
critérios MAIORES foram ICC Classe Funcional III, DPOC estágio III de Goldman, Hepatopatias Crônicas estágio 
Child B e Síndrome da Fragilidade. Comprometimento de ABVDs foi considerado - 71 -riterio MENOR 
 
 

41. Adherencia a tratamiento farmacológico de pacientes de cuidados 
paliativos en atención domiciliaria del Instituto Nacional del Cáncer 
 
País: Chile 
Autores: S.Castros, M.Barrera, L.Mendez, L.Jacquet, V.Kramer, V.Ravanal, C.Ríos 
Resumen: La adherencia al tratamiento de los trastornos crónicos es difícil de mantener en el tiempo y la falta de 
cumplimiento es un problema frecuente y se conoce menos en el ámbito del paciente paliativo.  
Objetivo general: Determinar la magnitud de la no adherencia al tratamiento en pacientes paliativos.  
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Objetivos específicos: Determinar el porcentaje de adherencia al tratamiento y grupo de fármacos con menor 
adherencia.  
Metodología: Estudio descriptivo – Prospectivo. Se aplica el Test de medición de adherencia terapéutica Haynes 
Sackett y método de contabilización de fármacos. Población: Pacientes con Cáncer en control domiciliario por la 
Unidad de Cuidados Paliativos del Instituto Nacional del Cáncer, Santiago de Chile. Periodo: de Mayo a Julio 2011, 
se seleccionaron al azar el 50 % de un total de 80 pacientes que están bajo atención domiciliaria.  
Resultados: a) conteo de fármacos de las devoluciones (fig 1); devolución de los medicamentos corresponden a 
analgésicos OMS I (paracetamol) un 24 %, 43 % aparato digestivo y 21 % a medicamentos psicotrópicos. La 
adherencia al tratamiento medida por esta metodología globalmente fue de 102 %. B) 29 pacientes que se aplico 
el test de adherencia de Haynes –Sacket mostró un 50 % de autocumplimiento. El total de medicamentos 
devueltos asciende a USD 663,8, promedio por paciente de USD 33,9.  
Conclusiones: La mitad de los pacientes se considera adherentes medido por el test Haynes-Sackett, un 50% de 
los pacientes no están conscientes de la falta de cumplimiento de su tratamiento. El Cumplimiento de 
tratamiento por métodos de devolución se encuentra dentro de estándares internacionales superior a 90 %. El 
grupo farmacológico con menos adherencias corresponde a antieméticos y laxantes. El grupo con 
sobrecumplimiento corresponde a fármacos ansiolíticos. 
 
 

42. A terapia ocupacional no contexto de cuidados paliativos: 
Ressignificando a vida 
 
País: Brasil 
Autores: A.L.Lanza; C.B.Silva. 
Resumen: Com o envelhecimento da população mundial, verifica-se uma maior prevalência das doenças crônicas 
não-transmissíveis, sendo que essas doenças em atividade, progressivas e ameaçadoras à continuidade da vida, 
independente das diferentes fases de sua evolução, podem e devem ser indicadas aos Cuidados Paliativos. O 
processo de adoecimento de um ente querido costuma alterar a estrutura da vida de todos envolvidos, gerando 
ruptura e comprometimentos na organização das atividades cotidianas. O trabalho a ser apresentado tem como 
proposta demonstrar a contribuição do serviço da Terapia Ocupacional na enfermaria de cuidados paliativos de 
um Hospital Estadual do interior de São Paulo. Este profissional envolve atividades significativas que norteiam o 
cotidiano dessas pessoas, auxiliando no enfretamento perante as perdas funcionais, cognitivas, sociais e 
emocionais, promovendo desempenho ocupacional com qualidade de vida, dignidade e conforto. O trabalho é 
realizado pelo uso de atividades expressivas, lúdicas, corporais, artesanais, uso de dispositivos para controle da 
dor, adaptações para a realização de atividades de vida diária, assim ampliando a autonomia e capacidade do 
fazer, além de suporte e orientação aos cuidadores e familiares, abrangendo o período de enlutamento e projetos 
inacabados a serem resolvidos. Para tanto objetivar o conforto nos diferentes contextos e proporcionar qualidade 
de vida do individuo e seus familiares através da realização de atividades abordadas no contexto terapêutico, 
proporciona um melhor enfrentamento diante do adoecimento, podendo assim dar sentido e significado à vida 
dessas pessoas. 
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Pósteres 
(Por orden de presentación) 
 

N° de 
orden 

Categoría Título Autores Día de 
presentación 

1 CP en 
pediatría 

CRIANÇA ONCOLÓGICA FORA DE POSSIBILIDADES DE 
CURA: SIGNIFICADOS PARA AS PROFISSIONAIS DE 

ENFERMAGEM 

L.S.Barreto R.C.V.Silva Jueves 15 

2 CP en 
pediatría 

RELATO DE CASO: CUIDADOS PALIATIVOS EM 
UMACRIANÇA COM COLANGITE ESCLEROSANTE 

PRIMÁRIA 

G.Agra; M. A. Fernandes; J. D. Daltrozo; L. 
L. L. M. Araújo; A. E. D. 

Jueves 15 

3 CP en 
pediatría 

O PREPARO DO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM NO 
LIDAR COM O PACIENTE EM CUIDADOS PALIATIVOS E 

TERMINALIDADE 

A. Pedrosa, H. Monteiro, F. Pedrosa, S. 
Campos 

Jueves 15 

4 CP en 
pediatría 

A criança e o adolescente com câncer em cuidados 
paliativos: experiência de cuidar pela família 

M.V.P. Sanches; R.A.G. Lima Jueves 15 

5 CP en 
pediatría 

Ambulatório de Dor e cuidados paliativos (CP) em 
pediatria em um hospital terciário de São Paulo 

S.Barbosa, R.Polastrini, I.Zoboli, 
A.Henrique, E.Sendin, P. Rossa; M. Puppin, 

D. Katz 

Jueves 15 

6 CP en 
pediatría 

ANÁLISE DA PREVALÊNCIA E INTENSIDADE DE 
SINTOMAS DOS PACIENTES ACOMPANHADOS NO 

AMBULATÓRIO DE CUIDADOS PALIATIVOS 
PEDIÁTRICOS DO INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER 

(INCA) 

M. Sevilha, A. Von Held, L. Lima, S. Ferman Jueves 15 

7 CP no 
oncológico 

¿Ai, me ajuda!?: relato de assistência em cuidados 
paliativos a familiares e paciente jovem portadora de 

glioblastoma em fase final de vida 

H. Hoepfner Junior; C. M. Schmeling, F. 
Langaro 

Jueves 15 

8 Dolor y 
Control de 
síntomas 

CUIDADOS PALIATIVOS EM PACIENTES COM FERIDAS 
NEOPLÁSICAS: produção científica em periódicos on 

line 

M. A. Fernandes; I. C. S. Platel; L. L. L. M. 
Araújo; A. E. D. L.; G. Agra 

Jueves 15 

9 CP no 
oncológico 

Cuidados paliativos em Fibrose Cística: revisão 
integrativa 

R.A.G. Lima; M.C.C. Furtado; T.M.P. 
Pizzignacco 

Jueves 15 

10 Psico-social Lutando para Viver: A história de vida de uma jovem 
com câncer 

N.C.Santos H.Lopes Jueves 15 

11 Farmacología A Atuação do Farmacêutico Clínico na Análise de 
Reações Adversas Medicamentosas em Pacientes 

Oncológicos e em Cuidados Paliativos 

C. N. Carvalho; A. F. Bittencourt; A. O. 
Carmo 

Jueves 15 

12 Gestión / 
administración 

y políticas 

A INSERÇÃO DOS CUIDADOS PALIATIVOS NO 
PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR DA 

UNIMED-BH: PERSPECTIVA, ATUAÇÃO E DESAFIOS 

SILQUEIRA, S; BARROSO, ABP; SOBRAL, FC; 
VIEIRA, AB; OLIVEIRA, JR; TIMO, EM. 

Jueves 15 

13 Educación Médicos Assistentes do Hospital de Clínicas da 
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 
(HCFMUSP) Consideram a sua Formação e Habilidade 

de Supervisão de Residentes de Clínica Médica em 
Cuidados Paliativos como Insuficiente 

M. DAlessandro, T. Vaz Guimarães, T. 
Chiba, M Pérez Soares 

Jueves 15 



 
 

- 74 - 
 

14 Psico-social Análise das demandas emocionais de pacientes 
oncológicos e seus familiares em atendimento 
psicológico em um serviço interdisciplinar de 

Cuidados Paliativos de um setor privado. 

S.R.Pereira; S.Kamizono; L.P.Amaral 
Ambulatório de Cuidados Paliativos da 
Santa Helena Assistência Médica, São 

Bernardo do Campo ? SP. 

Jueves 15 

15 CP no 
oncológico 

EFICACIA DEL BLOQUEO TERAPEUTICO 
DESINFLAMATORIO VIA PERIDURAL EN EL 
TRATAMIENTO DEL LUMBALGIA CRÓNICA 

M.L. Prieto; M. Hinojosa; D. Cedeño; A. 
Flores; L. Cruz; R. Elizondo; I. Corral. 

Jueves 15 

16 Dolor y 
Control de 
síntomas 

Bloqueo neurolítico subaracnoideo para control del 
dolor perineal oncológico 

L. Turconi, P. Papa. Jueves 15 

17 Dolor y 
Control de 
síntomas 

Estudio sobre dolor y sufrimiento en el enfermo 
oncológico. 

F.Calzolari; c. Dubersarsky; F.Ramello. Jueves 15 

18 Dolor y 
Control de 
síntomas 

111 DIAS DE SEDAÇÃO PALIATIVA: SEDAR É REFLETIR 
SOBRE O MORRER COM DIGNIDADE 

SILQUEIRA, S; OLIVEIRA, JR; BARROSO, 
ABP; SOBRAL, FC; VIEIRA, AB; TIMO, EMN.  

Jueves 15 

19 Dolor y 
Control de 
síntomas 

Atención Domiciliaria en Pacientes con Patologías 
Orgánicas Severas 

Silvia Cavallo Lic en Psicologia MN 14310 
Terapeuta E.M.D.R. - T.I.C. - E.F.T. 

Jueves 15 

20 Dolor y 
Control de 
síntomas 

Manejo terapéutico actual de la oclusión intestinal 
maligna no quirúrgica. 

A Della Valle, M Wolaj, D Santos, F Mesa, 
A Treglia. 

Jueves 15 

21 Dolor y 
Control de 
síntomas 

ALIANZA PARA CUIDAR E. DANIEL J.L. ROLDAN Jueves 15 

22 Dolor y 
Control de 
síntomas 

A TÉCNICA DE HIPODERMÓCLISE EM CUIDADOS 
PALIATIVOS NO PROGRAMA DE ATENDIMENTO 

DOMICILIAR DA UNIMED-BH 

SILQUEIRA, S; SOBRAL, FC; TIMO, EMN; 
OLIVEIRA, JR; VIEIRA, AB; BARROSO, ABP. 

Jueves 15 

23 Dolor y 
Control de 
síntomas 

Dor como quinto sinal vital A.P.G.X. Oliveira, M.J.Santos,A.C.Dias,A. 
Besen,O.Caetano, I.Freire 

Jueves 15 

24 Educación Panorama da atuação dos psicólogos nos Cuidados 
Paliativos na Europa 

S. Jünger; E. Eggenberger; A. Greenwood; 
F. Fragoso; S. Payne 

Jueves 15 

25 Educación SER ENFERMEIRO NA TERMINALIDADE: UMA 
EXPERIÊNCIA DE FORMAÇÃO 

N.C. Santos, KC Piolli Jueves 15 

26 Educación A Emergência da Tanatologia e da Prática Atual da 
Educação para a Morte 

L. M. Fonseca Jueves 15 

27 Psico-social emergencias psiquiatricas en pacientes con cancer 
terminal 

Y. Farfan; C. Cuadros Jueves 15 

28 Otros Acompanhamento telefônico de pacientes como 
estratégia de educação em Cuidados Paliativos e 

melhoria da assistência: relato de caso 

G Carneiro Ferrão, M Affonso Fernandes, 
A Testassica Trunkel, LA Saporetti 

Jueves 15 

29 Educación Grau de Conhecimento e Relevância da Medicina 
Paliativa para Médicos Residentes de um Hospital 

Escola do interior do estado de Minas Gerais 

BF da Silva Reis; AP. Abranches Fernandes 
Peixoto; MR de Carvalho; E Bertolace de 
Oliveira; T.N Peixoto Guimarães; AB de 

Oliveira; BV da Silva Reis 

Jueves 15 

30 Educación Programas Internacionales del Instituto de Medicina 
Paliativa del Hospice de San Diego (IPMSDH): un 

crecimiento profesional y personal 

L Hidalgo Jueves 15 
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31 Educación Cuidados Paliativos sobre Ruedas: una estrategia 
educativa efectiva 

S.Bunge; G. Mammana; C.Cullen; C. 
Biondi; A.Rodriguez; E. Vignaroli; L. 

Aranda; F. Vega; Ma. De los A. Minatel; M. 
Bertolino; R. Wenk 

Jueves 15 

32 Enfermería Atuação da enfermagem junto ao idoso residente em 
instituição de longa permanência (ILP) sob cuidados 

paliativos 

DAS.Rebouças;V.Criscimani,M.Ikeda. Jueves 15 

33 Enfermería Os sentidos dos cuidados paliativos atribuídos pelos 
familiares cuidadores 

R. Leite; M. Zago. Jueves 15 

34 Enfermería Cuidados paliativos no domicílio: percepção das 
enfermeiras da Estratégia Saúde da Família 

Baliza,M.F; Bousso,R. S.; Spineli, V.M.C.D.; 
Silva, L.; Poles, K. 

Jueves 15 

35 Enfermería PRODUÇÃO CIENTÍFICA DE ENFERMAGEM NO BRASIL 
SOBRE CUIDADOS PALIATIVOS: REVISÃO 

SISTEMÁTICA 

TASCA, N.Y.; AZEVEDO, M.F. de; TROVO 
DE ARAÚJO, M.M.; SANTOS, D.S. dos. 

Jueves 15 

36 Enfermería SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM 
AO PACIENTE PORTADOR DE FERIDA NEOPLÁSICA: 

reflexões à luz da literatura 

M. A. Fernandes; A. E. D. Lopes; I. C. S. 
Platel; L. L. L. M. Araújo; G. Agra 

Jueves 15 

37 Enfermería CUIDADOS PALIATIVOS EM PACIENTES INTERNOS EM 
HOME CARE: um relato de experiência 

M. V. Batista; M. A. Fernandes; I. C. S. 
Platel; J. D. Daltrozo; G.Agra 

Jueves 15 

38 Enfermería DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM PREVALENTES EM 
USUÁRIOS DO SERVIÇO DE RADIOTERAPIA EM 

TRATAMENTO PALIATIVO 

Muniz, R.M; Amaral, D.E.D.do; Lemes, R. 
A.; Souza, D. L. de; Wexel, W. P. 

Jueves 15 

39 Enfermería A CRIANÇA COM CÂNCER EM PROCESSO DE MORRER 
E SUA FAMÍLIA: PERSPECTIVAS PARA A ENFERMAGEM 

PEDIÁTRICA 

S.A. do Carmo; I. C. S. Oliveira Jueves 15 

40 Enfermería A IMPORTÂNCIA DA ABORDAGEM PELA EQUIPE DE 
ENFERMAGEM SOBRE A ESPIRITUALIDADE COM OS 

PACIENTES EM CUIDADOS PALIATIVOS 

PASINI, D; DIAS, M C; MOURA, R., SOUZA, 
J. de Oliveira 

Jueves 15 

41 Enfermería Assistência de Enfermagem Ambulatorial em Serviço 
de Cuidados Paliativos Oncológicos 

FTBC Chino; APM Vieira; HK Silva; DB 
Costa; LAP Yamada; CC Yamashita; DV 

Santos; T Chiba. 

Jueves 15 

42 Enfermería A PERCEPÇÃO DO ENFERMEIRO EM CUIDADOS 
PALIATIVOS ONCOLÓGICOS DIANTE DO PROCESSO 

MORTE MORRER 

E. Cortes Barbosa Selvatice,  R. de Cássia 
AC 

Jueves 15 

43 Ética Da semântica de hospice à hospitalidade 
incondicional: contribuições de Emmanuel Levinas e 

Jacques Derrida ao moderno movimento hospice. 

C.A. Floriani; F.R. Schramm Jueves 15 

44 Familias y 
cuidadores 

UNIDOS PELO AFETO E PELO CUIDAR: 
GENERALIDADES E PARTICULARIDADES DA 

LITERATURA SOBRE A RELAÇÃO IDOSO 
DEMENCIADO/ CUIDADOR FAMILIAR 

R.A.M.F.Freire;P.F.Lima Neto; 
M.M.P.Gaudêncio 

Jueves 15 

45 Familias y 
cuidadores 

O cuidador do paciente 
oncologicoemfaseavançadadedoença 

A. de Souza; ME de Moura Quirino Salles, 
AC Duarte Gottardo, TM De Moraes 

Jueves 15 

46 Familias y 
cuidadores 

LUTO ANTECIPATÓRIO JP da Fonseca Jueves 15 

47 Familias y 
cuidadores 

Afrontamiento Familiar de la Fibromialgia MC. Vélez; ME. Ceballos; JJ. Vargas; 
A.Krikorian; C.Palacio; O. Gonzalez; D 

Ospina 

Jueves 15 
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48 Familias y 
cuidadores 

Um Olhar para a Singularidade: as Expectativas dos 
Cuidadores de Pacientes Internados em um Serviço 

de Dor e Cuidados Paliativos 

A. C. D. Silva, T. V. Cavedini, R. Pekelman, 
S. P. De Nardi 

Jueves 15 

49 Familias y 
cuidadores 

Desafios na implantação dos Cuidados Paliativos em 
uma Casa de Apoio 

A. Soczek Sampaio; L. Denkil; M. Santos Jueves 15 

50 Familias y 
cuidadores 

SOBRECARGA E TRANSTORNOS MENTAIS EM 
CUIDADORES DE PACIENTES EM CUIDADOS 

PALIATIVOS ONCOLÓGICOS 

DB Sorato; C Monteiro; ACS Araújo; FF 
Rezende; R Santos; ASM Ferreira; GV 

Zabeu, MSA Nascimento 

Jueves 15 

51 Familias y 
cuidadores 

GRUPO DE APOIO AOS FAMILIARES INSERIDOS NO 
PROGRAMA DE CUIDADOS PALIATIVOS DA 

UNIMEDBH 

SILQUEIRA, S; OLIVEIRA, JR; SOBRAL, FC; 
TIMO, EMN; VIEIRA, AB. 

Jueves 15 

52 Familias y 
cuidadores 

Percepção dos Cuidadores em Relação aos Sintomas 
apresentados pelo paciente no Câncer Avançado 

C. Yamashita; A. Kurashima; T. Chiba; J. 
Ballerini, H. Silva. 

Jueves 15 

53 Farmacología prescripción de opioides en cuidados paliativos L. Aranda, E. Vignaroli, M. Bertolino Jueves 15 

54 Farmacología ATUAÇÃO DO FARMACÊUTICO CLÍNICO NA 
AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO USO DA 

HIPODERMÓCLISE NO PACIENTE ONCOLÓGICO EM 
CUIDADOS PALIATIVOS DE HOSPITAL PÚBLICO 

TERCIÁRIO EM ONCOLOGIA 

G.F. Carone; A. Sabanai; F.T.B.C Chino; T. 
Chiba 

Jueves 15 

55 Farmacología EFECTIVIDAD Y EFICACIA DE BUPRENORFINA 
TRANSDÉRMICA 

L, Caro; J. Rebaza; N. Rebaza. Jueves 15 

56 Gestión / 
administración 

y políticas 

Será que erramos quando procuramos criar e 
desenvolver Associações de Cuidados Paliativos? 

Monteiro, L. Jueves 15 

57 Gestión / 
administración 

y políticas 

Impacto de la Gratuidad de servicios en la 
accesibilidad fallecimiento en domicilio en un 
programa de cuidados paliativos domiciliario 

A. Guedes, P Noli, F Sale, Y Noya, G Avas, 
H Isaurralde, C Brayer. 

Jueves 15 

58 Gestión / 
administración 

y políticas 

?Experiencia de los primeros 20 meses de atención 
paliativa en el Equipo de Oncología Clínica y Cuidados 

Paliativos y propuesta organizativa?. Hospital 
Universitario Fundación Favaloro (HUFF), Buenos 

Aires, Argentina. 

M.L.Alvarenga; M.Blanco; Y.Fontela Jueves 15 

59 Gestión / 
administración 

y políticas 

"Historia Clínica Informatizada:Una Herramienta 
Integradora Importante" 

B.VASQUEZ;D.MATHEUS;A.CHIRINOS;M.G
ARCIA;T.GONZALES 

Jueves 15 

60 Enfermería Assitencia de enfermagem e educação em saúde em 
unidade de cuidados paliativos: relato de experiência 

R.C.Quaglio; C.Lemos; A.C.Antonietto; 
A.R.Silva; T.R.P.Vendrusculo; 
M.A.Gonçalves; M.C.S.Flório 

Jueves 15 

61 Hospicios y CP 
(Trabajos 

regionales) 

Garantia de Direitos Sociais e Cuidados Paliativos: a 
experiência do Serviço Social em Serviço de 

Insuficiência e Transplante Cardíaco 

Souto Maior, A ; Baptista, R Jueves 15 

62 Hospicios y CP 
(Trabajos 

regionales) 

Ser Enfermeiro em Um Hospice de Cuidados 
Paliativos Oncológicos na Itália: Relato de Uma 

Experiência 

EICH, Melisse MARTINS, Pedro Paulo 
Scremin 

Jueves 15 

63 Hospicios y CP 
(Trabajos 

regionales) 

Cuidados na Fase Avançada da demência: o dilema 
entre o tratamento e o conforto 

Feitosa. MPM, Scott.SSO, Abreu. VS, Maia. 
FM ,Freitas.LRS 

Jueves 15 
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64 Nutrición Abordagem nutricional para disfagia em cuidados 
paliativos: Relato de caso 

K. Pereira; V.S.G. Moreira; A.P.F.Q. 
Carsoso. 

Jueves 15 

65 Nutrición Relato de caso clínico: Nutrição em cuidados 
paliativos, respeito à autonomia do paciente e 

atitude do cuidador 

MELO, D.A.; SILVA, F.P. Jueves 15 

66 Otros A importância dos hospices nos cuidados paliativos. A. P. Liporoni; G. C. Silva; P. C. Naliato; R. 
B. Bastos 

Jueves 15 

67 Otros Grupo de Estudo e Pesquisa em Enfermagem em Dor 
e Cuidados Paliativos: um relato de experiência 

JSouza Caires; A Colonnezi Oliveira; É 
Almeida Carvalho Peixoto; T Argolo de 
Andrade; Maria T de Andrade Calasans 

Jueves 15 

68 Otros Série Histórica das Infecções Hospitalares Ocorridas 
no Hospital do Câncer IV, Unidade de Cuidados 

Paliativos do Instituto Nacional de Câncer, Ministério 
da Saúde, Brasil, entre Fevereiro de 2007 e Setembro 

de 2011 

L. Ramadas; E. F. Azevedo Jueves 15 

69 Otros Medidas preventivas para a redução de infecções na 
Assistência Domiciliar: recomendações da Comissão 

de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital do 
Câncer IV do Instituto Nacional de Câncer, Brasil 

E.F. Azevedo; L. Ramadas; J.C.S. Souza Jueves 15 

70 Otros Avaliação retrospectiva da acerácea do Índice 
Prognóstico em Cuidados Paliativos (Palliative 

Prognostic Index- PPI) em predizer sobrevida de 88 
pacientes que evoluíram a óbito entre 1/8/11 a 

30/09/2011 no Hospice do Instituto do Câncer do 
Estado de São Paulo (ICESP) 

T. Vaz Guimarães; M. Souza; M. 
D?Alessandro; M. Sales; T. Branco; T. 

Chiba 

Jueves 15 

71 Otros O dilema dos cuidados paliativos em paciente que se 
recusa ao tratamento dialítico e aspectos que 

dificultam a efetividade desses por uma equipe 
multidisciplinar. 

L.G. Tosato; J.A.C.Noble Jueves 15 

72 Otros Adaptação Transcultural e Validação da Versão em 
Português de Questionário de Qualidade de Vida para 

Pacientes com Câncer em Cuidados Paliativos no 
Contexto Cultural Brasileiro 

S. O. Faria, S.C. T.C. Lima, T. Chiba, J. Eluf 
Neto 

Jueves 15 

73 Otros CARACTERIZAÇÃO DOS ÓBITOS DOMICILIARES DE 
PACIENTES ASSISTIDOS POR EMPRESA DE ATENÇÃO 

DOMICILIAR EM SALVADOR ? BAHIA - BRASIL 

M. Alencar, A. Guimarães, R. Carvalho Jueves 15 

74 Psico-social "O Idoso com câncer: A importância da capacitação 
para o manejo dos diferentes tipos de luto pelo 

médico paliativista.? 

A. Thomaz Jueves 15 

75 Psico-social Os feitos não morrem ? intervenção da psicologia nos 
cuidados ao fim da vida 

J. Castro Arantes Jueves 15 

76 Psico-social A COMUNICAÇÃO COM O PACIENTE ONCOLÓGICO 
EM CUIDADOS PALIATIVOS: REVISÃO DE LITERATURA 

SILVA, S. SOUZA DA Jueves 15 
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77 Psico-social O PROCESSO DE COMUNICAÇÃO NO CUIDADO AO 
PACIENTE EM TRATAMENTO PALIATIVO 

T.David Jueves 15 

78 Psico-social Luto, Envelhecimento e Deficiência Intelectual: 
complicações e fatores de risco 

L. M. Fonseca & L. Stocco Jueves 15 

79 Psico-social ESPIRITUALIDADE COMO HARMONIZADOR DA 
EQUIPE INTERDISCIPLINAR QUE ATUA EM CUIDADOS 

PALIATIVOS 

ICO.ARRIEIRA,MB.THOFEHRN,AR.PORTO,J
C.FRIPP 

Jueves 15 

80 Psico-social Avaliação da assistência fornecida ao paciente e 
família pela equipe multidisciplinar de cuidados 

paliativos 

SR G. Mazutti; A Pereira dos Santos 
Tavares; M. Sarkis Braz; C. Paparelli; E. 
Satomi; C.Sassaki Kishimoto; F.Almeida 

dos Santos 

Jueves 15 

81 Psico-social Cuidados Paliativos na ocorrência do câncer de 
pulmão: reflexões a partir da revisão bibliográfica 

C. Moura; A. Souza; L. Alves Jueves 15 

82 Psico-social O capelão hospitalar como parte da equipe de 
cuidados paliativos 

J.Garcia; E.Vassão; R.Gentil Jueves 15 

83 Psico-social ?Sei que minha mãe vai morrer logo, mas quero saber 
o que está acontecendo. Ficarei mais tranqüila se 

souber porque ela se foi? - Anseios familiares durante 
fase final de vida de um ente querido ? Relato de 

Caso Centro Hospitalar Unimed Joinville SC 

MTK.Hatori, F. Langaro; AH.Santos; F. 
Pfuetzenreiter;H. Hoepfner Jr.; M. Cunha 

Jueves 15 

84 Psico-social Quem procura apoio no luto? A. Coelho, M.A. Delalibera, A. Barbosa Jueves 15 

85 Psico-social Evaluacion de la importancia de las tecnicas de 
comunicacion y acitudes entre el personal de salud al 

iniciar un programa de cuidados paliativos 

J. Ross MD, I. Briones MD, S. Sanchez-
Reilly MD. 

Jueves 15 

86 Psico-social ESTADO EMOCIONAL, AFRONTAMIENTO, 
COMPETENCIA PERSONAL PERCIBIDA EN PACIENTES 

CON CÁNCER. 

C. Palacio, A. Krikorian, AI. Moreno y JT. 
Limonero 

Jueves 15 

87 Psico-social CUIDADOS PALIATIVOS: O PSICÓLOGO NO 
MOMENTO DA COMUNICAÇÃO DO TRATAMENTO. 

CASTELLO, L; SILVA, C.; SOUZA, A, Jueves 15 

88 Psico-social A espiritualidade como dimensão do cuidado M.E.M. Coelho; A.M. Ferreira Jueves 15 

89 Psico-social Como viver, apesar de? GAL: Uma experiência de 
conquistas 

J.Drumond; M.Paturle; M.Coelho; 
A.Abranches. 

Jueves 15 

90 Psico-social Entre a "conspiração do silêncio" e a "ditadura da 
verdade": o desafio do profissional de saúde na 

comunicação de más- notícias a pacientes 
oncológicos em cuidados paliativos. 

J.Castro; M.Abreu; M.Krieger; 
M.L.Pequeno; R.Braga; S.Aquino. 

Jueves 15 

91 Psico-social ¨Determinar la prevalencia del insomnio en pacientes 
oncológicos hospitalizados y ambulatorios de la 
Unidad de Cuidados Paliativos del Instituto de 
Oncología Dr. Luis Razetti, Caracas-Venezuela¨ 

Suárez N., Infante K., Espin I., Alvarez 
M.,Bonilla P., Hidalgo M.,González T. 

Jueves 15 

92 Rehabilitación 
y T. 

ocupacional 

Intervenção da Terapia Ocupacional junto a paciente 
com Fibrose Cística: uma perspectiva dos cuidados 

paliativos 

A. Kudo; S. Zamper; P. Barros; F.Viotti; S. 
Barbosa 

Jueves 15 
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93 Rehabilitación 
y T. 

ocupacional 

Avaliação da Marcha na Distrofia Muscular Congênita 
e na Distrofia Muscular de Duchenne e sua 

importância na Reabilitação 

Melanda, AG¹; Pauleto, AC¹; Iucksch, DD¹; 
Ferreira, AEK¹; Silva, RM¹; Knaut, LA¹; 

Cunha, RFM¹. 

Jueves 15 

94 Rehabilitación 
y T. 

ocupacional 

Proposta do uso de um novo índice de avaliação da 
marcha para acompanhamento do tratamento 
paliativo da Distrofia Muscular de Duchenne 

Melanda, AG¹; Pauleto, AC¹; Iucksch, DD¹; 
Ferreira, AEK¹; Silva, RM¹; Knaut, LA¹; 

Cunha, RFM¹. 

Jueves 15 

95 Rehabilitación 
y T. 

ocupacional 

Taller de Fotografia para jovenes con cancer MG Dávila Ayala y otros Jueves 15 

96 Rehabilitación 
y T. 

ocupacional 

A atuação da fisioterapia na promoção de qualidade 
de vida de um paciente em cuidados paliativos. 

W.Soldera Jueves 15 

97 Rehabilitación 
y T. 

ocupacional 

ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA NA EQUIPE 
MULTIPROFISSIONAL NOS CUIDADOS PALIATIVOS DE 
UM PACIENTE DE LONGA PERMANÊNCIA EM UTI, UM 

RELATO DE CASO 

Ana Carolina Martins Pereira Monteiro da 
Silva Carlos Cáceres Lopes André 

Cavalcante Popovici Claudia Albuquerque 
Gaspar Patrícia Teodoro Teixeira 

Jueves 15 

98 Rehabilitación 
y T. 

ocupacional 

O uso de materiais alternativos para confecção de 
órteses e coxins para posicionamento em Cuidados 

Paliativos 

Tatiana dos Santos Arini Maria Tereza 
Sales Furtado Vaniusa Silva Abade 

Jueves 15 

99 Voluntariado Sobre o voluntário hospitalar, a criança e a morte - 
como as crianças e os voluntários podem frontear o 

adoecer e o morrer 

Rodrigo Luz de Araújo Jueves 15 

100 Dolor y 
Control de 
síntomas 

Patrones de Práctica y Percepciones acerca de la 
Hidratación Parenteral en las Últimas Semanas de 

Vida: Una Encuesta de Médicos Paliativistas en 
America Latina 

I. Torres-Vigil; T.R. Mendoza; A. Alonso-
Babarro; L. De Lima; M. Cárdenas-

Turanzas; M. Hernandez; A. de la Rosa; E. 
Bruera 

Jueves 15 

101 CP en 
pediatría 

EXPERIENCIA DE CINCO AÑOS EN CUIDADOS 
PALIATIVOS EN 805 NIÑOS DEL INSTITUTO NACIONAL 

DE PEDIATRIA EN MEXICO. 

C. ARROYO; A. CRUZ; A.GARDUÑO; 
A.GONZALEZ; M. CERVANTES; 

T.HERNANDEZ; C.OLIVARES; C.REYES; 

Viernes 16 

102 CP en 
pediatría 

Suposição de um sujeito: um princípio da prática do 
psicanalista em cuidados paliativos pediátricos 

F. Fragoso; L. Nunes; L. Saccani; T. Vidotti; Viernes 16 

103 CP en 
pediatría 

CUIDADOS PALIATIVOS: ATENDIMENTO DOMICILIAR 
A PACIENTE E FAMILIARES - PAPEL DA TERAPIA 

OCUPACIONAL 

K.L. Serafim; A. Pedrosa; S. Campos Viernes 16 

104 CP en 
pediatría 

Doenças Neurodegenerativas pediátricas e os 
cuidados paliativos 

S. Barbosa,A. Henrique, E. Sendin,I.Zoboli, 
M. Puppin, P. Rossi, D. Katz 

Viernes 16 

105 CP en 
pediatría 

Controle analgésico de paciente oncológico 
pediátrico em cuidados paliativos com fentanil 

transdérmico 

E.Sendin; M.Misko; A.Henrique; M.Pupim; 
D.Katz; I.Zoboli; P. Rossi; C.Borghi; 

R.T.V.Polastrini; S. Barbosa 

Viernes 16 

106 Dolor y 
Control de 
síntomas 

Prevalência de feridas neoplásicas malignas em um 
serviço de referência em cuidados paliativos 

oncológicos na cidade do Rio de Janeiro. 

AZ Borsatto,  V dos Santos Beserra, FR 
Vinhas 

Viernes 16 
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107 Educación Cuidados de Fim de Vida - A visão de Médicos 
Assistentes e Residentes de Clínica Médica do 

Hospital das Clínicas Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo (HCFMUSP) 

M. DAlessandro, T. Branco, L. Soares, T. 
Chiba 

Viernes 16 

108 Psico-social Analise de Possíveis Condutas a Serem Aplicadas nos 
Cuidados Paliativos 

A. O. Matias, J. F. L. Anunciação e C. M. 
Correia 

Viernes 16 

109 Gestión / 
administración 

y políticas 

Ligação pós-óbito aos familiares enlutados como 
indicador de qualidade de serviço na assistência 

realizada por uma Equipe Interdisciplinar em 
Cuidados Paliativos 

S.R.Pereira; S.Kamizono; L.R.B.Cabral; 
L.P.Amaral Ambulatório de Cuidados 

Paliativos da Santa Helena Assistência 
Médica, São Bernardo do Campo ? SP. 

Viernes 16 

110 CP no 
oncológico 

Interface entre Cuidados Paliativos e Hematologia: 
Continuidade de Cuidados 

CC Yamashita; MRB Souza; G Cassefo; T 
Chiba 

Viernes 16 

111 Dolor y 
Control de 
síntomas 

Derechos de los Enfermos de Cáncer en la Clínica 
Fundebien 

C. Huacuja Viernes 16 

112 Dolor y 
Control de 
síntomas 

Trabalho em equipe: Visão holística frente nossos 
pacientes. 

M.L.P.C.Lourenço; D.B.Sorato; 
A.S.M.Ferreira. 

Viernes 16 

113 Dolor y 
Control de 
síntomas 

PACIENTES PORTADORES DE CÂNCER DE PULMÃO 
AVANÇADO : É POSSÍVEL ADESÃO EM CUIDADOS 

PALIATIVOS AMBULATORIAL ? 

G.Bonioli; 
V.Mannarino;F.Mello;B.Pereira;M.Paschoa

l 

Viernes 16 

114 Dolor y 
Control de 
síntomas 

DOR TOTAL: O DESAFIO DO CUIDADO DIANTE DE 
UMA DOR MULTIDIMENSIONAL 

T. Santana Asad David Viernes 16 

115 Dolor y 
Control de 
síntomas 

PREDICTORES DE NÁUSEA Y VÓMITO INDUCIDOS POR 
QUIMIOTERAPIA EN PACIENTES CON CANCER DE 

MAMA 

D.Ospina; S. Molina; M.Luján; B.Téllez; M. 
Rodriguez; J. Vargas 

Viernes 16 

116 CP en 
pediatría 

AVALIAÇÃO E NTERVENÇÃO NA CRIANÇA COM DOR 
EM UTI PEDIÁTRICA: PERCEPÇÃO DA EQUIPE DE 

SAÚDE ARTICULADA ÀS IDEIAS DE PATERSON-ZDERAD 

Przyziemirski. A.S., Persegona. K.R. Viernes 16 

117 Otros A utilização de Terapias Complementares no Cuidado 
paliativo: uma revisão sistemática 

TA de Andrade;J Souza Caires; J Bezerra do 
Amaral 

Viernes 16 

118 Dolor y 
Control de 
síntomas 

Escala Modificada de Borg, um método de quantificar 
a dispnéia no paciente em cuidados paliativos. 

J.A.C. Noble, L.G. Tosato Viernes 16 

119 Dolor y 
Control de 
síntomas 

Avaliação do Agrupamento de Sintomas de Pacientes 
com Câncer Avançado 

C Cristófero Yamashita, A Yamaguchi 
Kurashima, T Chiba, J Gomes Ballerini e H 

Kraynik da Silva. 

Viernes 16 

120 Dolor y 
Control de 
síntomas 

EFICACIA DE BUPRENORFINA POR DIFERENTES VIAS 
DE ADMINISTRACION EN EL TRATAMIENTO DEL 

DOLOR ONCOLOGICO 

M.L. Prieto, A.C. Saucedo, R. M. Elizondo Viernes 16 

121 Dolor y 
Control de 
síntomas 

Morfina: a percepção do paciente e de seu cuidador M.F. Barbosa,S.A.S, Venancio,C.M.Passos Viernes 16 

122 Educación CUIDADOS PALIATIVOS: CONHECIMENTOS DE 
ALUNOS DE GRADUAÇÃO E PÓS GRADUAÇÃO DE 

UMA ESCOLA DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE SÃO 
PAULO-BRASIL 

R.A.G.Lima; J.B.Cybis;L.C.Nascimento Viernes 16 
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123 Educación Abordando as diferentes modalidades de ensino-
aprendizagem: Relato da experiência da IV Jornada 

de Cuidados Paliativos do Instituto do Câncer do 
Estado de São Paulo (ICESP) 

T. Vaz Guimarães; T. Pinto; T. Branco; F. 
Chino; T. Chiba 

Viernes 16 

124 Educación EDUCAÇÃO EM CUIDADOS PALIATIVOS ? SUBSÍDIO 
PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA QUALIDADE DE 

ASSISTÊNCIA EM UM SERVIÇO ESPECIALIZADO DE 
INFECTOLOGIA DO ESTADO DE SÃO PAULO / BRASIL 

BRUNETTI, G.L.; CRUZ, R.; GARCIA, J.B.; 
LUCCHETTA, A.M.; MELO, D.A.; MELLO, 

S.H.S.; QUEIROZ, M.E.G.; SOBRINHO, 
S.M.R. 

Viernes 16 

125 Educación Evaluación de actividades docentes: implementación 
del proyecto ?Help the Hospices?: En busca de la 

equidad: Medicina Paliativa en todo el departamento 

M.Bove;C.Chapper;C.Martinez;G.Piriz;L.Re
bollo;M.DelValle 

Viernes 16 

126 Educación A formação de profissionais em cuidados paliativos: 
uma proposta transdisciplinar 

MG Sobrinho - Sobrinho, MG. C Aloisio 
Alves - Alves, CA. 

Viernes 16 

127 Educación Cinco anos de atividades da Liga de Cuidados 
Paliativos da Faculdade de Medicina da Universidade 

de São Paulo: relato de experiência 

G Carneiro Ferrão, A Testassica Trunkel, 
AC  Kuhne, K Duraça, JA Esper Curiati, WJ 

Filho, LA Saporetti 

Viernes 16 

128 Educación MINICURSO DE CUIDADOS PALIATIVOS: A 
EXPERIÊNCIA DA LIGA ACADÊMICA ACRIANA DE 

MEDICINA PALIATIVA (LAAMP) E OS ESTUDANTES DE 
MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 

(UFAC). 

D Cardoso de Sousa; E da S. Gonçalves; A 
Dias, T H. de Almeida; JG Souza de 
Oliveira, SM Carvalho de Oliveira 

Viernes 16 

129 Educación ACOMPANHAMENTO PELOS ESTUDANTES DE 
MEDICINA DE UM PACIENTE EM CUIDADOS 

PALIATIVOS MORADOR DE UMA INSTITUIÇÃO DE 
LONGA PERMANÊNCIA (ILPM) 

LR Santiago Freitas, G Torres Alexandre, J 
Rodrigues Teixeira, OM de Sousa Neto 

Viernes 16 

130 Educación Educação em saúde e câncer de mama N. Camillo, ACB. Kolankiewicz, D. Lauter, 
D. Oliveira, CSP. Rosanelli, MM. Loro, AN. 

Bernat, EM. Stumm. 

Viernes 16 

131 Enfermería Medidas não farmacológicas implementadas por 
enfermeiros para tratar de pacientes com dor 

oncológica 

M.T.S. Pilatto, C.L.S.P. Rosanelli, S.M.S. 
Piovesan, A.C.B. Kolankevcz, M.M Loro, 

J.S. Gomes, D.de Oliveira, D.Lauter 

Viernes 16 

132 Enfermería ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO CUIDADOR DE 
PACIENTE ONCOLÓGICO EM CUIDADOS PALIATIVOS 

D PASINI, C BARROS, MC DIAS, RM 
MOURA, JO SOUZA 

Viernes 16 

133 Enfermería A visão das enfermeiras de uma Equipe de Cuidados 
Paliativos em determinado setor de um hospital geral 

M.T.K. Hatori, M.A. Cunha Viernes 16 

134 Enfermería O papel do enfermeiro numa equipe multidisciplinar 
de cuidados paliativos: relato de experiência 

A.S. Garbelini; M.A.S. Prado; T.B. Mello; 
M.C.S. Florio; R.A.G. Lima 

Viernes 16 

135   CANCELADA SU PRESENTACIÓN POR EL AUTOR   Viernes 16 

136 Enfermería O PROCESSO DE MORRER E MORTE EM CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES: UM OLHAR DA EQUIPE DE 

ENFERMAGEM 

AK da Silva, P Cunha,  I Palmira, S Zagonel Viernes 16 

137 Enfermería HISTÓRICO DA ASSISTÊNCIA A PORTADORES DE 
DOENÇAS INFECTO-CONTAGIOSAS REALIZADO PELA 

EQUIPE INTERDISCIPLINAR DE CUIDADOS PALIATIVOS 
DO INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMÍLIO RIBAS. 

BRUNETTI, G.L.; CRUZ, R.; GARCIA, J.B.; 
LUCCHETTA, A.M.; MELO, D.A.; MELLO, 

S.H.S.; QUEIROZ, M.E.G.; SOBRINHO, 
S.M.R. 

Viernes 16 
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138 Enfermería A atuação da Enfermagem nos Cuidados Paliativos 
em Unidades de Terapia Intensiva 

M.Marmo, V.Rizzo Viernes 16 

139 Enfermería CUIDADOS PALIATIVOS EM PACIENTES 
ONCOLÓGICOS COM CONSTIPAÇÃO INTESTINAL: uma 

pesquisa documental 

A.E.D. Lopes; L.L.L.M.Araújo;J.D. Daltrozo; 
G.Agra 

Viernes 16 

140 Enfermería ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM CUIDADOS 
PALIATIVOS AO PACIENTE PORTADOR DE FERIDA 

NEOPLÁSICA: uma revisão integrativa 

L. L.L.M. Araújo, A. E. D. Lopes, J. D. 
Daltrozo; G. Agra 

Viernes 16 

141 Enfermería RESGATANDO O CUIDADO PALIATIVISTA 
HUMANIZADO: UM ESTUDO NA ÓTICA 

FENOMENOLÓGICA DE MARTIN HEIDEGGER 

ALMEIDA, CSL; SALES, CA Viernes 16 

142 Ética Moderno movimento hospice: kalotanásia e o 
revivalismo estético da "boa morte". 

C.A. Floriani; F.R. Schramm Viernes 16 

143 Ética Os Cuidados Paliativos na perspectiva da "Ética do 
Cuidado". 

J.M.Sousa Viernes 16 

144 Familias y 
cuidadores 

O QUE REPRESENTA TER UM FAMILIAR EM CUIDADOS 
PALIATIVOS NA VISÃO DO CUIDADOR PRINCIPAL 

Guimarães, C. A.; Lipp, M. E. N. Viernes 16 

145 Familias y 
cuidadores 

RELATO DE EXPIÊNCIA VIVENCIADAS NO PRJETO 
SENSIBILIZAÇÃO E INSTRUMENTALIZAÇÃO DE 
FAMILIARES PARA REALIZAÇÃO DE CUIDADOS 
DOMICILIARES À CRIANÇAS PORTADORES DE 

DOENÇAS CRÔNICAS 

D Silva Meneses, MA Dantas J. da Costa, G 
Agra, MDa da S. Macêdo, AC Dantas de 
Souza, P Campos Nunes, NA Lourenço 

Golçalves 

Viernes 16 

146 Familias y 
cuidadores 

ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA: UM OLHAR SOBRE A 
FAMÍLIA DE PACIENTES EM CUIDADOS PALIATIVOS 

A. Souza; K. Kós; W. Guimarães Viernes 16 

147 Familias y 
cuidadores 

EXPERIENCIA INICIAL DE TRABAJO 
MULTIDISCIPLINARIO EN GRUPOS DE SOPORTE A 
CUIDADORES DE PACIENTES ONCOLÓGICOS EN EL 
HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN FAVALORO 

M.L. Alvarenga M. Blanco M. Herrero L. 
Martinez J.Pavoni 

Viernes 16 

148 Familias y 
cuidadores 

¿CUIDADO PALIATIVO É DIFERENTE...DÁ 
SEGURANÇA? ? ATENDENDO O FAMILIAR 

F. A. B. Guimarães; A. Santos-Garbelini; L. 
M. Vendrusculo-Fangel; R. E. Costa; M. M. 

R. P. De Carlo; N. K. C. Lima; P. L. Santos 

Viernes 16 

149 Familias y 
cuidadores 

QUALIDADE DE VIDA DO CUIDADOR PRINCIPAL DE 
PACIENTES ONCOLÓGICOS EM CUIDADO PALIATIVO 

NO DOMICÍLIO 

E.S. Queiroz; A.C.M. Ferreira; L.A. Brito; 
R.P. Teixeira; M.B.Oliveira; 

Viernes 16 

150 Familias y 
cuidadores 

CUIDADOS PALIATIVOS EM UMA IDOSA ACOMETIDA 
PELA DOENÇA DE ALZHEIMER: relato de experiência. 

MAD Jesuino da Costa, AG Quirino Freitas, 
D Silva Meneses, G Agra 

Viernes 16 

151 Familias y 
cuidadores 

A importância da visita pós-óbito no atendimento 
domiciliar no Instituto Nacional de Câncer/HCIV para 

avaliação da qualidade do atendimento 

M. Cortes; A. P. Santos Viernes 16 
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152 Farmacología ROTACION DE OPIOIDES USANDO BUPRENORFINA Y 
FENTANILO TRANSDERMICA EN PERSONAS CON 

CANCER COLORRECTAL,EXPERIENCIA DE 3 AÑOS, DE 
LA UNIDAD ALIVIO DEL DOLOR Y CUIDADOS 

PALIATIVOS (AD YCP) DEL SERVICIO SALUD DE 
TALCAHUANO, CHILE. 

MC Sepulchre, MT Aguilera , C Delgado , P 
Sanchez , A Santos  

Viernes 16 

153 Farmacología Uso de dexmedetomidina em uma paciente em 
cuidados paliativos ? relato de caso 

Pfuetzenreiter, F.; Santos A.H.; Hatori, 
MTK6; Cramer, AS7. 

Viernes 16 

154 Farmacología Orientação farmacêutica pela elaboração de receitas 
especiais para pacientes em cuidados paliativos 

ambulatoriais do Instituto Nacional de Câncer( INCA- 
HCIV) 

F.C. BARCELOS,L.S. CASTRO, M.F. 
BARBOSA 

Viernes 16 

155 Gestión / 
administración 

y políticas 

Aplicação da ferramenta de qualidade PDCA para 
análise das ações de uma equipe de Cuidados 

Paliativos para otimização de encaminhamentos para 
unidade de hospice 

FTBC Chino; FS Lopes; AMT Alves; FL Iared; 
CA Afonso; DV Santos; T Chiba. 

Viernes 16 

156 Gestión / 
administración 

y políticas 

Disponibilização de opioides através de processo 
administrativo no Estado do Rio Grande do Sul (RS), 

Brasil 

A Zilles Schuch; P Dorneles Viernes 16 

157 Gestión / 
administración 

y políticas 

Implantação de serviço de cuidados paliativos em 
hospital geral 

Santos, A.H., Westphal, G. A., Romano, 
L.A., Pfuetzenreiter, F. 

Viernes 16 

158 Gestión / 
administración 

y políticas 

CUIDADO PALIATIVO: IMPLANTAÇÃO DE UMA 
UNIDADE DE INTERNAÇÃO EM UM HOSPITAL 

PÚBLICO DO INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO 

D. C. M. Ambrósio; M. N. F. Arruda Viernes 16 

159 Hospicios y CP 
(Trabajos 

regionales) 

A IMPORTÂNCIA DA DESOSPITALIZAÇÃO PARA O 
PACIENTE EM CUIDADOS PALIATIVOS 

C.Melo Alberto, L. Cristine Teixeira 
Trindade, C.Nana Yamanouchi e T.Tesser 

de Araujo 

Viernes 16 

160 Hospicios y CP 
(Trabajos 

regionales) 

CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE DE PACIENTES HIV/AIDS 
PARA CUIDADOS PALIATIVOS EM UM SERVIÇO DE 

ASSISTÊNCIA DOMICILIAR 

G.da S.Júnior; R.M.Conceição; T.R. C. de 
Souza 

Viernes 16 

161 Hospicios y CP 
(Trabajos 

regionales) 

PERFIL DA DEMANDA DE UM SERVIÇO 
MULTIPROFISSIONAL EM CUIDADOS PALIATIVOS EM 

UM HOSPITAL GERAL UNIVERSITÁRIO 

R.E. Costa; F.A.B.Guimarães; A.Santos-
Garbelini; L.M.Vendrusculo-Fangel; 
F.R.Correia; M.M.R.P. De Carlo; P.L. 

Santos; N.K.C. Lima 

Viernes 16 

162 Nutrición PREVALÊNCIA DE SINTOMAS GASTRINTESTINAIS EM 
PACIENTE ONCOLÓGICOS INTERNADOS EM UMA 

UNIDADE DE CUIDADOS PALIATIVOS 

L.Calixto-Lima; A.P.F.Q. Cardoso; E.V.M 
Wiegert; I.M. de Alencastro; R.S Santos. 

Viernes 16 

163 Otros Os significados de paliar: uma revisão nas produções 
brasileiras de pós-graduação 

S.S.A.PAMPOLHA; A.M.SOUZA; 
C.P.B.SILVA 

Viernes 16 

164 Otros Contribuição do Hospital Dia como modalidade de 
atendimento para idosos em Cuidados Paliativos 

M.S. Costa, T.P. Branco, R.W. Diniz, M.J.R. 
Aliberti, W. Jacob-Filho, L.A. Saporetti 

Viernes 16 
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165 Otros Perfil dos pacientes oncológicos em Cuidados 
Paliativos admitidos por um Programa de Atenção 

Domiciliar Municipal. 

BF da Silva Reis, AP Abranches Fernandes 
Peixoto, L Ferreira de Souza 

Viernes 16 

166 Otros Características dos Óbitos Domiciliares no Serviço de 
Atendimento Domiciliar do Município de Campinas-

SP 

T.C.B.R.Ferreira; L.M.G.Hirata; 
M.R.P.M.Nunes 

Viernes 16 

167 Otros Cuidados Paliativos comunitários: relato de 
experiência em estágio de formação na Pain and 

Palliative Care Society ? Calicut, Índia 

G Carneiro Ferrão, WJ Filho, LA Saporetti Viernes 16 

168 Otros Avaliação da Qualidade de Vida de Pacientes com 
Câncer Avançado 

C. Yamashita; A. Kurashima; T. Chiba; J. 
Ballerini, H. Silva. 

Viernes 16 

169 Otros ¿Morir en casa o morir en el hospital? Experiencia del 
Servicio de Medicina Paliativa (SMP), Hospital Maciel, 

Montevideo, Uruguay. 

L. Insúa; G. Silva; V. Perroni; L. Vadell; L. 
Lamas 

Viernes 16 

170 Psico-social Cirurgia paliativa em Oncologia: assistência 
psicológica ao paciente cirúrgico sem possibilidade de 

cura 

C. Moura; A. Souza. Viernes 16 

171 Psico-social Incorporacion al equipo de APS una mirada paliativa C.Pirisi;M.Rempel;S.Meira Viernes 16 

172 Psico-social Experiências de acadêmicos de enfermagem sobre 
assistência espiritual e cuidados paliativos 

K.C.Piolli A.P.Rodrigues N.C.Santos Viernes 16 

173 Psico-social Carta de duelo A Gandolfi, AL Protesoni,  M Reina Viernes 16 

174 Psico-social O apoio espiritual para profissionais de saúde que 
atuam em oncopediatria e em centro de terapia 

intensiva pediátrico 

C. Cabrera; P.R.M. Rós; V.M.N. Reis; V.L. 
Soriani; F.R. Garcia; N.R. Garcia; M.A.S. 

Prado 

Viernes 16 

175 Psico-social PACIENTES EM CUIDADOS PALIATIVOS: RECURSOS 
PSICOLÓGICOS INDIVIDUAIS PROMOTORES DA 

RESILIÊNCIA. 

A. Souza; K. Kós; W. Guimarães Viernes 16 

176 Psico-social Progressão de doença e perda de capacidade 
funcional: quando o atendimento domiciliar 

transforma vidas 

R. C. Braga; M. V. Krieger Viernes 16 

177 Psico-social Abordagem de Cuidado Paliativo em Paciente Critico SR Gonzaga Mazutti; S de Cássia Furlan; JF 
Seixas Junior, A Pereira dos Santos 
Tavares; M Sarkis Braz; D Teixeira 

Noritomi. 

Viernes 16 

178 Psico-social RESGATE DA HISTÓRIA DE VIDA DE UM SUICIDA: 
relato de experiência 

G.Agra Viernes 16 

179 Psico-social Evaluación de los niveles de ansiedad y depresión en 
pacientes con cáncer del Instituto de Oncología Dr. 

Luis Razetti, Caracas-Venezuela 

Infante K., Espin E.,Alvarez M.,Suarez 
N.,Bonilla P., Hidalgo M., Gonzalez T. 

Viernes 16 

180 Psico-social A QUALIDADE DA COMUNICAÇÃO MÉDICO-PACIENTE 
NO MOMENTO DO ENCAMINHAMENTO AOS 

CUIDADOS PALIATIVOS EXCLUSIVOS 

M Bezerra de Araújo, ÉN de Barros, F 
Costa Malta, K Félix 

Viernes 16 



 
 

- 85 - 
 

181 Psico-social CUIDADOS PALIATIVOS ONCOLÓGICOS: A ATUAÇÃO 
DA EQUPE INTERDISCIPLINAR COMO FACILITADORA 
DO PROCESSO DA MORTE ENQUANTO ATO DIGNO 

A.Alves; F.Iared; F.Lopes; T.Chiba; Viernes 16 

182 Psico-social A comunicação como instrumento favorecedor para o 
trabalho em equipe em cuidados paliativos. 

M.M. Trovo de Araújo; M.J. Paes da Silva Viernes 16 

183 Psico-social O tratamento para a culpa em pacientes em final de 
vida 

E.Vassão; R.Gentil. Viernes 16 

184 Psico-social Assistência integral: acompanhamento aos familiares 
de pacientes oncológicos em cuidados paliativos 

exclusivos no NACE ? ICESP 

V. Marinangelo; V. Weizenmann; M. C. B. 
Manna 

Viernes 16 

185 Psico-social Preconceitos e crenças disfuncionais relacionados ao 
uso de opióides 

L. Hennemann-Krause Viernes 16 

186 Psico-social O SERVIÇO SOCIAL E A INTERDISCIPLINARIDADE NOS 
CUIDADOS PALIATIVOS AOS PACIENTES COM CÂNCER 

AVANÇADO DA FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE 
DE ONCOLOGIA DO AMAZONAS 

A. C. Pontes; V. M. C. Araújo; M. G. 
M.Cardoso; J. O. Silva 

Viernes 16 

187 Psico-social Entre o perceber e o entender: Dilemas e o re-
apontar da esperança em Cuidados Paliativos 

A.Oliveira; K. F. Simões Viernes 16 

188 Rehabilitación 
y T. 

ocupacional 

AS LIMITAÇÕES DE PROFISSIONAIS DE CUIDADOS 
PALIATIVOS NO TRATAMENTO A PACIENTES 

CRÔNICOS: RELATO DE CASO 

A.F.BRITO; F.C.Silva; V.S.Abade Viernes 16 

189 Rehabilitación 
y T. 

ocupacional 

Atividade Física sobre os Sintomas comuns aos 
pacientes de Cuidados Paliativos: Um relato sobre a 
experiência na Enfermaria de um Hospital Estadual 

do interior de São Paulo. 

J.F.Arcuri; A.L.Lanza; C.B.Silva. Viernes 16 

190 Rehabilitación 
y T. 

ocupacional 

A reabilitação como instrumento no cuidado paliativo 
favorecendo melhora na qualidade de vida em 

pacientes com Mielomeningocele (MM) 

A.A.Aranha, Jr; A.C. Pauleto; A.F. Zanona; 
A. Pierin; C. E. Kroben; D.C.B Rodrigues; 

K.K. Souza; M. T. Von der Osten; K.K. 
Souza; 

Viernes 16 

191 Rehabilitación 
y T. 

ocupacional 

Intervenção de Terapia Ocupacional em adultos com 
sequelas neurologicas graves: Grupo de estimulção 

sensorial 

T dos Santos Arini, MT Sales Furtato, V 
Silva Abade 

Viernes 16 

192 Rehabilitación 
y T. 

ocupacional 

Uso da MIF para avaliar a evolução de pacientes com 
lesão medular internados no Centro Hospitalar de 

Reabilitação Ana Carolina Moura Xavier 

G. F. Devetak; A. P. Fernandes; A. C. Paula; 
I. K. Kuhn 

Viernes 16 

193 Rehabilitación 
y T. 

ocupacional 

A reabilitação psicossocial da pessoa com lesão 
medular: adaptação, autonomia e interação social. 

J. P. A. Pens; J. P. Kotinda; C. C. Machado; 
A. P. Fernandes 

Viernes 16 

194 Voluntariado ENFRENTAMENTO DO VOLUNTARIADO EM 
CUIDADOS PALIATIVOS: OS DESAFIOS DE UMA 
PRÁTICA RESPONSÁVEL E ETICAMENTE VIÁVEL 

R Luz de Araújo Viernes 16 
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195 Voluntariado INTERVENÇÃO LÚDICA ATRAVÉS DA CONTAÇAO DE 
HISTÓRIAS EM CRIANÇAS INTERNDAS NO HOSPITAL 

DE CLÍNICAS - UFPR 

L Rosevics; DA Aguiar; T Zsabó Yamashita; 
V Feijó Azevedo 

Viernes 16 

196 CP en 
pediatría 

CUIDADOS NA TERMINALIDADE ANTES, DURANTE E 
DEPOIS: UMA AÇÃO MULTIDISCIPLINAR 

S. Campos; F. Pedrosa; A. Pedrosa. Viernes 16 

197 Dolor y 
Control de 
síntomas 

ESTUDO DA APLICAÇAO DA FISIOTERAPIA 
RESPIRATORIA COMO CUIDADOS PALIATIVOS NA 

LEUCEMIA LINFÓIDE AGUDA 

A. Amirato; E.Araújo; L. Chaves; C. 
Alencar. 

Viernes 16 

198 CP no 
oncológico 

Prevalencia de Diabetes Mellitus y su impacto en la 
mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca 

avanzada que reciben atención de cuidados 
paliativos. 

MP Cean, RL Vazquez, D Bruno, M 
Herrero, G Vita, A Mendez Villarroel, E 

Baldessari. 

viernes 16 

199 Educación Formação na graduação e na pós-graduação lato e 
stricto sensu para atuação em equipe 

multiprofissional em Cuidados Paliativos 

M.M.R.P De Carlo; N.K.C. Lima; R.A.G. 
Lima. 

Viernes 16 

200 Otros Pallipedia: Diccionario en línea de cuidados paliativos D. Fritzler, C. Monti Viernes 16 

201 CP en 
pediatría 

MOMENTO DA DESPEDIDA ? RELAÇÃO MÃE E FILHA 
COM CÂNCER DIANTE DA TERMINALIDADE ? RELATO 

DE CASO 

A. Pedrosa; S. Campos; K. Lins; A. Lima; M. 
Martins; F. Pedrosa 

Sábado 17 

202 CP en 
pediatría 

Do impacto a incerteza: a vivência de um adolescente 
diante da segunda recidiva oncológica. 

M. N. F. Arruda, E. M. Perina, M. A. Santos Sábado 17 

203   CANCELADA SU PRESENTACIÓN POR EL AUTOR     

204 CP en 
pediatría 

PERFIL DOS PACIENTES DE CUIDADOS PALIATIVOS 
PEDIÁTRICOS EM ASSISTÊNCIA DOMICILIAR NO 

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER (INCA) 

M. Sevilha, S. do Carmo, S. Baldivieso, A.P. 
Bragança, A. Borsatto, J.C. Souza. 

Sábado 17 

205 Dolor y 
Control de 
síntomas 

ESTUDO DA RELAÇÃO ENTRE OS CUIDADOS 
PALIATIVOS FISIOTERAPÊUTICOS E A AVALIAÇÃO DAS 
CONCENTRAÇÕES DE CITOCINAS DE PACIENTES COM 

LEUCEMIA LINFÓIDE AGUDA 

C. ALENCAR; E.ARAÚJO; A. AMIRATO; L. 
CHAVES. 

Sábado 17 

206 Otros A IMPORTÂNCIA DO LÚDICO NO TRATAMENTO 
ONCOLÓGICO: um relato de experiência 

MA Dantas J da Costa, AG Quirino Freitas, 
D Silva Meneses, G Agra 

Sábado 17 

207 Psico-social AVALIAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE ASSISTÊNCIA 
CONJUNTA AOS PACIENTES COM CÂNCER AVANÇADO 

PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA E PELO 
SERVIÇO DE CUIDADOS PALIATIVOS DA FUNDAÇÃO 

CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO 
AMAZONAS 

V. M. C. Araújo; M. G. M. Cardoso; A. C. 
Pontes; J. O. Silva. 

Sábado 17 

208 Gestión / 
administración 

y políticas 

IMPLEMENTAÇÃO DE CUIDADOS PALIATIVOS 
AMBULATORIAL EM PACIENTES COM CÂNCER DE 

PULMÃO E SUA INFLUÊNCIA SOBRE A TAXA DE 
UTILIZAÇÂO DE LEITOS EM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

G.Bonioli; V.Mannarino; 
F.Mello;B.Pereira;M.Paschoal 

Sábado 17 
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209 CP no 
oncológico 

Conocimientos, opiniones y expectativas de 
profesionales médicos con orientación cardiovascular 
(cardiólogos y cirujanos) de un hospital universitario 

de Argentina, sobre la asistencia de pacientes con 
patologías cardíacas avanzadas y la atención de 
cuidados paliativos: un estudio observacional. 

RL Vazquez, D Bruno, MP Cean, M 
Herrero, G Vita, A Mendez Villarroel, E 

Baldessari 

Sábado 17 

210 CP en 
pediatría 

Material lúdico-educativo para crianças e 
adolescentes em tratamento de câncer 

Trage,K.V. - F.O. Battistel, A.L. H.T. 
Romano,F. V. 

Sábado 17 

211 CP en 
pediatría 

Atenção à saúde de crianças e adolescentes e seus 
cuidadores no CTCriac do Hospital Universitário de 

Santa Maria 

A.L.H.T.Battistel, L. Gerbert, S. Barros Sábado 17 

212 Dolor y 
Control de 
síntomas 

Fluxo na obtenção de opioides: experiência em um 
hospital geral. 

P Dorneles, CR Heldt de Carvalho, L 
Hausem Gabe, CE dos Santos 

Sábado 17 

213 CP en 
pediatría 

Dificuldades no manejo da dor infantil ? Uma revisão 
de Literatura? 

C. A. Borghi; L. M. Rossato; R. S. Bousso; E. 
B.C. Damião; G. Carlosmagno; F.A. Jose; 

M. D. Misko 

Sábado 17 

214 Dolor y 
Control de 
síntomas 

Estudio descriptivo sobre la utilización de la Sedación 
Paliativa (SP) en pacientes en final de vida en una 

Unidad de Cuidados Paliativos (UCP). 

Vega, F; Vignaroli E.; Mammana G.; 
Martinez C.; Aranda L.; Alassia A., Peirano 

G.;Biondi, C.; Cullen C.; Bertolino,M.; 
Diaz.N. 

Sábado 17 

215 Dolor y 
Control de 
síntomas 

EVOLUÇÃO DE SINTOMAS EM POPULAÇÃO ATENDIDA 
POR SERVIÇO MULTIPROFISSIONAL DE CUIDADOS 
PALIATIVOS DE HOSPITAL GERAL UNIVERSITÁRIO 

R.E.Costa; F.A.B. Guimarães; A. Santos-
Garbelini; L.M. Vendrusculo-Fangel; F.R. 
Correia; M.M.R.P. De Carlo; P.L.Santos; 

N.K.C. Lima 

Sábado 17 

216 Dolor y 
Control de 
síntomas 

ANÁLISE COMPARATIVA DE SINTOMAS ENTRE 
PACIENTES PORTADORES DE NEOPLASIA PULMONAR 

PRIMÁRIA E METASTÁTICA 

M. Sevilha, M. Tutungi, I. Touma, F. Navi, 
M. Condurú, M. Bolzan, J.C. Souza. 

Sábado 17 

217   CANCELADA SU PRESENTACIÓN POR EL AUTOR   Sábado 17 

218 Dolor y 
Control de 
síntomas 

Avaliação do uso de sedação para controle de 
sintomas refratários em pacientes oncológicos 
internados em Unidade de Cuidados Paliativos 

M.C.B.Manna; P.M.R.Souza; L.Consolim; 
V.Bertolini; A.G.S.Martins; D.Pasini 

Sábado 17 

219 Educación CARTILHA DO CUIDADOR E PRONTUÁRIO DE 
CUIDADOS PALIATIVOS: CONSTRUINDO O CUIDADO 

NO DOMICÍLIO 

SILQUEIRA, S; OLIVEIRA,SOBRAL, FC; 
TIMO, EMN; VIEIRA, AB. 

Sábado 17 

220 Educación Bioética, Humanização e Cuidados Paliativos: O que 
falta na educação médica? 

L Rosevics Sábado 17 

221 Educación Cuidados paliativos e reabilitação do câncer de 
mama: construindo a identidade de psicólogo na co-

existência de práticas assistenciais em saúde 

D.C.M. Ambrósio; L.C.U. Junqueira; M. A. 
Santos 

Sábado 17 

222 Educación Superar desafios em tempos de crise: o caso do curso 
de pós-graduação em cuidados paliativos na Escola 
Superior de Enfermagem de Angra do Heroísmo da 

Universidade dos Açores 

S. M. Pereira; T. Lima; N. Messias Sábado 17 
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223 Educación La capacitación en terreno como experiencia 
educativa en una Unidad de Cuidados 

Paliativos.(UCP). Hospital E. Tornú- Fundación 
FEMEBA. Buenos Aires. Argentina. 

Vega F, Bertolino M, Mammana G.,Bunge 
S, Jaime, E., Cullen C, Diaz N, Garcia Ramos 

M., E, Peirano G, Vignaroli, E.,Abete, M. 

Sábado 17 

224 Educación SOTAMIG e suas construções em Minas Gerais: a 
Tanatologia e o Cuidado Paliativo para um viver e 

morrer mais digno e com qualidade 

Peixoto, A.P.A.F; Cintra, M. T. G; Coelho, 
M. E. M; Rosa, F. R. 

Sábado 17 

225 Educación Cuidados Paliativos em geriatria: uma nova 
perspectiva no cuidar 

M.A.Cunha; M.V.V. Liell; S.A.Nery; 
M.T.K.Hatori 

Sábado 17 

226 Educación IMPACTO DE UN PROGRAMA DE FORMACION EN 
CUIDADOS PALIATIVOS PEDIATRICOS, BAJO LA 

MODALIDAD DE ROTACIONES. 

Lascar E., Wainer R., Nallar M., Piccone S., 
González M  

Sábado 17 

227 Enfermería ENFRENTAMENTO DA MORTE NO COTIDIANO DE 
ENFERMAGEM: VISÃO DE ACADÊMICOS (AS) DE 

ENFERMAGEM 

M.C.R.Palma R.C.V.Silva Sábado 17 

228 Dolor y 
Control de 
síntomas 

Alimento o Medicina: Variaciones Culturales en las 
Percepciones de Pacientes con Cáncer Avanzado y sus 
Cuidadores acerca de la Hidratación Artificial Durante 

las Últimas Semanas de Vida 

I. Torres-Vigil; M.Z. Cohen; A. de la Rosa; 
B.E. Burbach; E. Bruera 

Sábado 17 

229 Enfermería O EXISTIR DA ENFERMAGEM NO CUIDADO PALIATIVO 
HOSPITALAR: UM ESTUDO FENOMENOLÓGICO SOB A 

ÓTICA DE HEIDEGGER 

ALMEIDA, CSL; SALES, CA Sábado 17 

230 Enfermería Relato de Experiência de Ações Educativas em 
Cuidados Paliativos para Equipe de Enfermagem em 

um Hospital Privado 

V Delponte, HB Scapolan, D Achette, M de 
almeida, VR Pizzo, DN Forte 

Sábado 17 

231 Enfermería A CONDUTA DO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM 
FRENTE A DISTANÁSIA: PROLONGANDO A VIDA OU O 

SOFRIMENTO? 

W. S. Machado; D.P. Galdino; B. M. 
Esteves. 

Sábado 17 

232 Enfermería Abordagens Terapêuticas no Paciente Oncológico: o 
papel da Enfermagem 

B. M. Esteves;W. S. Machado;J. C. Feitoza; 
N. Rufino; N. Marins; D. P. Galdino. 

Sábado 17 

233 Enfermería OS DESAFIOS ENFRENTADOS PELA ENFERMAGEM NO 
CUIDADO PALIATIVO 

D Silva Meneses, MA Dantas Jesuino da 
Costa, G Agra, N Silva Menezes, AC Dantas 

de Souza, P Campos Nunes 

Sábado 17 

234 Otros Atención domiciliaria 7 años de experiencia.Servicio 
de Medicina Paliativa (SMP) Hospital Maciel. 

Montevideo-Uruguay 

V. Perroni;L. Lamas;G. Piriz;L.Insùa;G. 
Silva;L. Silvera;M. Silva;G. Sehabiaga;M. 
Vadell;V.Guerrini; V. Bianchi; L. Ramos 

Sábado 17 

235 Educación Acortando las distancias: Un modelo de educación en 
línea en Cuidados Paliativos 

D. Fritzler, C. Monti Sábado 17 

236 Enfermería MULHERES COM CÂNCER DE MAMA OU 
GINECOLÓGICO VIVENCIANDO O PROCESSO DE 

MORRER: A EXPERIÊNCIA DO CUIDADOR FAMILIAR 

T.S.Sarro, A.R.B.Silva Sábado 17 

237 Educación Percepção de residentes médicos e enfermagem  de 
um hospital universitário sobre cuidados paliativos 

I Rodríguez, AN de Andrade  Sábado 17 

238 Ética Burnout em cuidados paliativos. Uma perspectiva 
bioética 

S.M.Pereira; C.Teixeira; A.M.Fonseca; 
A.S.Carvalho 

Sábado 17 
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239 Ética Decisões éticas no fim de vida num hospital central 
português: contributo de uma equipa de suporte 

intra-hospitalar em cuidados paliativos 

S.M.Pereira; E.Fradique Sábado 17 

240 Familias y 
cuidadores 

ATENDIMENTO PSICOLÓGICO A FAMILIARES DE 
PACIENTES EM CUIDADOS PALIATIVOS INTERNADOS 

NAS CLÍNICAS MÉDICAS DO HU/UFSC 

A Kliemann, ML Lisbôa Sábado 17 

241 Familias y 
cuidadores 

Registro de entrevistas Familiares en una Unidad de 
Cuidados Paliativos (UCP). 

Bertolino M; Cullen, C.; Diaz, N.; Bunge, S.; 
Garcia Ramos, M. E.; Mammana, G.; 

Antezana E.; Vigaroli E.,Jaime, E. 

Sábado 17 

242 Familias y 
cuidadores 

CUIDADO PRESTADO PELO FAMILIAR AO PACIENTE 
ONCOLÓGICO EM CUIDADOS PALIATIVOS NA ÓTICA 

DE ENFERMEIROS 

C. K. Prauchner, C. L. S. P. Rosanelli, A.B. 
Kolankiewcz, M. M. Loro, D. Oliveira D. 

Lauter 

Sábado 17 

243 Familias y 
cuidadores 

Exaustão do cuidador informal em cuidados 
paliativos: alguns traços da realidade açoriana a partir 

da ilha de S. Miguel 

P.Ferreira; R.Dutra; S.M.Pereira Sábado 17 

244   CANCELADA SU PRESENTACIÓN POR EL AUTOR     

245 Familias y 
cuidadores 

A criança expectadora - o trabalho de comunicação 
junto a crianças frente à iminência de perda de 

alguém significativo: relato de experiência. 

D. Achette; P. Kioroglo; M. Almeida; F. 
diLione; V. Delponte; V.R.Pizzo; D.N. Forte 

Sábado 17 

246 Familias y 
cuidadores 

Sobrecarga do cuidador principal de pacientes 
oncológicos em cuidados paliativos 

L Alcântara Brito, AC Mendes Ferreira, É 
dos Santos Queiroz, R Pires Teixeira, M 

Barbosa, A Gómez Teles 

Sábado 17 

247 Familias y 
cuidadores 

Cuidador domiciliar: O gerenciamento de sintomas J. A. Araujo, L.Henemann-Krause, B. M. 
Alves, F. R. A. de Sousa 

Sábado 17 

248 Familias y 
cuidadores 

Qualidade de vida em cuidados paliativos pediátricos: 
Perspectiva da família 

M.D.Misko; M.R dos Santos; C.A.Borghi; 
L.M.Rossato; E.B.C.Damião; R.S.Bousso 

Sábado 17 

249 Farmacología Alterantivas à via oral para uso de opióides em 
Cuidados Paliativos 

L. Hennemann-Krause. Sábado 17 

250 Farmacología ESTUDO DE AVALIAÇÃO DA ADESÃO A 
FARMCOTERAPIA EM ASSISTENCIA DOMICILIAR NO 

INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER ? INCA /HC IV 

L.R.BERGSTEN-TROMBINI, J.C.R.OLIVEIRA 
JUNIOR, J.B.LIMA, M.F. BARBOSA, F 

Campos Barcelos 

Sábado 17 

251 Farmacología USO DE PSICOFARMACOS EN MEDICINA PALIATIVA Ramos L.; Bianchi V.; Silvera L.; Insua L.; 
Silva G., Píriz Alvarez G.  

Sábado 17 

252 Gestión / 
administración 

y políticas 

Assistência Farmacêutica e satisfação de usuários: o 
olhar do paciente sob cuidados paliativos oncológicos 

M.F. BARBOSA, S.A.S VENANCIO, C.M. 
PASSOS 

Sábado 17 

253 Gestión / 
administración 

y políticas 

Redução de custos hospitalares relacionados à 
inserção de um grupo de consulta de Cuidados 

Paliativos 

Santos, A.H., Westphal, G. A., Romano, 
L.A., Pfuetzenreiter, F. 

Sábado 17 

254 Gestión / 
administración 

y políticas 

HOSPITAL DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA ? FILIAL 
BARRA DO PIRAI/RJ: UM ANO DE EXPERIÊNCIA COMO 

UNIDADE PALIATIVA DE REFERÊNCIA PARA 
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. 

J.D' ALMEIDA, R.E.NEVES. Sábado 17 
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255 Gestión / 
administración 

y políticas 

Análisis Clínico-Epidemiológico De Los Pacientes De 
La Unidad De Alivio Del Dolor Y Cuidados Paliativos 

Del Hospital De Las Higueras De Talcahuano. 

MT Aguilera, P Sánchez, A Salazar, M 
Dueñas  

Sábado 17 

256 Hospicios y CP 
(Trabajos 

regionales) 

Perfil dos Pacientes Atendidos no setor de Cuidados 
Paliativos ?Clara Luz? em um Hospital Público de 

Jundiaí, São Paulo, Brasil 

M.U. Miwa; K.E. Andrade; A.L.L. 
Gumerato. 

Sábado 17 

257 Hospicios y CP 
(Trabajos 

regionales) 

E XPERIÊNCIA EM CUIDADOS PALIATIVOS NO 
HOSPITAL DE ALTA COMPLEXIDADE DA SANTA CASA 

DE MISERICÓRDIA DA BAHIA 

A.,Moreira; A.L., Freitas; K.,Valadares; 
D.,Virginia; D. Castro, A Monteiro Da Silva 

Sábado 17 

258 Hospicios y CP 
(Trabajos 

regionales) 

ANÁLISE DOS 2 PRIMEIROS ANOS DE ASSISTÊNCIA DO 
NÚCLEO DE CUIDADOS PALIATIVOS DO HUPE - UERJ 

L.Hennemann-Krause; B.Maria Alves;J. A. 
Araujo; D. de Mello Florentino; F. Renata 

Alves de Souza 

Sábado 17 

259 Hospicios y CP 
(Trabajos 

regionales) 

Perfil dos pacientes atendidos em um serviço 
domiciliar de cuidados paliativos na cidade de 

Goiânia-GO 

R.P. Teixeira; A.C.M. Ferreira; E.S. Queiroz; 
L.A. Brito 

Sábado 17 

260 Nutrición PREVALÊNCIA DE SUBNUTRIÇÃO E RISCO 
NUTRICIONAL EM UMA ENFERMARIA DE CUIDADOS 

PALIATIVOS 

MR Simplício, CH Peinado de Sampaio 
Mattos, CC Tito Garcia, MA Cirino Ruocco, 

VM Gonçalves, L Ruiz Baccini Lago. 

Sábado 17 

261 Otros CORRELAÇÃO DA FUNCIONALIDADE (PPS) COM 
MORTALIDADE EM PACIENTES IDOSOS EM ATENÇÃO 

DOMICILAR COM INDICAÇÃO DE CUIDADOS 
PALIATIVOS 

CECHINEL C; LIMA L.M.B; RIBEIRO L; 
FERRAZ C.M.A; BERKENBROCK I. 

Sábado 17 

262 Otros Remissão de miíase em feridas neoplásicas e controle 
de vetores no ambiente hospitalar 

F.Firmino, F. Lana D. Teixeira Sábado 17 

263 Otros ANÁLISE DA EFICÁCIA DA AVALIAÇÃO PROGNÓSTICA 
DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO SERVIÇO DE 
ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DO INSTITUTO NACIONAL 

DE CÂNCER (INCA) 

M. Tutungi, M. Condurú, F. Navi, I. Touma, 
M. Sevilha 

Sábado 17 

264 Otros INDICADORES PROGNÓSTICOS EM CUIDADO 
PALIATIVO 

C Paparelli Lourenço, E Satomi, C Sassaki, 
F Almeida dos Santos, M Sarkis, S Mazutti, 

AP. Santos Tavares 

Sábado 17 

265 Otros VALIDAÇÃO INICIAL NO BRASIL DA ?PALLIATIVE 
OUTCOME SCALE? (POS) - AVALIAÇÃO DA 

QUALIDADE DE VIDA EM CUIDADOS PALIATIVOS 

F.R. Correia; M.M.R.P. De Carlo Sábado 17 

266 Otros ATENÇÃO DOMICILIAR A PACIENTES EM CUIDADOS 
PALIATIVOS NO CONTEXTO DO SUS ? A 

INTEGRALIDADE DA ASSISTÊNCIA. 

L.M. Vendrusculo-Fangel; AS. Garbelini; 
F.A.B. Guimarães; R.E. Costa; N.K. Lima; 

P.L. Santos; M.M.R.P De Carlo. 

Sábado 17 

267 Otros Cuidados Paliativos em paciente idosa com retardo 
cognitivo - aprendizado para a equipe, aprendizado 

para a familia 

EM Silva; APSV Santos; SAF Bougerie; C 
Bernardo; ME Salvador 

Sábado 17 

268 Psico-social Avaliação do Luto Prolongado em Cuidados Paliativos M.A. Delalibera, A. Coelho, A. Barbosa Sábado 17 
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269 Psico-social A OPINIÃO DO IDOSO ADVENTISTA SOBRE OS 
FATORES QUE INFLUENCIAM A SUA COMPREENSÃO E 

VIVÊNCIA DA FINITUDE 

N.C.Santos P.Q.Golçaves Sábado 17 

270 Psico-social Espiritualidade como recurso terapêutico no contexto 
dos cuidados paliativos oncológicos 

V.L Soriani; F.R. Garcia; N.R. Garcia; A.C.D. 
Carvalho 

Sábado 17 

271 Psico-social Simulação Realística , uma inovação pedagógica, para 
capacitação dos profissionais de saúde em Comunicar 

Notícias Difíceis. 

R.Magalhaes;L.Hennemann Sábado 17 

272 Psico-social O Preparo do Corpo e Sua Importância no Processo 
de Luto da Equipe de Enfermagem - RESULTADOS 

PRELIMINARES 

FARIA, M. R. PIANOVSKI, M. A. D. GALVÃO, 
I. A. 

Sábado 17 

273 Psico-social A CONTRIBUIÇÃO DO GRUPO OPERATIVO NO 
ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM CUIDADOS 

PALIATIVOS EM SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA 
DOMICILIAR. 

MG Gomes Colares, PG da Silva Sábado 17 

274 Psico-social O Estilo Defensivo dos Cuidadores de Pacientes 
Oncológicos em Cuidados Paliativos 

R. A. Fernandes; M. J. Silva; E.Schwartz Sábado 17 

275 Psico-social La intervención de Trabajo Social en Cuidados 
Paliativos (CP) en el ámbito de la mujer migrante en 

Latino America 

Garcia Ramos, M.E.; Bertolino, M. Sábado 17 

276 Psico-social ATENÇÃO PSICOLÓGICA EM CUIDADOS PALIATIVOS F. A. B. Guimarães; M. A. S. Rosa; M. M. R. 
P. De Carlo; P. L. Santos 

Sábado 17 

277 Psico-social Implantação de visita interdisciplinar com conceito 
paliativista no contexto de um serviço de pronto-
atendimento oncológico público no Estado de São 

Paulo. 

VMA. Hatanaka; FA. Santos; MC. Souza; 
MSC. Balaboi; GA. Ozorio; ACA. Fraire; L. 

Paula; JM. Barros; JA. Lara; R. Freitas; MH. 
Sponton; EO. Guterres; AAL.Souza; JA. 

Atta; LS.Zambon. 

Sábado 17 

278 Psico-social EL IMPACTO DE UN GRUPO CENTRADO EN LA TAREA 
EN UN SERVICIO DE MEDICINA PALIATIVA 

Ramos L.; Bianchi V.; Sehabiague G,; 
Silvera L.; Vadell L.; Insua L.; Silva M.; 

Guerrini V.; Silva G.; Perroni V.; Lamas L.; 
Píriz Alvarez G.; Lindner J.  

Sábado 17 

279 Psico-social PERCEPÇÃO DA IMPORTÂNCIA DA ASSISTÊNCIA 
ESPIRITUAL ENTRE PACIENTES PORTADORES DE 
CÂNCER AVANÇADO DA FUNDAÇÃO CENTRO DE 

CONTROLE DE ONCOLOGIA DO AMAZONAS ? FCECON 

J. O. Silva; M. G. M. Cardoso; V. M. C. 
Araújo. 

Sábado 17 

280 Psico-social Ciclo de Palestras para Cuidadores como forma de 
educação em cuidados paliativos 

H. Hoepfner Jr.; A.H. Santos; 
M.C.A.Borges, F Langaro 

Sábado 17 

281 Psico-social PERFIL SOCIAL DOS PACIENTES DO SERVIÇO DE 
TERAPIA DA DOR E CUIDADOS PALIATIVOS DA 

FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA 
DO AMAZONAS 

A C. Pontes; V. M. C. Araújo; M. G. M. 
Cardoso; J. O. Silva 

Sábado 17 

282 Psico-social ¿TENGO CANCER Y MI SEXUALIDAD? M. Alvarez; I. Espin, K. Infante; N. Suarez; 
M. Hidalgo; T. Gonzalez; P. Bonilla 

Sábado 17 

283 Psico-social Re-visitando e re-pensando o tabu da morte: 
etnografando o cuidado do paciente em Cuidados 

Paliativos 

F. Silva; R. Palmeira; H. Monteiro; I. 
Araujo; S. Kohler; M. Santos; A. Oliveira; 

K.F. Simões 

Sábado 17 

284 Psico-social Cuidados paliativos em oncologia pediátrica: 
perspectivas maternas 

D.A. Geronutti, R.C. Popim, V.L.P. Tonete Sábado 17 
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285 Psico-social Dar malas noticias a pacientes Latino Americanos de 
bajo nivel educativo es complicado ? 

Hidalgo, L; Gomezese, O; Borges; M; 
Duarte, E 

Sábado 17 

286 Rehabilitación 
y T. 

ocupacional 

Perfil epidemiológico dos pacientes atendidos no 
internamento do Centro Hospitalar de Reabilitação 

Ana Carolina Moura Xavier. 

A. C. Paula; M. Moraes; I. K. Kuhn; J. P. 
Kotinda; N. Yoshii; L. P. F. Santos, C 

Machado 

Sábado 17 

287 Rehabilitación 
y T. 

ocupacional 

Analise epidemiológica dos pacientes com amputação 
atendidos no Centro Hospitalar de Reabilitação Ana 

Carolina Moura Xavier. 

C. G. V. Rosa; I. K. Kuhn; C. Bay; J. S. Darin Sábado 17 

288 Rehabilitación 
y T. 

ocupacional 

Tratamento intensivo para protetização de pacientes 
com amputação de membros inferiores bilateral. 

A. Andrade Junior; I. K. Kuhn; E. Saito; M. 
T. V. D. Osten 

Sábado 17 

289 Rehabilitación 
y T. 

ocupacional 

Atendimento do paciente com Síndrome do 
Encarceramento Em Cuidados Paliativos sob a 

Perspectiva da Terapia Ocupacional- Um Estudo de 
Caso 

V Silva Abade, T do Santos Arini, MT Sales 
Furtado 

Sábado 17 

290 Rehabilitación 
y T. 

ocupacional 

Avaliação do Fluxo de Atendimento e Reabilitação 
dos Pacientes Com Amputação. 

C. G. V. Rosa; I. Marques; E. Saito; M. T. V. 
D. Osten 

Sábado 17 

291 Rehabilitación 
y T. 

ocupacional 

Apresentação do protocolo de tratamento dos 
pacientes com amputações atendidos no Centro 
Hospitalar de Reabilitação Ana Carolina Moura 

Xavier. 

C. G. V. Rosa; I. K. Kuhn; A. Andrade 
Junior; J. S. Darin; I. Marques; E. Saito; C. 

Bay; M. T. V. D. Osten; M. Welter 

Sábado 17 

292 Voluntariado (Poster) (PROYECTO DE COMUNICACION PARA SALA 
DE ESPERA DE CONSULTORIOS EN LA UNIDAD DE 

CUIDADOS PALIATIVOS (UCP) 

A.Coronelli;H.Haedo;C.Figueroa;E.Jaime;N.
Díaz;M.Bertolino; 

G.Farias;F.Vega;C.Cullen;G.Mammana 

Sábado 17 

293 Voluntariado Significância: como a arte e o voluntariado podem 
ajudar a refletir sobre a pergunta: Para Que? Uma 
experência en un Hospital de Infectologia - S. Paulo 

Brasil 

G.Brunetti;E.Aires;R.Cruz;M.S.Ferrão;Y.C.Li
an; S.Conceição;C.Rocha 

Sábado 17 
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1. Criança oncológica fora de possibilidades de cura- significados para as 
profissionais de enfermagem 
 

País: Brasil 
Autores: L.S.Barreto, R.C.V.Silva 
Resumen: Cuidar com a criança oncológica fora de possibilidade de cura mobiliza emocionalmente os 
profissionais de enfermagem, que se confrontam com o estresse, sofrimento e angústia, o que pode 
dificultar uma assistência adequada.  
Objetivo: Compreender o significado do cuidar de crianças com câncer fora de possibilidade de cura 
para os profissionais de enfermagem.  
Metodologia: Pesquisa exploratória e descritiva, com abordagem qualitativa. Os sujeitos foram 16 
profissionais de enfermagem, 04 enfermeiras e 12 técnicas, de uma unidade oncológica pediátrica da 
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cidade de Salvador- Bahia. A coleta de dados ocorreu em outubro de 2010, quando foram realizadas 16 
entrevistas semi-estruturadas, além de observação sistemática, obedecendo aos procedimentos éticos 
que norteiam a pesquisa com seres humanos. A partir da compreensão dos discursos dos sujeitos, foram 
identificadas cinco categorias: significados do cuidar da criança fora de possibilidades de cura; 
sentimentos e vínculos das profissionais com a criança e família no processo de cuidar; o luto para as 
profissionais de enfermagem; sentimento das profissionais de enfermagem após o óbito da criança; 
estratégias adotadas pela organização no suporte as profissionais.  
Resultados: Os sentimentos e os significados acerca dessa assistência, mostraram-se conflitantes 
quando relacionados com o envolvimento com a criança e sua família, e vão da alegria em poder 
cuidar/ajudar, carinho, amor até a tristeza, angústia, estresse, medo, pena, raiva, depressão. Os 
depoimentos demonstraram o que ocorre com muitos profissionais de saúde: o pouco preparo pra lidar 
com o processo de morte e morrer de crianças.  
Conclusão: É preciso que as profissionais reconheçam que o não enfrentamento dessa limitação pode 
comprometer sua saúde física e mental, e, muitas vezes o adoecimento pelo trabalho não é percebido 
nem pelos trabalhadores, nem pela organização. Daí porque é necessário que a organização e os 
profissionais compreendam a importância dos espaços de discussão e reflexão acerca dos cuidados 
paliativos em pediatria. 
 
 

2. Relato de caso cuidados paliativos em umacriança com colangite 
esclerosante primária 
 

País: Brasil 
Autores: G.Agra; M. A. Fernandes; J. D. Daltrozo; L. L. L. M. Araújo; A. E. D.  
Resúmen:  
Introdução: A colangite esclerosante primária (CEP) é uma doença colestática crônica, caracterizada por 
fibrose obliterante progressiva das vias biliares intra-hepática e extra-hepática, evoluindo até o óbito, 
por isso os cuidados paliativos estão direcionados a tal enfermidade, a fim de controlar os sintomas e 
promover uma melhor qualidade de vida, uma vez que a CEP não tem possibilidade curativa. Neste 
contexto, este trabalho teve como objetivo descrever o caso de uma criança com CEP em regime de 
cuidados paliativos. 
Material e método: Relato de caso de uma criança portadora de CEP. O caso é analisado segundo as 
perspectivas de sofrimento físico, social-familiar, psíquico e espiritual segundo o diagrama apresentado. 
Resultados: A.C.D.D. 5 anos de idade. Aos 8 meses apresentou quadro grave de colelitíase e foi 
submetido à colecistectomia e encaminhado a UTI, para avaliação hemodinâmica, pois o fígado 
apresentava aspecto morfofuncional muito diferente. A biópsia revelou um diagnóstico desconhecido 
pela equipe médica e a pedido do cirurgião, os pais procuraram uma médica especialista em patologias 
hepáticas. Aos 2 anos, foi confirmado o quadro de CEP, doença rara, sem possibilidade de cura. Neste 
intervalo, a criança segue com sintomas específicos da doença, os quais são tratados à base de 
antibióticos, antiinflamatórios, analgésicos, laxativos e ácido ursodesoxicólico. Desde a confirmação do 
diagnóstico, o paciente foi submetido a 14 procedimentos cirúrgicos, a fim de avaliar a evolução da 
doença. A dieta é à base de legumes, verduras, frutas, peixes e derivados de soja. A criança tem 40% do 
fígado comprometido, é consciente sobre seu quadro e pediu aos pais para não sentir mais dor, pois isso 
são realizados cuidados paliativos domiciliares. 
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Conclusão: A adequada abordagem e acompanhamento em cuidados paliativos para paciente com 
colangite esclerosante primária, priorizando o conforto, controle de sintomas e acolhimento do paciente 
e da família deve ser incentivada. 
 
 

3. O preparo do profissional de enfermagem no lidar com o paciente em 
cuidados paliativos e terminalidade 
 

País: Brasil 
Autores: A. Pedrosa, H. Monteiro, F. Pedrosa, S. Campos 
Resúmen:  
Objetivo: Elaborar um curso para desenvolver uma postura crítica quanto à atuação do profissional de 
enfermagem do IMIP/Cehope, no enfrentamento da morte e do luto, considerando os avanços 
tecnológicos e a Bioética, capacitando técnico-cientificamente para a assistência holística e 
individualizada ao paciente e seus familiares nos cuidados paliativos e na terminalidade. Através de 
parceria entre as instituições: Núcleo de Apoio a Criança com Câncer-Nacc, Oncologia Pediátrica do IMIP 
e Help the Hospices foi oportunizado a implementação do curso.  
Metodologia: Organizado em 02 grupos: A (terças-feiras de 12 às 18 horas) e B (sextas-feiras de 09 às 15 
horas) perfazendo um total de 48 horas para cada grupo no período de 15/03 a 10/05/2011. Recursos 
didáticos: aulas expositivas, dinâmicas de grupo, audiovisuais, debates, leitura compartilhada, aplicação 
de pré e pós-teste e distribuição de material didático ofertado pelo Help the Hospices e Nacc. Temas 
abordados: histórico, definições, importância dos Cuidados Paliativos em Oncologia Pediátrica, 
Assistência da Enfermagem (hospitalar, ambulatorial e domiciliar), Bioética, Espiritualidade-Morte-Luto-
Terminalidade etc.  
Resultados: 107 profissionais vivenciaram o curso; nos pré-testes observamos que os mesmos tinham 
informações básicas sobre o tema proposto necessitando de uma melhor contextualização para uma 
prática mais eficaz e eficiente. Os questionários de avaliação demonstraram que o curso, em diversos 
critérios, obteve uma excelente aceitação pelos participantes. Através dos pós-testes e da avaliação de 
desempenho constatamos que o conteúdo apresentado foi bem assimilado, alcançando os objetivos 
propostos para a realização do curso.  
Conclusão: Tendo consciência das diferenças existentes entre saúde e doença, vida e morte, e da 
importância de um cuidador capacitado para o entendimento e enfrentamento destas situações foi o 
ponto motivador da nossa busca de instrumentos e recursos para a capacitação da nossa equipe. 
 
 

4. A criança e o adolescente com câncer em cuidados paliativos: experiência 
de cuidar pela família 
 

País: Brasil 
Autores: M.V.P. Sanches; R.A.G. Lima 
Resúmen:  
Objetivo: Compreender a experiência dos familiares de cuidar de crianças e adolescentes com câncer 
durante a fase de cuidados paliativos, particularmente nos cuidados ao final da vida, buscando a 
vivência, o cuidado, a organização, a comunicação, o apoio e as necessidades da família.  
Método: Estudo de natureza descritiva, exploratória e de campo, com análise qualitativa. Participaram 
16 familiares de crianças e adolescentes com câncer acompanhados em um hospital escola do estado de 
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São Paulo, cujo óbito ocorreu entre julho de 2010 e dezembro de 2011. A coleta de dados foi realizada a 
partir de entrevista no domicílio, previamente agendadas por contato telefônico, acompanhada da 
aplicação do genograma e ecomapa e levantamento em prontuários na busca de dados clínicos. Os 
resultados parciais foram organizados ao redor de três temáticas: o impacto do agravamento da doença 
na dinâmica familiar; comunicação de más notícias e a vivência da família diante dos cuidados paliativos, 
seguindo os princípios da técnica de análise de conteúdo.  
Resultados: Os familiares manifestaram-se a respeito de sentimentos dolorosos, de incertezas e 
conflitos, perante o diagnóstico do câncer, o qual demandou reestruturação familiar. Observou-se que a 
vivência familiar durante os cuidados ao final da vida foi marcada pelo reconhecimento da gravidade da 
doença, pela observação de sinais e sintomas, acompanhada da busca para manutenção da normalidade 
da vida cotidiana.  A equipe de saúde foi mencionada como elemento importante, sendo responsável 
pelo apoio. Os participantes do estudo consideraram que as famílias foram cuidadoras ativas durante 
todo o processo de cuidado. Destacaram que a comunicação franca e as informações diárias são 
fundamentais, no entanto, estas não foram práticas sistemáticas.  
Conclusões: O cuidar à luz dos fundamentos dos cuidados paliativos foi compreendido como um 
processo complexo cujo alicerce está centrado no cuidado e conforto da criança e do adolescente.  
 
 

5. Ambulatório de dor e cuidados paliativos (CP) em pediatria em um 
hospital terciário de São Paulo 
 

País: Brasil 
Autores: S.Barbosa, R.Polastrini, I.Zoboli, A.Henrique, E.Sendin, P. Rossa; M. Puppin, D. Katz 
Resúmen: O Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de 
São Paulo é um Hospital Pediátrico de atendimento terciário. O Ambulatório de Dor e Cuidados 
Paliativos teve início em 2003. As patologias oncológicas são atendidas em outro ambulatório.  
Objetivo: Levantamento estatístico.  
Metodologia: Avaliação dos registros eletrônicos no período de 2008 a outubro de 2011.  
Resultados: Em 2008, total de 127 pacientes; 39 em cuidados paliativos, divididos em: Patologias do 
sistema nervoso central (SNC) = 9; Paralisia cerebral (PC) = 6; Epidermólise Bolhosa (EB) = 18; 
Osteogenese Imperfecta (OI) = 4; Mucopolissacaridose (MPS) = 2. Em 2009, os pacientes totalizaram 
138, classificados segundo as principais patologias: SNC = 9; PC = 5; EB = 39; OI = 2; MPS = 2; 
Transplantados hepáticos = 5; Lupus (LES) = 3; Anemia falciforme = 13. Neste ano, 52 novas admissões, 
16 altas e 3 óbitos. Em 2010, o total de pacientes foi 178: Doenças do SNC = 9; PC = 5; EB = 49; OI = 4; 
MPS = 2; Transplantados hepáticos = 5; Lupus (LES) = 5; Anemia falciforme = 15; Enxaqueca = 9. Em 
2010, 42 novas admissões, 6 altas e 2 óbitos. No ano de 2011, de janeiro a novembro, temos um total de 
202 pacientes, com 32 novas admissões, 6 altas e 1 óbito. De acordo com as patologias: Doenças do SNC 
= 9; PC = 6; EB = 52; OI = 5; MPS = 2; Transplantados hepáticos = 4; Lupus (LES) = 5; Anemia falciforme = 
14; Enxaqueca = 14.  
Conclusão: A indicação de cuidados paliativos em pediatria vem se tornando mais importante na prática 
pediátrica, sendo necessária a divulgação e educação sobre o tema para um melhor atendimento e 
qualidade de vida nas crianças portadoras de condições clínicas complexas. 
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6. Análise da prevalência e intensidade de sintomas dos pacientes 
acompanhados no ambulatório de cuidados paliativos pediátricos do 
Instituto Nacional de Câncer (INCA) 
 

País: Brasil 
Autores: M. Sevilha, A. Von Held, L. Lima, S. Ferman 
Resúmen:  
Objetivo: Identificar os sintomas mais prevalentes em pacientes pediátricos ambulatoriais atendidos 
pela equipe de cuidados paliativos a fim de permitir uma abordagem mais precoce e eficaz dos mesmos 
Método: Estudo retrospectivo longitudinal, na forma de análise de prontuários manuscritos e 
eletrônicos. Foram avaliados os dados obtidos através da aplicação sistemática da ferramenta ESAS 
(Edmonton Symptom Assessment System) aos pacientes e/ou seus cuidadores. Critérios de inclusão: 
pacientes acompanhados pelo ambulatório de cuidados paliativos pediátricos do INCA no período de 
01/05/2010 a 30/11/2011. Critérios de exclusão: pacientes que não possuíam registro de aplicação da 
ferramenta. 
Resultados: Foram incluídos no estudo 31 pacientes, num total de 158 consultas (média de 5,1 consultas 
por paciente, com intervalo entre 1 e 16). Não houve diferença significativa entre os sexos (48% do sexo 
feminino e 52% do sexo masculino). A idade variou de 1 a 20 anos, com média de 10,7. As patologias 
mais prevalentes foram osteossarcoma (26%) e tumor de tronco cerebral (26%). Os sintomas mais 
prevalentes foram fadiga (71%), seguido por dor (61%) e hiporexia (61%). Setenta e um por cento dos 
pacientes apresentaram pelo menos 3 sintomas moderados ou intensos. As informações relativas à 
prevalência e intensidade dos sintomas encontram-se na tabela 1. 
 
Tabela 1 – Prevalência e intensidade dos principais sintomas 
 

Sintoma Prevalência Leve Moderado Intenso 

Dor 61% 13% 19% 29% 

Dispnéia 35% 3% 22% 10% 

Sonolência 58% 6% 26% 26% 

Fadiga 71% 3% 52% 16% 

Hiporexia 61% 12% 26% 23% 

Náusea 55% 19% 29% 7% 

Tristeza 48% 10% 22% 16% 

Ansiedade 52% 0% 19% 33% 

Mal-estar 58% 3% 32% 23% 

 

conclusões: Pelo presente estudo, concluímos que os pacientes oncológicos pediátricos em cuidado 
paliativo apresentam frequentemente diversos sintomas de moderada a forte intensidade, o que 
necessita ser prontamente identificado e corretamente manejado pela equipe que os acompanha. 
 
 

7. Ai, me ajuda!”: relato de assistência em cuidados paliativos a familiares e 
paciente jovem portadora de glioblastoma em fase final de vida 
 

País: Brasil 
Autores: H. Hoepfner Junior; C. M. Schmeling, F. Langaro 
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Resúmen: Paciente de 23 anos, portadora de glioblastoma multiforme metastático, encaminhada ao 
Centro Hospitalar Unimed de Joinville – SC em fase terminal. Encontrava-se acamada, movimentava 
somente membro superior direito e tinha baixa tolerância à manipulação devido ao quadro álgico. 
Paciente e mãe, principal cuidadora, apresentavam alto nível de ansiedade e mãe tinha resistência ao 
uso de opióides fortes. A equipe que a assistia até então havia indicado sedação paliativa, entendendo 
que a paciente não tinha mais condições de se manter consciente. Inicialmente permaneceu 
hospitalizada e a equipe de cuidados paliativos do CHU optou pela não sedação. Tão logo houve 
controle da dor, foi encaminhada ao domicílio com acompanhamento do Serviço de Atenção Domiciliar 
(SAD). As prioridades de assistência da equipe composta por enfermeiras, médicos, fisioterapeuta, 
terapeuta ocupacional e psicóloga foram: controle da dor, prevenção de úlceras por pressão, suporte 
emocional, enfrentamento da terminalidade, investimento em comunicação entre paciente-familiares-
equipe, estímulo e auxílio para concretização de desejos/planos ainda em andamento. Em cinco meses 
de intervenção, a paciente, estudante de moda, apesar das limitações, realizou seu desejo de projetar o 
vestido de noiva de uma amiga. Desenhou um vestido para si mesma, expressando que deveria ser 
usado em seu funeral, como de fato ocorreu. Houve importante diminuição da ansiedade, com melhora 
na expressão de sentimentos de paciente e familiares, facilitando a tomada de decisões conjuntas com a 
equipe quando a dor se tornou insuportável. A paciente permaneceu contactuante até o último dia de 
vida, possibilitando a experiência de rituais de despedida, o morrer com dignidade e, aos familiares, a 
elaboração da perda. No dia da morte, a mãe havia tomado as providências legais para sepultamento e 
este processo ocorreu da forma como haviam planejado. O atendimento foi finalizado de forma 
humanizada com acolhimento pós-óbito. 
 
 

8. Cuidados paliativos em pacientes com feridas neoplásicas: Produção 
científica em periódicos on line 
 

País: Brasil 
Autores: M. A. Fernandes; I. C. S. Platel; L. L. L. M. Araújo; A. E. D. L.; G. Agra 
Resúmen:  
Introdução: As feridas neoplásicas são formadas pela infiltração das células malignas do tumor nas 
estruturas da pele. Ocorre quebra da integridade do tegumento em decorrência do processo de 
oncogênese, levando a formação de uma ferida evolutivamente exofítica (Manual De Cuidados 
Paliativos, 2008) Mas, que ações devem ser realizadas por profissionais da saúde, com ênfase nos 
cuidados paliativos direcionados a pacientes portadores de feridas neoplásicas? Diante deste 
questionamento, este estudo se propôs a investigar intervenções em cuidados paliativos a pacientes 
portadores de feridas neoplásicas, descritas em publicações disponibilizadas em periódicos on line da 
área de saúde.  
Material e métodos: Trata-se de um estudo documental realizada nas bases de dados LILACS e SciELO. 
Os descritores “Cuidados paliativos” e “Feridas neoplásicas” foram usadas para a busca de artigos. Os 
critérios de inclusão do material selecionado foram publicações entre o período de 2005 a 2010, em 
língua portuguesa, disponíveis gratuitamente, sendo encontrado um total de 06 artigos. Para a análise 
do material empírico optou-se pela técnica de análise de conteúdo.  
Resultados: Nos artigos que foram submetidos à análise foi dado destaque às duas linhas de ação 
abordadas pelos profissionais da saúde. A primeira diz respeito à lesão neoplásica como entidade clínica 
isolada, que exige por suas características e seu prognóstico ímpares, uma série de condutas e 
protocolos bem definidos. A segunda é aquela que satisfaz mais plenamente os princípios gerais dos 
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Cuidados Paliativos. A conduta terapêutica deve ser ajustada às características da lesão, ao conforto do 
paciente em relação à ferida e a prevenção e o controle de sintomas locais.  
Conclusão: Com este estudo pode-se evidenciar que ainda são incipientes publicações científicas da área 
da saúde acerca de intervenções de cuidados paliativos direcionadas a pacientes portadores de feridas 
neoplásicas, instigando os profissionais a divulgar cada vez mais temas envolvendo cuidados paliativos. 
 
 

9. Cuidados paliativos em fibrose cística: Revisão integrativa 
 

País: Brasil 
Autores: R.A.G. Lima; M.C.C. Furtado; T.M.P. Pizzignacco 
Resúmen: A Fibrose Cística (FC), enquanto doença crônica, de evolução progressiva e até o momento 
incurável, é uma das doenças cujos pacientes podem se beneficiar dos cuidados paliativos, porém pouco 
se tem visto em termos práticos.  
Objetivo: Analisar a produção científica relativa aos cuidados paliativos em FC.  
Método: Revisão integrativa com busca no PubMed, LILACS, Cochrane e SCOPUS para artigos primários. 
Utilizamos descritores controlados: palliative care and cystic fibrosis e não controlados end of life care 
de forma combinada com a utilização dos caracteres somativo and e comparativo or, com limites de 
busca de 2000 a 2010. Critérios de inclusão foram texto disponível on line nos idiomas português, inglês 
ou espanhol e ter como população pacientes com FC e em cuidados paliativos, de maneira conjunta. 
Identificamos 50 artigos, no entanto, 38 foram excluídos (2 estavam indisponíveis, 29 não tratavam de 
cuidados paliativos e 7 não tratavam de FC).  
Resultados: Os 12 artigos foram analisados na integra e os resultados compuseram duas categorias: 
cuidados paliativos enquanto cuidados ao fim da vida e o transplante pulmonar como marco inicial dos 
cuidados ao fim da vida. No caso das doenças crônicas, como a FC, observamos que o não 
reconhecimento dos cuidados paliativos enquanto questão de saúde pública enfraquece tal filosofia de 
cuidado. Estudos demonstram a efetividade dos cuidados paliativos para pacientes crônicos terminais 
em relação à qualidade de vida, satisfação com o cuidado e custos econômicos quando comparados 
com os cuidados tradicionais, porém como os estudos de intervenção são dificultados nessa população 
pelas suas características, poucos participantes e poucos centros de referência com o cuidado paliativo 
implementado de maneira efetiva, ainda não foi possível a geração de evidências que indiquem 
fortemente a efetividade e as melhores práticas nesses cuidados. Evidencia-se a importância de estudos 
nessa temática pela lacuna destes no contexto brasileiro. 
 
 

10. Lutando para viver: A história de vida de uma jovem com câncer 
 

País: Brasil 
Autores: N.C.Santos, H.Lopes 
Resúmen: O câncer é uma doença de grande impacto na vida do paciente e família, principalmente em 
sua juventude. Este estudo teve como objetivo conhecer a história de vida de uma jovem com câncer de 
ovário. Foi realizada uma pesquisa de abordagem qualitativa, utilizando a história oral de vida como 
metodologia, por entender que o paciente e a família necessitam ser ouvidos para poder expressar seus 
medos, ansiedades e inseguranças. Os dados foram analisados à luz do referencial teórico de Viktor 
Frankl, fundamentados na logoterapia, que consiste na busca do sentido da vida, que é único a cada 
pessoa e a cada situação. A depoente foi uma jovem de dezoito anos, sendo o cenário da pesquisa, o 
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hospital e a casa da paciente. Os depoimentos foram coletados de março de 2010 até outubro do 
mesmo ano, quando lutadora, sonhadora, graciosa e forte ao mesmo tempo, nossa depoente partiu.  
A história oral de vida como metodologia confirmou a importância de conhecer a história de vida da 
paciente e seu contexto familiar, perceber as alterações ocorridas em sua vida e suas reais 
necessidades, na condição de moça com câncer, que enquanto estava sadia desejou a morte e quando 
decidiu viver descobriu o câncer. Através da história oral foi possível identificar o seu sentido para 
continuar lutando pela vida, evidente por sua espiritualidade e amor pela família. Foi possível a 
compreensão e não a explicação dos fatos e tal compreensão nos conduz a proposta deste trabalho que 
é prestar uma assistência de enfermagem a partir da necessidade apontada pelo paciente e não apenas 
norteadas por normas e rotinas e assim poder ajudar o outro a se despedir da vida. 
 
 

11. A atuação do farmacêutico clínico na análise de reações adversas 
medicamentosas em pacientes oncológicos e em cuidados paliativos 
 

País: Brasil 
Autores: C. N. Carvalho; A. F. Bittencourt; A. O. Carmo 
Resúmen:  
Introdução: O Farmacêutico Clínico é um profissional diferenciado, antes conhecido como responsável 
pela dispensação de medicamentos, hoje é o responsável pela farmacoterapêutica. Sabe-se que o uso 
de medicamentos não é isento de riscos devido o acontecimento de Reações Adversas Medicamentosas 
(RAMs), ou seja, efeitos indesejados que os medicamentos ocasionam mesmo quando prescritos para 
indicação e doses corretas. Ao avaliar pacientes oncológicos, é necessário desenvolver uma terapêutica 
individualizada e segura.  
Objetivo: Demonstrar a atuação do Farmacêutico Clínico no cuidado ao paciente oncológico e em 
cuidado paliativo, com enfoque na análise de sua farmacoterapêutica e amenizando RAMs.  
Método: Trabalho prospectivo, observacional e descritivo. Foram avaliados através dos documentos de 
prontuário 100% dos pacientes oncológicos hospitalizados no Hospital Bandeirantes – São Paulo, no 
período de junho a setembro de 2011.  
Resultados: Dos 90 pacientes avaliados, 57,7% fizeram uso de quimioterápicos durante sua internação e 
53,3% obtiveram RAMs. No total 77 pacientes foram acometidos por reações adversas, porém todos 
estavam com uma farmacoterapêutica adequada para sua amenização ou tratamento. Entraram em 
cuidados paliativos 4 pacientes, esses apresentaram reações dermatológicas (25%), dor (75%), 
gastrointestinais (75%) e hematológicas (100%).  
Conclusão: A compreensão completa do quadro clínico garante a eficácia terapêutica e segurança do 
paciente, focos da Assistência Farmacêutica. A terapia medicamentosa predispõe o paciente à RAMs, 
portanto, devemos estar atentos e supervisioná-las. O uso de antibióticos, antieméticos e estimulantes 
de crescimento hematopoiético são os principais aliados ao tratamento. 
 
 

12. A inserção dos cuidados paliativos no programa de atendimento 
domiciliar da UNIMED-BH perspectiva, atuação e desafios 
 

País: Brasil 
Autores: Silqueira, S; Barroso, Abp; Sobral, Fc; Vieira, Ab; Oliveira, Jr; Timo, Em. 
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Resúmen: O envelhecimento populacional traz grandes desafios na atenção à saúde. O cuidado para os 
pacientes no fim de vida é um desses desafios. Com Cicely Saunders, surge uma nova modalidade de 
cuidado, direcionada a pacientes fora de possibilidades terapêuticas de cura, denominada “Cuidados 
Paliativos”. O Programa de Atendimento Domiciliar em Cuidados Paliativos tem como proposta dar 
conforto, aliviar os sintomas e resgatar o respeito e a dignidade do indivíduo na terminalidade da vida. 
Descrevemos a atuação qualitativa e prospectivamente ocorrida no período de março de 2007 a 
outubro de 2011. A equipe é composta por médicos, enfermeiras, assistente social, psicóloga e outros 
profissionais. As visitas são feitas de acordo com a necessidade e periodicidade determinada pelo 
quadro de cada paciente, sendo assim, estas podem acontecer em equipe ou por especialidade. Os 
profissionais ficam disponíveis para o atendimento no domicílio durante os dias úteis e para demanda 
telefônica 24 horas/dia. O suporte nos finais de semana e feriados é realizado através de escalas de 
plantão.  
Foram atendidos 755 pacientes em sua maioria portadores de doenças oncológicas. Destes, 720 foram a 
óbito, sendo 542 domiciliares (75,3%) e 178 hospitalares (24,7%). Os cenários de atuação da equipe de 
saúde aconteceram expressivamente nas residências, envolvendo a atenção ao paciente aos familiares e 
administração de medicações.  
A incorporação de atenção em Cuidados Paliativos contribui extraordinariamente ao modelo 
organizacional dos sistemas de saúde da Unimed-BH, à sociedade, pois apresenta uma modalidade de 
cuidado diferenciada a população de Belo Horizonte, e sobretudo aos profissionais de saúde, que 
ampliam a abordagem tradicional do cuidado ao incluir a dignidade humana, a escuta e o amor como 
norteadores. 
 
 

13. Médicos assistentes do Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo (HCFMUSP) Consideram a sua formação e 
habilidade de supervisão de residentes de clínica médica em cuidados 
paliativos como insuficiente 
 

País: Brasil 
Autores: M. DAlessandro, T. Vaz Guimarães, T. Chiba 
Resumen:  
Introdução: Um dos desafios na implementação do ensino em cuidados paliativos (CP) é a carência de 
profissionais com formação na área. Este trabalho visa avaliar como médicos assistentes (ACM) do 
HCFMUSP vêem a sua capacitacão para tal. 
Materiais y Métodos: Em Out e Nov de 2011, 36 ACM que supervisionam os residentes de clínica médica 
(RCM) responderam questionário sobre CP. 
Resultados: 77% considera ter formação insuficiente em CP. 39% não assistiu nenhuma aula de CP no 
último ano, mas 72% leu ao menos um artigo. 94% considera que a formação em CP tem importância 
moderada a elevada. 40% não se sente capacitado a ensinar como cuidar de pacientes (pcts) em fim de 
vida e 31% refere capacitação parcial. 31% não se sente capacitado para ensinar comunicação de más 
notícias e 40% refere capacitação parcial. Somente 20% costuma dar feedback sobre comunicação de 
más notícias aos RCM. 68% costuma orientar RCM a conversar com pcts portadores de doenças 
ameaçadoras da vida sobre os seus valores e desejos, mas somente 25% se sente totalmente capacitado 
para ensinar tal tarefa. Em média estes ACM cuidam de 16 pcts em seus últimos dias de vida por ano e 
supervisionam o cuidado de cerca de 14 pcts no HCFMUSP. 37% dos ACM relata que menos da metade 
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desses é cuidada do modo como eles gostariam que seus familiares ou eles próprios fossem cuidados. 
37% identifica a necessidade de melhorar a formação dos ACM, 27% pontua a importância de uma 
prática em CP durante a graduação e residência, e 20% fala da necessidade de mudança da cultura 
médica vigente. 
Conclusão: Estes dados representam ACM de um grande centro de formação médica. A auto-avaliação 
destes mostrando uma formação deficiente em CP é preocupante, e deve ser lembrada na formulação 
de estratégias de implementação do ensino de CP. 
 
 

14. Análise das demandas emocionais de pacientes oncológicos e seus 
familiares em atendimento psicológico em um serviço interdisciplinar de 
cuidados paliativos de um setor privado 
 

País: Brasil 
Autores: S.R.Pereira; S.Kamizono; L.P.Amaral. Ambulatório de Cuidados Paliativos da Santa Helena 
Assistência Médica, São Bernardo do Campo – SP. 
Resúmen:  
Introdução: O acompanhamento psicológico é uma das formas de cuidado que possibilita a expressão 
de sofrimentos e a preparação para a perda anunciada. De acordo com Rolland (1998) “a antecipação da 
perda devido a uma doença física pode ser tão perturbadora e dolorosa para as famílias quanto à morte 
efetiva de um de seus membros.” Objetivo: Verificar demandas emocionais de pacientes e familiares em 
atendimento psicológico.  
Método: Foi realizado um estudo descritivo exploratório com abordagem quantitativa e qualitativa 
através da análise de 48 pacientes e seus 79 familiares em acompanhamento psicológico, no período de 
agosto de 2010 a agosto de 2011. Foi preenchido protocolo para avaliação dos dados coletados durante 
o acompanhamento psicológico ambulatorial.  
Resultados: Obtivemos 48 pacientes e seus 79 familiares, totalizando 127 indivíduos assistidos pelo 
ambulatório de psicologia. Destes 98% referiram medo da morte, 98% dependência emocional nas 
relações familiares, 77% frágeis recursos de enfrentamento, 73% perda de controle sobre a própria vida 
e 69% perda da autonomia. Verificamos conflitos familiares em 71% dos 48 pacientes e 21% com 
conflitos conjugais anteriores ao adoecimento. Referiram perda de planos para o futuro 54% e 39% 
sofrimento por realizações adiadas, 58% negação do sofrimento psíquico e 52% sofrimento devido ao 
pacto do silêncio nas relações familiares. Vivenciaram a preparação para morte 52% e conseguiram 
ressignificar os papéis familiares 89%. Destes 4 % perderam familiar com doença oncológica e 12% com 
lutos adiados.  
Conclusão: Foi possível avaliar o estado emocional de pacientes e familiares em acompanhamento 
psicológico e as demandas apresentadas pelos envolvidos. O acompanhamento psicológico favoreceu 
para resolução dos conflitos familiares, preparação para morte e prevenção de lutos complicados. 
Constatamos que é importante a assistência psicológica também aos familiares como parte da atuação 
profissional, auxiliando no processo de Luto antecipatório de pacientes e familiares acompanhados pela 
equipe de cuidados paliativos. 
 
 

15. Eficacia del bloqueo terapéutico desinflamatorio vía peridural en el 
tratamiento del lumbalgia crónica 
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País: México 
Autores: M.L. Prieto; M. Hinojosa; D. Cedeño; A. Flores; L. Cruz; R. Elizondo; I. Corral. 
Resumen:  
Objetivos: Valorar la eficacia del bloqueo terapéutico desinflamatorio lumbar vía peridural en la 
lumbalgia crónica. 
Material y métodos: Estudio descriptivo, transversal, observacional. Se incluyeron 50 pacientes con 
lumbalgia crónica y crónica agudizada oncológica y no oncológica, de 18 a 90 años de edad, que se 
ingresen por primera vez para manejo de dolor por cáncer, que cursen con dolor de moderado a 
intenso, de 6 y 10 puntos de la escala visual análoga. Se evaluó al mes eficacia y efectos adversos, se 
utilizó estadística descriptiva, para su análisis, así como el SPSS versión 15.0 considerándose significativo 
p< 0.05. 
Resultados: Se revisaron 50 expedientes clínicos de pacientes sometidos a bloqueo peridural 
desinflamatorio durante el periodo de tiempo del 1 de enero de 2011 al 1 de junio de 2011, 37 fueron 
mujeres (74 %) y 13 hombres (26 %), la media de edad fue de 53.6 años, rango de 34 a 83 con DE de 
12.03.El dolor inicial medido con la escala análoga visual (EVA) fue de 7.3 con un rango de 5 a 10, al mes 
posterior al bloqueo fue de 2.3 con un rango de 0 a 4 con DE de 1.1. El diagnóstico en 30 % de los 
pacientes fue por un canal lumbar estrecho, 14 % dolor óseo metastásico, hernia discal 22 %, 
osteoartrosis 28 %, neuropatía diabética 4 % y artritis reumatoide 2 %. No se observaron reacciones 
anafilácticas a la administración de esteroides de depósito. 
Conclusiones: El bloqueo Terapéutico desinflamatorio lumbar vía epidural disminuyó el dolor en un 60%. 
Es una alternativa eficaz para los pacientes con lumbalgia crónica, de cualquier origen. 
 
 

16. Bloqueo neurolítico subaracnoideo para control del dolor perineal 
oncológico 
 

País: Uruguay 
Autores: Leticia Turconi, Patricia Papa 
Resumen: 
Introducción y objetivos: Presentamos el caso de un paciente con dolor perineal y sacrocoxígeo por 
adenocarcinoma de recto bajo tratado exitosamente con fenol subaracnoideo. Nuestro objetivo es 
evaluar la efectividad de la rizotomía química con fenol subaracnoideo para alivio del dolor y 
disminución del consumo de opiáceos. 
Caso clínico: Hombre de 64 años, con diagnóstico de cáncer de recto bajo que ingresa por dolor perineal 
y sacrocoxígeo severo acompañado de pujos y tenesmo rectal. Tratado con Morfina oral 160 mg/día y 
adyuvantes no se logra analgesia adecuada presentando episodios de confusión reiterados. Luego de 
discusión de riesgos y beneficios con el paciente se decide realizar bloqueo neurolítico subaracnoideo.  
48 horas antes se realiza un bloqueo diagnóstico en silla de montar con Bupivacaína hiperbárica 0.5% 
lográndose alivio completo del dolor. El bloqueo subaracnoideo se realiza con el paciente sentado con 
aguja 20 G con entrada a nivel L5-S1 inyectándose lentamente 0.5 ml de fenol glicerinado al 6%. Se 
mantiene al paciente en un plano inclinado a 45º para asegurar que el fenol se deposite en las raíces 
posteriores sensoriales. Se logra alivio del dolor y reducción de la dosis de morfina a 40 mg/día. Se 
reitera a los 3 meses por reaparición del dolor, permaneciendo calmado hasta el momento actual. 
Discusión: 10% a 15% de pacientes oncológicos con dolor refractario a opiáceos pueden beneficiarse de 
procedimientos invasivos. El fenol subaracnoideo actúa como neurolítico no selectivo que causa 
desnaturalización proteica y necrosis con degeneración axónica de fibras nerviosas. Su indicación es el 
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alivio del dolor oncológico somático de pelvis, periné, recto y genitales. La técnica se reserva para 
pacientes con corta expectativa de vida (un año o menor). 
Conclusiones: La neurolisis subaracnoidea es una opción terapéutica efectiva en pacientes con dolor 
perineal refractario oncológico lográndose analgesia y reducción de los requerimientos de opioides. 
 
 

17. Estudio sobre dolor y sufrimiento en el enfermo oncológico 
 

País: Argentina 
Autores: F.Calzolari; c. Dubersarsky; F.Ramello 
Resumen:  
Introducción: Nos planteamos la necesidad de detectar y comprender el sufrimiento del enfermo 
oncológico y valorar sus causas para poder de alguna manera aliviarlo.  
Método: Trabajo prospectivo, observacional y descriptivo. Encuesta a 100 enfermos oncológicos. 
Resultados: el 78 % de los pacientes refieren que, los días se le pasan “normales”. los pacientes a los que 
los días se le pasan normales o cortos son aquellos que no tiene dolor, sufren menos o hacen algo para 
afrontar su situación. El 54% de los pacientes dice sentirse un poco triste en el último tiempo, al 
comparar los datos hay una asociación estadísticamente significativa (P0, 008) entre los pacientes que 
se sienten tristes y nerviosos. El 45% de los pacientes dice estar preocupado por su enfermedad y las 
posibles recaídas. El 22% de los pacientes utiliza como estrategia para afrontar su enfermedad seguir las 
indicaciones médicas. Los pacientes que sufren menos son aquellos que utilizan algún tipo de estrategia 
(P <0,05) para afrontar la enfermedad. Al comparar la variable genero con el grado de sufrimiento no 
fue estadísticamente significativo (P 0,47).Se dividió en dos grupos la variable edad a partir de los 50 
años y no fue estadísticamente significativo (P0, 63) al comparar los dos grupos de edad. Los datos 
muestran que hay una asociación estadísticamente significativa entre la escala de sufrimiento (P<0,05) y 
el nivel de dolor en la escala (EVA). 
Conclusión: El control del síntoma dolor conjuntamente con el apoyo emocional, tener en cuenta su 
familia, acompañarle, escucharle, informarle y ayudarle a potenciar sus propios recursos, puede aliviar 
su sufrimiento y su dolor. 
 
 

18. 111 dias de sedação paliativa  sedar é refletir sobre o morrer com 
dignidade 
 

País: Brasil 
Autores:  Silqueira, S; Oliveira, Jr; Barroso, Abp; Sobral, Fc; Vieira, Ab; Timo, Emn. Instituição - Unimed-
BH – Cooperativa de Trabalho Médico, Belo Horizonte. 
Resúmen: A Unimed-BH presta serviços em saúde suplementar e iniciou suas atividades assistenciais em 
Cuidados Paliativos domiciliares em abril/2007. Cuidados Paliativos é uma “abordagem que promove a 
qualidade de vida de pacientes e familiares diante de doenças que ameaçam a continuidade da vida, 
através da prevenção e alívio do sofrimento (OMS/2002)”. Entende-se por sedação paliativa a 
administração de fármacos que reduzem o nível de consciência, sendo classificada quanto à 
temporalidade em contínua ou intermitente, e quanto à intensidade em profunda ou superficial. O 
objetivo deste trabalho é avaliar se a sedação paliativa contribui para aumentar a sobrevida de 
pacientes em estágio avançado de doença. O registro é de um estudo de caso genuíno como exemplo 
de sedação paliativa prolongada. Paciente com 54 anos, diagnóstico de Glioblastoma Multiforme em 
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agosto/2005. Foi submetido a radioterapia e quimioterapia. Admitido no programa em 26/05/2009. 
Recebeu sedação paliativa no período de 24/06/2009 a 11/10/2010 (data do óbito). A progressão do 
nível de sedação de intermitente para sedação contínua ocorreu com a utilização de opiáceo forte, 
midazolam e anticonvulsivantes. O controle eficaz da dor, apresentada pelo paciente e referida, 
subjetivamente, pelos familiares foi determinante na manutenção da sedação paliativa por esse período 
de tempo (perfazendo-se 111 dias). Foi possível ainda períodos de interação social do paciente após ter 
tido alívio dos sintomas de uma doença terminal. A sedação paliativa, neste relato de caso, vem 
corroborar recente publicação de que este procedimento não abrevia o tempo de vida, mas sim 
melhora a qualidade de vida e promove o morrer com dignidade. 
 
 

19. Atención domiciliaria en pacientes con patologías orgánicas severas 
 

País: Argentina 
Autor: Silvia Cavallo 
Resumen: A partir de revisar el concepto de Cuidados Paliativos, elaboro en este trabajo una 
redefinición de lo que sería una actualización sobre esta temática. Consistiría entonces en una asistencia 
“suficientemente buena” a una persona con un sufrimiento psicosomático en el que predomina una 
organicidad crítica, con una intención de regular en los dispositivos familiares y en el propio paciente, las 
ansiedades que el cuadro provoca. El resultado esperado es crear un nuevo espacio en su calidad de 
vida, siendo ésta definida por la integración entre su salud psicofísica, su adscripción social, su capacidad 
de trabajo y las vicisitudes de su deseo”  
Para ello desarrollo la idea de un encuadre vincular específico que, al no estar dado ni por la institución 
ni por el consultorio nos enfrenta en una relación diferente. Esto a su vez provoca un impacto 
contratransferencial promovido por este encuadre particular que trataré de desarrollar. Para esto mi 
adscripción teórica tomará en cuenta la desorganización psicosomática de Marty, las regresiones 
narcisistas promovidas por este yo desorganizado, y algunas categorías específicas de trauma 
“acumulativo”, afecto paradojal.  
Los modelos de intervención tenderían a usar en el comienzo técnicas de discriminación e interrelación 
de los síntomas, como la construcción de los primeros significados , a las que se agregarían las Técnicas 
de Integración Cerebral (Anteojos Hemisféricos).Todas estas intervenciones están destinadas a 
contener, sobrellevar y procesar el dolor a fin de mejorar su calidad de vida. 
 
 

20. Manejo terapéutico actual de la oclusión intestinal maligna no quirúrgica 
 

País: Uruguay 
Autores: A Della Valle, M Wolaj, D Santos, F Mesa, A Treglia 
Resumen:  
Introducción: La oclusión intestinal (OI) es una complicación frecuente de los pacientes oncológicos en 
etapa terminal. Cuando no es posible la cirugía, el tratamiento es médico y sustentado en experiencias 
personales y casos clínicos aislados. 
Objetivo: Analizar el tratamiento de pacientes con diagnóstico de Oclusión Intestinal Maligna (OIM) 
fuera de sanción quirúrgica. 
Métodos: Trabajo retrospectivo, descriptivo de 10 pacientes atendidos por la Unidad de Cuidados 
Paliativos del Servicio de Oncología del Hospital Central de las Fuerzas Armadas, con diagnóstico de OIM 
desde el 1º de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2010. 
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Resultados: Se separaron los pacientes según resultado terapéutico. El primer grupo, revirtió la OIM 
6/10 pacientes. Edad media de 55 años. La causa de oclusión en 5/6 pacientes fue íleo. El tratamiento 
terapéutico comenzó entre el 1º y 6º día de iniciado los síntomas. Todos los pacientes utilizaron 
dexametasona, metoclopramida, antiácidos y analgésicos; neostigmina fue utilizada en 2 pacientes con 
dolor mínimo, haloperidol y levomepromazina en 2 pacientes en los que predominaron los vómitos. La 
sobrevida media fue de 39 días. En el segundo grupo, 4/10 pacientes, no revirtió la OIM. Edad media 75 
años. La causa de OIM fue mecánica en 2/4 pacientes. Todos presentaban más de tres comorbilidades. 
Todos los pacientes utilizaron metoclopramida, dos de ellos haloperidol y tres dexametasona. Sobrevida 
media 9 días. 
Conclusiones: Obtuvimos buenos resultados al iniciar tempranamente un plan con corticoides, 
haloperidol, analgesia y neostigmina, que deberán ser validados en un estudio prospectivo y con mayor 
número de pacientes. 
 
 

21. Alianza para cuidar 
 

País: Argentina 
Autores: E. Daniel; J.L. Roldán 
Resumen: En el marco de un trabajo interdisiciplinario entre oncólogo paliativista y psicooncólogo se 
toma el estudio de caso único como experiencia en el servicio de oncología del Hospital Santojanni. Se 
selecciona al azar una consulta de una familia en la que se decide enviar a la casa a l paciente para su 
tramo final, la intención del poster es comunicar la modalidad a partir de entrevistas en la selección de 
cuidador óptimo. 
 
 

22. A técnica de hipodermóclise em cuidados paliativos no programa de 
atendimento domiciliar da UNIMED-BH 
 

País: Brasil 
Autores: Silqueira, S; Sobral, Fc; Timo, Emn; Oliveira, Jr; Vieira, Ab; Barroso, Abp. 
Resúmen:  
Introdução: A abordagem em Cuidados Paliativos possui entre seus princípios o controle sintomático da 
doença para possibilitar conforto e dignidade da unidade de cuidados paciente-família. Estes pacientes 
fragilizados por motivos diversos apresentam uma via de acesso parenteral difícil. Neste sentido volta-se 
a discutir e utilizar a hipodermóclise. Trata-se de uma técnica de infusão de fluidos pelo tecido 
subcutâneo, sendo a primeira escolha quando a via oral não se encontra disponível. Apresenta muitas 
vantagens e poucos riscos para esta população. 
Objetivo: Descrever a taxa de utilização da hipodermóclise em pacientes de Cuidados Paliativos no 
programa de atendimento domiciliar da Unimed-BH. 
Método: Descrevemos o percentual de utilização da técnica de hipodermóclise nos pacientes 
acompanhados de março/2007 a outubro/2011 que evoluíram para o óbito. Neste período foram 
acompanhados 755 pacientes, em sua grande maioria oncológicos. Destes, foram a óbito 720 pacientes. 
Resultados: O índice de utilização da técnica de hipodermóclise representou o percentual de 71,8% 
entre os pacientes que evoluíram para o óbito. A incidência de complicações foi de 6,2% entre estes 
pacientes. Foram observados nestes 32 pacientes que apresentaram complicações: Celulite 12,5%, 
Distúrbio de coagulação 12,5%, Hematoma 43,75% e Hiperemia persistente 31,25% 
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Conclusões: A hipodermóclise é uma alternativa extremamente eficaz para o controle de sinais e 
sintomas de pacientes que apresentam uma via de acesso parenteral difícil. O procedimento apresenta 
índices satisfatórios de custo-benefício, baixo risco de complicações e permite que o cuidado seja 
realizado no espaço social do domicílio com conforto e dignidade. A hipodermóclise associada ao 
cuidado integral da equipe multiprofissional permitiu o alto índice de óbitos domiciliares. 
 
 

23. Dor como quinto sinal vital 
 

País: Brasil 
Autores: A.P.G.X. Oliveira, M.J.Santos,A.C.Dias,A. Besen,O.Caetano, I.Freire 
Resumen:  
Objetivo: Analisar a implantação da avaliação da dor como quinto sinal vital na Unidade de Cuidados 
Paliativos do Hospital do CEPON.  
Métodos: Pesquisa quantitativa, utilizando a escala visual analógica e uma tabela para registro no 
prontuário. Essa escala é numerada de 0 (zero) a 10 (dez) sendo que 0 é considerado ausência de dor e 
10 dor insuportável. Ela foi aplicada pelo enfermeiro da unidade, uma vez em cada turno. Quando a dor 
relatada era superior a 5 (cinco), fazia-se intervenção medicamentosa conforme prescrição medica. A 
escala era reaplicada uma hora após a intervenção para saber se a conduta realizada havia controlado a 
dor do paciente. Foram avaliados 30 pacientes durante um mês sendo 14 mulheres e 16 homens.  
Resultados preliminares: verificou-se que o instrumento escolhido foi de fácil manuseio e compreensão 
dos pacientes e teve boa aceitação da equipe. Após um mês de sua aplicação vimos que a maioria dos 
pacientes relatavam dor igual a 0 (zero) o que nos leva a acreditar que em nossa Unidade estamos tendo 
um bom controle da dor. Também percebemos que os homens apresentavam um score de dor mais alto 
se comparado ao das mulheres.  
Conclusão: A inclusão da dor como quinto sinal vital foi aceita pelos profissionais de enfermagem, pois 
assim temos um melhor gerenciamento desta, em conseqüência mais qualidade de vida aos pacientes. 
 
 

24. Panorama da atuação dos psicólogos nos cuidados paliativos na Europa 
 

País: Brasil 
Autores: S. Jünger; E. Eggenberger; A. Greenwood; F. Fragoso; S. Payne 
Resumen: 
Introdução: Atualmente, psicólogos trabalham com cuidados paliativos (cp) em muitos países europeus. 
Porém, falta clareza quanto as suas funções e às oportunidades educacionais específicas para este 
profissional em cp. Em 2009, foi criada a Força Tarefa da Associação Europeia de Cuidados Paliativos 
(EAPC) visando desenvolver diretrizes para a formação dos psicólogos nesta área. Foi realizada uma 
pesquisa para examinar as diferentes funções e atividades dos psicólogos em cp. 
Método: Foi distribuído para psicólogos, por e-mail, um questionário online em seis idiomas diferentes. 
O material era composto por questões relativas ao ambiente de trabalho, atividades, funções e 
oportunidades educacionais para psicólogos em cuidados paliativos em seus países. 
Resultados: Três semanas após o início da pesquisa, n=220 psicólogos de 33 países haviam respondido o 
questionário. A maioria (77%) eram mulheres; média de idade de 40 anos (de 23 a 68). De acordo com 
os respondentes, a principal contribuição é a apresentação de uma perspectiva psicológica em cp: 
chamar a atenção para aspectos psicológicos da morte e do morrer, sustentar uma visão holística dos 
pacientes e seus familiares e oferecer habilidades e conhecimentos específicos. Ao mesmo tempo, uma 
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das maiores preocupações foi a falta de reconhecimento da importância desses aspectos em um campo 
prioritariamente médico e da função do psicólogo em uma equipe de cp. Outros importantes desafios 
foram o desgaste emocional do confronto diário com a morte, e sentimentos de inadequação perante a 
complexa e frágil condição de pessoas enfrentando o final de suas vidas.  
Conclusão: O grande número de respondentes ressalta a importância de uma iniciativa internacional 
para psicólogos trabalhando em cp. Os resultados mostram que apesar do grande número de psicólogos 
trabalhando nesta área, existe a percepção de que o impacto das questões psicológicas e a função dos 
psicólogos em equipes de cp não são suficientemente reconhecidos. 
 
 

25. Ser enfermeiro na terminalidade- uma experiência de formação 
 

País: Brasil 
Autores: N.C. Santos, Kelly Cristine Piolli  
Resumen: A formação do aluno de graduação em enfermagem é marcada por várias experiências que 
levam a reflexão pessoal e podem ser muito difíceis de serem trabalhadas. Dentre estas situações está o 
contato com a terminalidade em seus aspectos culturais, o sofrimento, os dilemas éticos e a 
necessidade de preparo para ajudar o outro a se despedir da vida. A proposta de uma abordagem 
específica sobre a morte e o cuidar na terminalidade é fundamental para uma formação humana que se 
importa com o viver. O Objetivo deste estudo é relatar a experiência de implantação dos conteúdos 
sobre o morrer no curso de Enfermagem. Trata-se de um relato de experiência, adotando o método 
descritivo segundo as etapas sequenciais da realidade concreta. As disciplinas onde os conteúdos sobre 
a morte foram desenvolvidos obedecendo cada momento da formação são: Saúde e Sociedade no 
segundo semestre inicia as discussões sobre os aspectos culturais e históricos, o morrer nas diferentes 
religiões e uma introdução sobre cuidados paliativos. Ética profissional acontece no quarto semestre e 
aborda as questões de bioética. Enfermagem no Envelhecimento Saudável, no sexto semestre discute as 
pequenas mortes antes do morrer. Enfermagem Oncológica, no sexto semestre, discute o é ser 
enfermeiro na terminalidade e os conceitos de cuidados paliativos na perspectiva de tomadas de 
decisão do enfermeiro. A abordagem da morte ainda é considerada um desafio, sua discussão em cada 
ano tem possibilitado um crescimento do aluno acompanhando sua formação que se inicia com a 
compreensão dos aspectos culturais até a sua tomada de decisão enquanto enfermeiro. Esta 
experiência inicial necessita ser aprimorada a cada ano, porém já tem acenado uma possibilidade de 
mudança do olhar para terminalidade, contribuindo para a formação de profissionais que reconheçam 
que a morte pode se diferente quando o cuidado atinge as dimensões físicas, sociais e espirituais. 
 
 

26. A emergência da tanatologia e da prática atual da educação para a 
morte 
 

País: Brasil 
Autores: L. M. Fonseca  
Resumen: Tanatologia é uma área recente que contempla os estudos sobre a morte e emprega uma 
abordagem interdisciplinar para a sua prática. Esta ciência nasceu em um contexto histórico marcado 
por intensas mudanças sociais, econômicas e políticas que contribuíram para a retirada do conceito de 
morte de nossa vida social, marcando historicamente um momento conturbado de se lidar com o tema 
e empobrecido em termos de crenças religiosas. Diante desta situação, houve a necessidade da 
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emergência de uma nova ciência, responsável por compreender aquilo que envolve o tema e 
reintroduzi-lo através da educação para a morte. O presente trabalho é resultado do desenvolvimento 
de tese de mestrado sobre o assunto e foi recentemente publicado em revista científica internacional na 
área. Foi realizada ampla revisão de literatura com objetivo de delinear a história e a evolução da 
tanatologia traçando as circunstâncias contextuais que lideraram a sua origem através de uma atenção 
especial aos trabalhos atuais de educação para a morte. Na nossa sociedade pós moderna, a 
necessidade de estudos no campo da tanatologia tem aumentado. No entanto, apesar de existirem 
importantes contribuições e pesquisas promissoras estejam a caminho, ainda existem diversas 
perguntas para serem respondidas. 
 
 

27. Emergencias psiquiátricas en pacientes con cáncer terminal 
 

País: Argentina 
Autores: Y. Farfan; C. Cuadros 
Resumen: Las emergencias psiquiátricas más comunes observadas en pacientes con cáncer son: 
Ansiedad severa, delirium, depresión, Ideas suicidas. Los pacientes con enfermedades neoplásicas en 
estadios avanzados son la población de alto riesgo, por tal motivo los integrantes de los equipos de 
cuidados paliativos necesitan estar familiarizados con las estrategias de manejo. 
El objetivo de la presentación es presentar y analizar las estrategias para identificar, evaluar y elaborar 
un plan de tratamiento de las emergencias psiquiátricas, se realizo una revisión de los principales 
bancos de datos para su análisis. 
1.- ANSIEDAD: Es uno de los problemas más frecuentes en pacientes con cáncer, este puede estar 
relacionado a procedimientos médicos.  
2.- DELIRIO Y DESORDENES DE DETERIORO COGNITIVO: El delirium y otros desordenes orgánicos 
mentales ocurren en aproximadamente 15 % a 20 % de pacientes con cáncer hospitalizados y son la 
segunda causa más común de diagnósticos psiquiátricos en pacientes con cáncer.  
3.- DEPRESIÓN: Cuando un paciente se encuentra, desanimado, sin interés, con sentimiento de culpa y 
pensamientos suicidas, se encuentra en un estado de depresión, aunque un sentimiento de tristeza del 
paciente sobre su enfermedad puede ser esperado, la depresión no. 
La incidencia de depresión en pacientes con cáncer es del 20 al 25% los síntomas somáticos de 
depresión con la anorexia, insomnio, fatiga, pérdida de peso, pierden especificidad en pacientes con 
cáncer, quienes pueden no tener apetito por el tratamiento de quimioterapia, duermen poco por el 
dolor, hospitalización y pueden presentar fatiga por el tratamiento de radioterapia y quimioterapia. 
Estos síntomas somáticos pueden ser sustituidos por síntomas psicológicos de gran valor como: un 
estado de ánimo disfórico, pérdida de interés, con sentimientos de culpa e ideas suicidas. 
 
 

28. Acompanhamento telefônico de pacientes como estratégia de educação 
em cuidados paliativos e melhoria da assistência relato de caso 
 

País: Brasil 
Autores: Gustavo Carneiro Ferrão, Márcia Affonso Fernandes, Ariel Testassica Trunkel, Luís Alberto 
Saporetti 
Resúmen: O Projeto Guardiões foi um programa vinculado à Liga de Cuidados Paliativos da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo.  Teve por objetivo colocar o aluno de medicina, sob supervisão 
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direta dos profissionais da equipe, na condição de “gerenciador do caso” (“guardião”), coordenando as 
ações da equipe multidisciplinar, identificando sofrimentos vividos pelos pacientes e ajudando a equipe 
a elaborar o plano de cuidados.  
Cada aluno foi responsável por um paciente do Ambulatório de Cuidados Paliativos Geriátricos. Além de 
acompanharem todas as consultas ambulatoriais, os “guardiões” foram responsáveis por 
acompanhamento telefônico dos pacientes , com freqüência de duas ligações por semana.  
O presente estudo é o relato de caso de FFA, portador de Insuficiência Cardíaca Crônica classe funcional 
IV de etiologia isquêmica, além de comorbidades. O paciente foi acompanhado por 7 semanas. Nesse 
período, foram realizados 11 contatos telefônicos, e 4 consultas com a equipe multidisciplinar. 
O acompanhamento telefônico permitiu caracterizar melhor as queixas do paciente e sua relação com 
aspectos psicológicos e sociais. Angústias e preocupações foram identificadas precocemente, evitando 
tornarem-se maiores no futuro. Foi possível ao “guardião” explorar a história de vida do paciente e 
entender a dinâmica familiar, formando um vínculo estreito com paciente e esposa. Em uma situação de 
urgência, foi modificada a medicação por telefone e agendado um retorno ambulatorial precoce, 
evitando a ida do paciente ao pronto-socorro. 
Para o paciente e os familiares, o “guardião” foi identificado como um protetor, que advoga pelo 
paciente em meio à estrutura despersonalizada do hospital terciário. Para a equipe multidisciplinar, o 
Projeto Guardiões colaborou na coordenação e integralidade do cuidado. Para o “guardião”, o 
acompanhamento propiciou o aprendizado de conhecimentos e atitudes necessários a uma prática 
profissional integral e humanizada. 
 
 

29. Grau de conhecimento e relevância da medicina paliativa para médicos 
residentes de um hospital escola do interior do estado de Minas Gerais 
 

País: Brasil 
Autores: Bruno Fernando da Silva Reis; Ana Paula Abranches Fernandes Peixoto; Marcos Roberto de 
Carvalho; Elisa Bertolace de Oliveira; Tarlice Nascimento Peixoto Guimarães; Aline Bertolace de Oliveira; 
Breno Vitor da Silva Reis 
Resúmen: Introdução: A transição demográfica e epidemiológica da população tem aumentado a 
ocorrência de situações de terminalidade em doenças crônico-degenerativas sendo necessário a 
aplicação dos Cuidados Paliativos (CP) a estes pacientes para controle de sintomas, limitação de 
procedimentos fúteis e distanásicos, garantindo dignidade de morte. Para isto, a equipe de saúde 
necessita identificar estas situações e saber como manejá-las.  
Objetivo: Avaliar o grau de conhecimento e relevância da Medicina Paliativa (MP) para médicos 
residentes em um Hospital Escola do interior do estado de Minas Gerais.  
Materiais e métodos: Foi criado um questionário on-line de 19 questões objetivas, hospedado e 
analisado de forma percentual pelo programa SurveyMonkey®, e enviado, via e-mail, a todos os médicos 
residentes do hospital. As questões consistiam em caracterização da amostra, abordagem de temas 
básicos e formação curricular em MP e auto-avaliação quanto à segurança técnica no manejo da dor e 
da morte do paciente.  
Resultados: Dos 127 residentes da instituição, 36,22% (46) responderam o questionário. 41,3% (19) da 
amostra tinha entre 28-30 anos de idade. Todos consideraram importante o desenvolvimento de 
atividades relacionadas a MP na sua instituição. Apesar de 43 (93,47%) e 46 (100%) dos participantes 
não terem cursado na sua graduação, respectivamente, disciplina de Tanatologia e CP, 40 (86,95%) 
conceituaram corretamente CP. 27 (58,69%) desconheciam a Escada Analgésica da Organização Mundial 
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de Saúde e 44 (95,65%) desconheciam o conceito de Dor Total. 25 (54,34%) não se sentiam, 
tecnicamente, seguros quanto ao uso de opioides. 30 (65,21%) desconheciam a hipodermóclise. 
Finalmente, 30 (65,21%) não se sentiam preparados para lidar com a morte de seus pacientes. 
Conclusão: A relevância do conhecimento em MP apontada por todos os participantes demonstra 
interesse pelo assunto e aponta para a necessidade de se ampliar as discussões sobre terminalidade e 
CP durante a formação acadêmica. 
 
 

30.  Programas internacionales del Instituto de Medicina Paliativa del 
Hospice de San Diego (IPMSDH): Un crecimiento profesional y personal 
 

País: Perú 
Autores: Lilian Hidalgo 
Resumen: Conscientes que hay una gran necesidad de cuidados paliativos a nivel mundial, el Instituto 
de Medicina Paliativa del Hospice de San Diego (IPMSDH) en California, ha logrado reconocimiento 
internacional por sus innovadores programas educativos, investigación centrada en paciente-familia. Es 
uno de los centros de referencia más grandes de Hospice y Cuidados Paliativos en USA. Desarrolla desde 
el año 2001 diferentes programas internacionales muy bien estructurados y diseñados, de los cuales 
más de 45 países se han beneficiado ( http://www.ipcrc.net/international-programs-home.php) 
Metodología: Recolección de datos a través de búsqueda de información sobre las actividades que  
realiza y programas con que cuenta el IPMSDH. 
Las actividades educativas son: 

 Programa internacional de especialización en Medicina Paliativa 

 Iniciativa de desarrollo de liderazgo 

 Programa de visitantes internacionales 

 Programa de visitantes escolares internacionales  

 Programa de escolares internacionales en residencia 

 Education en el país 
 

Otras actividades:  

 Asistencia técnica con implementación de programas 

 Evaluación situacional y planeamiento estratégico. 

 Colaboración en evaluación e investigación 

 Diseminación de conocimiento e información 

 Apoyo para cuidados paliativos en el mundo 
 
En el año 2010, cinco médicos de Brasil, Guatemala, Colombia, Perú y Argentina, dedicados a los 
Cuidados  Paliativos realizaron el Internacional Visiting Scholarship, una pasantía de cuatro semanas. 
Actualmente tres médicos de Perú, Colombia y Brasil son Fellows Internacionales en Medicina Paliativa y 
otros cinco médicos latinoamericanos están haciendo el Programa de Liderazgo. Estos especialistas ya 
están trabajando en el desarrollo de la especialidad en la Región en estrecha coordinación con el 
IPMSDH. El profesionalismo y calidad humana con que se trabaja en IPMSDH es digno de resaltar, por lo 
que es muy importante compartir esta enriquecedora experiencia a nivel personal y profesional. 
Resultados: El apoyo profesional brindado por el IPMSDH a través de sus programas internacionales 
favorecerá el desarrollo de los Cuidados Paliativos en Latinoamérica. 
 

http://www.ipcrc.net/international-programs-home.php
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31. Cuidados Paliativos sobre rueda una estrategia educativa efectiva 
 

País: Argentina 
Autores: S.Bunge; G. Mammana; C.Cullen; C. Biondi; A.Rodriguez; E. Vignaroli; L. Aranda; F. Vega; Ma. 
De los A. Minatel; M. Bertolino; R. Wenk 
Resúmen: Le educación de los profesionales de la salud es indispensable para el desarrollo de los 
Cuidados Paliativos (CP).La recomendación actual es la combinación de actividades teóricas y prácticas.  
Objetivos: Describir los CeC realizados por el PAMP-FF. 
Método: El curso en colectivo (CeC) incorpora los aspectos teóricos y prácticos de la actividad cotidiana 
de los Cuidados Paliativos.  Es una modalidad educativa basada en el aprendizaje grupal mediante la 
visita presencial a pacientes y familia (internados o en domicilio), realizada a través de viajes grupales en 
un colectivo y supervisado por miembros entrenados en CP. Durante el traslado en el colectivo al lugar 
donde está el paciente, el profesional docente que lo entrevistará presenta el caso clínico. Se realiza la 
consulta en presencia de un número reducido de asistentes, y utilizando un sistema de audio, el resto de 
los participantes la escuchan alejados del lugar. Una vez finalizada la visita, y ya en el colectivo, se 
discute el caso durante el traslado al destino del próximo paciente. Durante la tarde y la mañana 
siguiente, la teoría y las cuestiones prácticas se trabajan grupalmente. 
Resultados: 2008-11: 7 CeCs en diferentes ciudades de Argentina. 12 horas cada uno; 2-3 docentes por 
CeC. 131 participantes: Médicos, enfermos y psicólogos. Evaluaciones post CeC (77 % tasa de 
respuesta): 100% recomienda el curso y lo considera útil para su futuro. 
Discusión: Este modelo de educación puede reproducirse, colaborando al desarrollo y 
perfeccionamiento de los profesionales de la salud en sus ciudades de trabajo. 
 
 

32. Atuação da enfermagem junto ao idoso residente em instituição de 
longa permanência (ILP) sob cuidados paliativos 
 

País: Brasil 
Autores: DAS.Rebouças; V.Criscimani, M.Ikeda 
Resumen: Cada vez mais as ILPs tem sido utilizadas, devido a nova organização da sociedade 
contemporânea. Essas instituições oferecem assistência geronto geriátrica,conforme grau de 
dependência dos residentes,articulando os cuidados prestados por profissionais especializados, a fim de 
lidar com as múltiplas doenças crônicas típicas da idade avançada.Alguns idosos que evoluem em 
condições clínicas, sem possibilidade terapêutica são indicados cuidados paliativos.O presente relato 
descreve uma ILP que contempla 165 idosos,com variação etáriaentre 56 a 104 anos, sendo 36% 
dependentes, 31% semi-dependentes e 33%independentes para as atividades de vida diárias.Foram 
identificados23 idosos (14%)portadores de demência que recebem intervenções focadas na qualidade 
de vida, alivio e prevenção de sintomas indesejáveis.Mediante as dificuldades encontradas pela equipe 
assistencial nos cuidados aos idosos com progressão de doenças graves e incuráveis foi organizado um 
grupo de Cuidados Paliativos composto por médico, enfermeiro, líderdecuidadores, nutricionista, 
fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeutaocupacional, psicólogo, dentista, assistent social e suporte 
religioso.A enfermagem teve papel importante no suporte paliativo pelo vínculo integral com paciente e 
na interação com familiar e equipe.Contribuiu com a identificação dos idosos elegíveis a cuidados 
paliativos, favoreceu a identificação dos desejos dos idosos possibilitando sua participação ativa, 
integrou as reuniões com a equipe propondo metas para o paciente com objetivo de manejar o controle 
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dos sintomas como dor,náuseas,vômitos,manteve integridade da pele e mucosas,instalação e 
monitorização da hipodermóclise,orientou equipe de atendimento,educou pacientes e familiares 
quanto aos cuidados propostos,identificou pacientes com risco psiquiátrico e auxilio na assistência ao 
luto.A enfermagem oferece ao idoso em cuidados paliativos oportunidades de uma morte digna e 
tranqüila, proporciona cuidados ativos e qualidade de vida no processo de finitude. 
 
 

33. Os sentidos dos cuidados paliativos atribuídos pelos familiares 
cuidadores 
 

País: Brasil 
Autores: R. Leite; M. Zago 
Resumen: Objetivo do estudo foi identificar os sentidos dos cuidados paliativos atribuídos pelos 
familiares cuidadores de pacientes com câncer, internados em uma unidade. A base teórica foi à 
antropologia médica, que tem como essência a análise da cultura. O método foi o relato oral pontual, na 
perspectiva da metodologia interpretativa. Este relato foi obtido por meio de entrevistas semi-
estruturadas, gravadas. Local da pesquisa foi uma unidade de cuidados paliativos, de uma instituição 
oncológica do interior do Estado de São Paulo. Participaram 20 familiares cuidadores que 
acompanhavam pacientes oncológicos em primeira internação na unidade de cuidados paliativos 
exclusivos. Os dados obtidos foram transformados em textos. A análise dos mesmos foi realizada na 
perspectiva da análise temática indutiva. Elaboramos três temas de sentidos. Primeiro foi à trajetória da 
doença até os cuidados paliativos, revelou que os cuidadores acompanham os pacientes por vários 
meses, alguns tinham conhecimento da doença, relacionaram explicações para ela baseadas em 
acontecimentos passados que marcaram o paciente ou aos seus comportamentos não saudáveis na vida 
pregressa. Os familiares narraram a não aceitação do diagnóstico, seguido de uma conformação. 
Segundo tema discorreu sobre a comunicação da necessidade de internação em cuidados paliativos, 
realizada pelos médicos, de forma verdadeira, mas que em algumas situações deixaram os familiares 
esperançosos. Terceiro tema descreveu os cuidados paliativos como local de alívio de sintomas, 
principalmente da dor. Com alívio de sintomas, os familiares deram sentidos estigmatizantes para o 
tratamento paliativo, aprendidos no convívio com outros pacientes e familiares da instituição. 
Reconhecem a condição terminal de seu parente e assumem a estratégia de enfrentamento da 
esperança, que é uma prática cultural. Estes sentidos geram dúvidas, emoções, sofrimento e esperança, 
em relação ao morrer e a morte do paciente. Destaco a importância da comunicação e do 
relacionamento do enfermeiro com os familiares, com foco nas suas necessidades.  
 
 

34. Cuidados paliativos no domicílio: Percepção das enfermeiras da 
estratégia saúde da família 
 

País: Brasil 
Autores: Baliza,M.F; Bousso,R. S.; Spineli, V.M.C.D.; Silva, L.; Poles, K. - Programa Saúde da Família; 
Cuidados Paliativos; Enfermagem em Saúde Pública; Assistência Domiciliar 
Resúmen:  
Objetivo: Compreender a percepção das enfermeiras da Estratégia Saúde da Família com relação aos 
cuidados paliativos no domicílio.  
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Métodos: Pesquisa exploratória, descritiva, de abordagem qualitativa realizada com nove enfermeiras 
da Estratégia Saúde da Família do município de Lavras – MG. Foram realizadas entrevistas semi-
estruturadas e os dados foram submetidos à Análise de Conteúdo.  
Resultados: Identificaram-se as várias dimensões do cuidado no contexto domiciliar bem como a 
atuação e as limitações das enfermeiras no cuidado do paciente em final de vida e de sua família. A 
capacidade em estabelecer vínculo, pela proximidade com as pessoas que recebem os seus cuidados, é 
um ponto marcante da atuação das enfermeiras da Estratégia Saúde da Família junto aos pacientes e 
familiares nas situações de final de vida.  
Conclusão: Por meio das percepções das enfermeiras de ESF no cuidado domiciliar à pessoa que 
necessita de tratamento paliativo e à sua família, foram desveladas categorias que poderão subsidiar o 
cuidado efetivo durante o processo de morrer no contexto domiciliar.  
 
 

35. Produção científica de enfermagem no brasil sobre cuidados paliativos: 
Revisão sistemática 
 

País: Brasil 
Autores: Tasca, N.Y.; Azevedo, M.F. De; Trovo De Araújo, M.M.; Santos, D.S. Dos. 
Resúmen: A temática cuidados paliativos (CP) tem apresentado um grande progresso nos últimos anos, 
em todo o mundo, inclusive no Brasil.  
Objetivo: identificar e caracterizar a produção científica de enfermeiros brasileiros sobre CP entre o 
período de 2001 a 2011.  
Método: trata-se de uma revisão de Iiteratura sistemática, com caráter quantitativo e documental, 
tendo como objeto os estudos publicados sobre o tema, em periódicos nacionais, indexados e 
especializados na área da saúde, através de busca eletrônica e manual de artigos, teses e dissertações. 
Os dados foram coletados entre os meses de junho e julho de 2011, utilizando-se os descritores: 
cuidados paliativos, cuidados paliativos e enfermagem com recurso booleano AND. As etapas 
metodológicas utilizadas foram a busca dos materiais para revisão; avaliação dos títulos e resumos dos 
estudos; avaliação quanto aos critérios de inclusão e exclusão; seleção do material que abordasse a 
temática e leitura na íntegra; análise e interpretação dos dados.  
Resultados: a amostra é composta por 33 artigos, 10 dissertações e uma tese. A área de abordagem 
mais contemplada nos estudos foi a atuação de enfermagem em CP. Os dados obtidos indicam um 
crescimento significativo da produção científica acerca da temática nos últimos anos, com maior 
frequência em 2009 e 2010, 28 (64%) estudos. Verificou-se maior número de pesquisas de campo, 
constituídas de abordagem qualitativa, e predominância do profissional enfermeiro como sujeito das 
pesquisas.  
Conclusão e considerações finais: esta investigação concentrou grande número de trabalhos publicados 
na área, contribuindo para guiar a prática assistencial e identificar a necessidade de futuras pesquisas 
acerca da temática, o que permite caracterizar as tendências, as facilidades e as dificuldades 
relacionadas aos CP. 
  
 

36. Sistematização da assistência de enfermagem ao paciente portador de 
ferida neoplásica reflexões à luz da literatura 
 

País: Brasil 
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Autores: M. A. Fernandes; A. E. D. Lopes; I. C. S. Platel; L. L. L. M. Araújo; G. Agra 
Resúmen:  
Introdução: A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) compreende a forma como o trabalho 
da enfermagem é organizado, de modo que seja possível o melhor atendimento das necessidades de 
cuidado de um indivíduo. No contexto dos cuidados ao paciente portador de ferida neoplásica, a SAE 
possibilita ao enfermeiro familiarizar-se com a temática aprimorando suas intervenções e 
conhecimentos e adaptando sua assistência para atender necessidades únicas e inerentes ao paciente. 
Diante do exposto, este trabalho teve como objetivos identificar na literatura científica os principais 
diagnósticos de enfermagem para o paciente portador de ferida neoplásica e traçar um plano de 
intervenções de acordo com os diagnósticos de enfermagem identificados.  
Material e método: Para a realização deste trabalho foram analisados artigos científicos, livros, manuais 
e periódicos, entre o período de 2005 a 2010, que versavam sobre o paciente oncológico, portador de 
ferida neoplásica e processo de enfermagem, na língua portuguesa, sendo identificados os diagnósticos 
e intervenções de enfermagem relacionadas ao paciente portador de ferida neoplásica baseados na 
NANDA 2009-2011.  
Resultados: O paciente portador de ferida neoplásica apresenta múltiplos sintomas e sofrimento na 
esfera biopsicossocial. Ao enfermeiro cabe aplicar a SAE para otimizar seu trabalho e planejar a 
implementação dos cuidados baseados nos princípios de cuidados paliativos. Considerando esse critério, 
os diagnósticos de enfermagem foram estabelecidos de tal forma que o enfermeiro identificasse as 
prioridades para cada um dos diagnósticos. Foram identificados 24 diagnósticos e foi elaborado um 
plano de intervenções de enfermagem que consiste em descrever as atividades de enfermagem para 
cada diagnóstico identificado. 
Conclusão: Consideramos de suma importância que o enfermeiro que prestará assistência a esses 
pacientes, tenha conhecimento técnico-científico, pois desempenhará um papel crucial no cuidado à 
ferida neoplásica. Por isso faz-se mister uma SAE, garantindo ao paciente dignidade, respeito e conforto 
necessários nesta situação indelével em que vive. 
 
 

37. Cuidados paliativos em pacientes internos em home care: um relato de 
experiência 
 

País: Brasil 
Autores: M. V. Batista; M. A. Fernandes; I. C. S. Platel; J. D. Daltrozo; G.Agra 
Resúmen:  
Introdução: Na assistência domiciliar pacientes com alto grau de dependência para o autocuidado, em 
função de seqüelas de doenças crônico-degenerativas, e alguns pacientes com doenças oncológicas 
avançadas, reforçam a necessidade de aplicação cós cuidados paliativos. Cuidados paliativos nos remete 
a um olhar atento ao indivíduo e nos permite um cuidado integral, abrangendo todas as necessidades 
vitais do paciente, sejam elas físicas, emocionais, sociais e espirituais. Diante do exposto, o objetivo 
deste estudo foi descrever os cuidados realizados em um Home Care na cidade de João Pessoa-PB. 
Material e método: Trata-se de um relato de experiência, que surgiu a partir de visitas domiciliares 
realizadas pela equipe de enfermagem do Hospital Residencial, durante o período de julho de 2005 a 
julho de 2007 aos 31 pacientes internos em regime domiciliar, considerados de alta complexidade. 
Resultados: Eram prestados cuidados de enfermagem 24 horas ao paciente de alta complexidade: 
histórico, avaliação, diagnóstico e prescrição de enfermagem; assistência total no ambiente domiciliar, 
administração de medicamentos, oxigenioterapia, avaliação e atuação no controle de sintomas, 
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analgesia quando necessário e de horário já prescrito; avaliação e manutenção da integridade da pele e 
mucosas; prevenção e tratamento de úlceras por pressão; tratamento de feridas neoplásicas, manejo de 
ostomias, controle de náuseas e vômitos; distúrbios do sono; fadiga; cuidados de higiene, alimentação, 
manipulação de bombas de infusão; avaliação e punção de acesso periférico, suporte emocional ao 
paciente e seus familiares, apoio ao luto. 
Conclusão: A presença da equipe de enfermagem nos cuidados paliativos é de extrema importância para 
garantir uma assistência qualificada e individualizada ao alcance dos objetivos propostos pelo Hospital 
Residencial para assegurar o acompanhamento físico e emocional ao paciente, proporcionando 
conforto, dignidade e qualidade de vida. 
 
 

38. Diagnósticos de enfermagem prevalentes em usuários do serviço de 
radioterapia em tratamento paliativo 
 

País: Brasil 
Autores: Muniz, R.M; Amaral, D.E.D.do; Lemes, R. A.; Souza, D. L. de; Wexel, W. P. 
Resumen:  
Objetivo: O trabalho visa apresentar os diagnósticos de enfermagem (DE) mais frequentes nas consultas 
de enfermagem (CE) com pacientes em tratamento radioterápico paliativo. A CE conforme Martinelli 
(2004) é uma atividade de grande importância, pois fortalece acolhimento entre o enfermeiro e o 
paciente e vice-versa possibilitando os cuidados e com isso o controle dos sintomas e dos aspectos 
psicológicos da doença.  
Método: Trata-se de um estudo de dados secundários provenientes do roteiro das CE desenvolvida por 
acadêmicos de enfermagem no projeto de extensão “Convivendo com o ser humano em tratamento 
radioterápico”, com pacientes em cuidados paliativos atendidos no Centro Regional de Oncologia e 
Radioterapia do Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas no ano de 2011. 
Resultado: Nas CE prevaleceram os seguintes DE e elaborados seus respectivos planos de cuidados: 
Nutrição alterada, menor que as demandas corporais, incentivou-se a ingesta fracionada e frequente de 
alimentos; Dor crônica, orientou-se a realização de compressões e massagens locais conforme 
orientação médica; Constipação relacionada ao tratamento radioterápico, estimulou-se a hidratação 
adequada e ingesta de fibras e frutas; Integridade da pele prejudicada relacionado ao tratamento 
radioterápico, para o qual indicou-se compressas locais com chá de camomila, o uso de Aloe Vera além 
de cuidados na higiene como o uso de sabonetes neutro; Sentimento de pesar relacionada à doença 
terminal, proporcionou-se apoio psicológico sobre suas dúvidas, medos e perspectivas acerca da 
doença.  
Conclusão: Identificou-se a importância dos diagnósticos de enfermagem frente aos sintomas e sinais 
dos pacientes, uma vez que, eles possibilitaram a elaboração de plano de cuidados que visaram o 
atendimento das necessidades dos pacientes de forma individualizada e integral. Salienta-se ainda que, 
os cuidados prestaram melhoraram a qualidade de vida e contribuiu para o enfrentamento da doença. 
 
 

39. A criança com câncer em processo de morrer e sua família perspectivas 
para a enfermagem pediátrica 
 

País: Brasil 
Autores: S.A. do Carmo; I. C. S. Oliveira 
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Resumen:  
Objetivos: descrever as especificidades da assistência de enfermagem à criança com câncer em processo 
de morrer e sua família; analisar a atuação da equipe de enfermagem frente à criança com câncer em 
processo de morrer e sua família; discutir as (im)possibilidades da equipe de enfermagem frente à 
criança com câncer em processo de morrer e sua família. Trata-se de uma pesquisa qualitativa. O 
cenário foi uma unidade de internação pediátrica de um hospital filantrópico especializado em 
oncologia do Rio de Janeiro. Os sujeitos foram seis integrantes da equipe de enfermagem que tiveram 
experiência de cuidar de crianças com câncer em processo de morrer. Os procedimentos metodológicos 
foram o formulário e a entrevista não diretiva em grupo. Utilizou-se a análise temática. Os depoimentos 
apontam que a equipe de enfermagem tem dificuldade para lidar com a morte e a considera como 
alívio. Os cuidados específicos à criança são controle dos sintomas, respeito pelo corpo e atender as 
vontades da criança. Para lidar com suas dificuldades, a equipe estabelece estratégias como separar o 
profissional do emocional, neutralizar os sentimentos e nunca demonstrar fraqueza. A principal 
dificuldade é lidar com os princípios do cuidado paliativo e a facilidade é conquista da confiança da 
criança e da família. A interação entre a equipe e a família ocorre no momento das orientações. A 
criança possui necessidades biopsicossociais como acompanhamento psicológico, conhecimento sobre a 
doença, brincadeiras e convívio com outras crianças.  
Conclui-se a equipe tem dificuldades em lidar com a morte da criança e estabelece estratégias de 
enfrentamento, bem como condutas contraditórias, emitem opiniões como se estivessem distante e 
não vivenciando o momento. As depoentes não têm conhecimentos científicos sobre os cuidados 
paliativos e não valorizam a tecnologia leve. Os estágios do processo de morrer são identificados pela 
equipe, contudo não entende o significado de cada etapa. 
 
 

40. A importância da abordagem pela equipe de enfermagem sobre a 
espiritualidade com os pacientes em cuidados paliativos 
 

País: Brasil 
Autores: PASINI, Dolores; DIAS, Marisa Cherobim; MOURA, Rosimary M.; SOUZA, Juliana de Oliveira 
Resumen:  
Introdução: A espiritualidade tem um amplo significado e dimensão para o ser humano, pode ser 
considerado como uma forma de dar significado à vida, referindo-se às necessidades humanas de amor, 
esperança, valor e dignidade. Os pacientes em cuidados paliativos muitas vezes se encontram 
fragilizados com relação a sua espiritualidade, pois se sentem sem um motivo para manter sua 
existência e ficam em busca de responsáveis ou culpados pelo seu diagnóstico.  
Objetivos: Evidenciar a importância da assistência de enfermagem na abordagem da espiritualidade em 
pacientes oncológicos na fase paliativa.  
Materiais e Métodos: Trata-se de uma revisão bibliográfica descritiva, realizada na base de dados 
eletrônicos: SCIELO e LILACs, de artigos publicados nos últimos dez anos.  
Resultados e discussão: A atenção ao aspecto da espiritualidade se torna cada vez mais necessária na 
prática de assistência à saúde, pois pode ser considerado um mecanismo de conformação do 
sofrimento, pois ela busca um sentido para a existência humana diante da morte, promovendo conforto 
e ajuda na superação deste momento difícil, além de beneficiar tanto o paciente como a equipe e a 
família, pois fornece tranqüilidade perante a realidade para a morte. É fundamental que os profissionais 
da saúde se enquadrem nesta realidade, fazendo parte da escolha do paciente com intuito de 
proporcionar uma melhor assistência. Em cuidados paliativos existem diversas maneiras de abordar a 
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espiritualidade do paciente bem como a da família. São de extrema importância, que seja reconhecido e 
respeitado as crenças religiosas oferecendo suporte espiritual e religioso para o paciente e seus 
familiares.  
Considerações Finais: A Espiritualidade é de extrema importância para o paciente em cuidados 
paliativos, pois lhe traz um sentido e significado transcendente da vida. A Enfermagem tem o papel 
fundamental em proporcionar esta busca com o paciente a fim de oferecer a melhora da qualidade e 
sentido de sua vida. 
 
 

41. Assistência de enfermagem ambulatorial em serviço de cuidados 
paliativos oncológicos 
 

País: Brasil 
Autores: FTBC Chino; APM Vieira; HK Silva; DB Costa; LAP Yamada; CC Yamashita; DV Santos; T Chiba.  
Resumen: O Ambulatório de Cuidados Paliativos (ACP) está inserido num hospital público terciário 
oncológico e destina-se ao atendimento ambulatorial de pacientes fora de possibilidade de terapêutica 
oncológica ativa, e num estado de progressão da doença, com limitação da funcionalidade. com 
sintomas significativo. O ACP atende em média 109 pacientes por mês, com a admnistração de 
aproximadamente 100 medicamentos/mês,e com a realização de alguns procedimentos: passagem de 
sondas, coleta de exames laboratoriais e punção venosa ou de hipodermóclise para medicação. A 
equipe de enfermagem deste referido ambulatório é composta por enfermeiros, técnicos e auxiliares de 
enfermagem que atuam na assistência direta e os enfermeiros são responsáveis pela consulta de 
enfermagem. O presente estudo tem por objetivo descrever as atividades que envolvem a assistência de 
enfermagem no ACP.  
Após a consulta médica o paciente e/ou familiar passam por uma consulta de enfermagem onde o 
enfermeiro realiza orientações sobre: o que são cuidados paliativos, sinais e sintomas da doença 
neoplásica, cuidados domiciliares e orientações farmacológicas. O enfermeiro também avalia os 
pacientes portadores de feridas e dá a conduta sobre qual terapia tópica é a indicada para o tipo de 
lesão. Diante desse contexto, verifica-se que a equipe de enfermagem deve ter a competência técnica 
para saber executar os procedimentos e desenvolver habilidades comportamentais como: empatia, 
paciência, sensibilidade, saber ouvir e acolher, entre outras. Espera-se que com a descrição da 
assistência de enfermagem em um ambulatório de Cuidados Paliativos possa ser feita uma avaliação 
crítica da assistência em busca de melhorias no processo de trabalho e aprimoramento profissional. Por 
fim, vê-se que a atuação de enfermagem no ACP acaba por promover a criação de um vínculo de 
confiança entre equipe e paciente/família. 
 
 

42. A percepção do enfermeiro em cuidados paliativos oncológicos diante do 
processo morte morrer 
 

País: Brasil 
Autores: Emiliana CBS; Rita de Cássia AC 
Resumen:  
Introdução: Segundo a Organização Mundial de Saúde – OMS, o câncer continua a ter suas taxas em 
mortalidade acrescidas. A previsão para os próximos anos é que ocorram onze milhões de novos casos 
anualmente, sendo que, nove milhões evoluirão para óbito e seis milhões ocorrerão em países em 
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franco processo de desenvolvimento. Grande parte dos casos, segundo a OMS, passará a transpor para 
a fase mais complexa da doença. É imprescindível a inserção de uma modalidade terapêutica e uma 
equipe especializada para oferecer ao paciente e a família um suporte nos momentos que antecedem a 
finitude.  
Objetivo: Este estudo teve como objetivo identificar o conhecimento do profissional Enfermeiro sobre a 
filosofia paliativista num hospital especializado em atendimento oncológico e verificar a aplicação da 
filosofia paliativista.  
Metodologia: Trata-se de um estudo de natureza descritiva com abordagem qualitativa, realizado em 
um hospital de especializado no atendimento oncológico em Juiz de Fora, MG, com onze enfermeiros. 
Foi utilizado um roteiro de entrevista semi-estruturado composto por quatro perguntas abertas. Este 
estudo seguiu os preceitos do Comitê de Ética da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de 
Fora, sendo aprovado através do parecer nº 0215/11 conforme a resolução 196/96, do Ministério da 
Saúde (Conselho Nacional de Saúde1996).  
Resultados: A partir de relatos foram identificado três categorias: conhecimento do profissional 
enfermeiro sobre a filosofia paliativista, a aplicação da filosofia e a terceira categoria, ressalva a 
deficiência na graduação do curso de enfermagem.  
Conclusão: A formação dos profissionais se enquadra dentro do modelo biomédico e positivista. Faz-se 
necessário uma mudança de paradigma da visão positivista (recuperação de corpos) para a paliativista 
que atua no processo de finitude. 
 
 

43. Da semântica de hospice à hospitalidade incondicional: Contribuições de 
Emmanuel Levinas e Jacques Derrida ao moderno movimento hospice 
 
País: Brasil 
Autores: C.A. Floriani; F.R. Schramm 
Resumen: Hospitalidade é comumente referida como um dos significados de hospes, palavra latina que 
é, também, a raiz de hospice. Explorando a semântica da palavra hospice – o selo de identidade do 
moderno movimento hospice – pretende-se refletir sobre o significado da hospitalidade para o 
movimento hospice, aqui compreendida com recepção incondicional. Para tanto, analisa-se o conceito 
de hospitalidade incondicional desenvolvido por Jacques Derrida e o de responsabilidade ética proposto 
por Emmanuel Levinas, baseado na experiência fenomenológica do Outro. A partir desta perspectiva, os 
dois conceitos oferecem substanciais elementos para a construção de um ethos protetor ao moderno 
movimento hospice.  
 
 

44. Unidos pelo afeto e pelo cuidar: Generalidades e particularidades da 
literatura sobre a relação idoso demenciado / cuidador familiar 
 
País: Brasil 
Autores: R.A.M.F Freire; P.F. Lima Neto; M.M.P Gaudêncio 
Resumen: A cada dia a população brasileira envelhece, surgindo assim novos intervenientes 
relacionados à qualidade de vida do idoso, a exemplo dos processos demenciais, que difundem-se para 
muito além dos comprometimentos orgânicos, afetando também a existência dos familiares 
afetivamente envolvidos com este idoso e instaurando um cenário de morbidade no ambiente familiar. 
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Através da análise de trabalhos publicados nos principais veículos eletrônicos da produção científica 
brasileira, buscou-se identificar e categorizar as questões e/ou problemas propostos pelos mesmos para 
investigação da relação estabelecida entre cuidador familiar e idoso demenciado, caracterizar o desenho 
metodológico empregado nos trabalhos selecionados e destacar aspectos relativos à construção e a 
manutenção desta relação que, ao mesmo tempo, envolve afeto, responsabilização e aptidão para o 
cuidar. Para tanto, optamos pela Revisão do tipo Integrativa, sendo os dados obtidos através de 
pesquisa em arquivos disponibilizados no Sistema BIREME, compreendendo as seguintes bases de 
dados: LILACS, BDENF (Biblioteca de Dados de Enfermagem) e SCIELO/Brasil. Os dados colhidos foram 
submetidos à análise de conteúdo, segundo as recomendações de Minayo. A amostra compreendeu 20 
artigos científicos publicados entre os anos de 1998 e 2009. Os problemas propostos para investigação, 
observados nos trabalhos selecionados, detiveram-se no conhecimento dos caracteres do idoso e do 
lugar que este ocupa no seio da família, e nas características e tensões do cuidador familiar. O percurso 
metodológico mais utilizado, abrangendo 70% dos artigos encontrados, foi a pesquisa de campo com 
abordagem qualitativa. Quanto à aspectos concernentes à relação familiar cuidador/idoso demenciado, 
viu-se que o vínculo afetivo é fator decisivo para o estabelecimento do cuidado em família, sendo por 
meio dele que, especialmente nos estágios mais avançados das doenças demenciais, o cuidador encara 
o complexo e doloroso ofício de cuidar para perder 
 
 

45. O cuidador do paciente oncológico em fase avançada de doença 
 
País: Brasil 
Autores: SouzaA; Sales M; GottardoA; MoraesT 
Resumen: O surgimento de uma doença em um membro da família acarreta inúmeras alterações na 
estrutura familiar, se essa doença for o câncer que pode causar dor intensa, além de outros sintomas 
físicos, sofrimento emocional e espiritual profundos, a situação pode se tornar difícil de lidar. A equipe 
de enfermagem necessita estar preparada para uma assistência de qualidade a estes pacientes e seus 
cuidadores. O objetivo do trabalho é discorrer através da literatura e artigos científicos o perfil dos 
cuidadores de pacientes oncológicos fora de possibilidades terapêuticas, seus principais sentimentos, 
dúvidas, reações, mudanças ocorridas em seu cotidiano, dificuldades enfrentadas pelos cuidadores no 
decorrer desta função, levantar os principais diagnósticos de enfermagem referente ao cuidador e 
elaborar um plano de assistência de enfermagem ao cuidador. Trata-se de um estudo de revisão 
bibliográfica no período de 2001 a 2011. Na estratégia de busca de dados optou-se por livros da 
biblioteca do Centro Universitário São Camilo de abordagem conceitual sobre o tema, pesquisa 
eletrônica em sites especializados, como Ministério da Saúde e INCA e bases de dados: LILACS, BDENF, 
REBEn e SciELO. Foram identificados os seguintes diagnósticos de enfermagem: fadiga, medo, tensão no 
papel do cuidador, ansiedade dentre outros. Considera-se de grande importância a inclusão do cuidador 
no planejamento da assistência de enfermagem, contribuindo deste modo para a melhora na qualidade 
de vida dos cuidadores de pacientes oncológicos em fase avançada da doença.  
 
 

46. Luto antecipatório 
 
País: Brasil 
Autores: José Paulo da Fonseca 
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Resumen: O Luto Antecipatório ocorre antes da perda real e pode apresentar as mesmas características 
e sintomatologias do luto normal, aquele que ocorre após a morte. Ele é influenciado por três processos 
inter-relacionados: 

 Intrapsíquicos Individuais 

 Interacionais entre o doente e os outros 

 Familiares e sociais  

 O Luto Antecipatório foi analisado por meio do acompanhamento psicoterapêutico longitudinal 
e processual domiciliário de uma família que vivenciou uma morte anunciada: desde o 
diagnóstico de um câncer em estágio avançado em um de seus membros até o falecimento desta 
pessoa. 

 O autor acompanha e analisa os processos de enlutamento individuais de cada componente da 
família e desta como uma entidade sistemicamente constituída. 

 Trata-se de um estudo de caso qualitativo fenomenológico.  
 
 

47. Afrontamiento familiar de la fibromialgia 
 
País: Colombia 
Autores: MC. Vélez; ME. Ceballos; JJ. Vargas; A.Krikorian; C.Palacio; O. Gonzalez 
Resumen: La fibromialgia es definida como una alteración crónica que se caracteriza por la existencia en 
un individuo de un historial de dolor diseminado y presencia de dolor a la presión y palpación en 
localizaciones anatómicas definidas. Esta enfermedad es diagnóstico frecuente en la práctica clínica; su 
prevalencia difiere según la población estudiada y oscila entre el 0,7 y el 20 %.  Considerando que en la 
fibromialgia el dolor se convierte en la enfermedad, se hace necesario abordarla desde la mirada 
sistémica y holística, donde el dolor no suele ser sólo una experiencia individual sino también familiar y 
social. Aunque se han realizado estudios que muestran de manera clara el importante papel que juega la 
familia en procesos de adaptación a una enfermedad crónica, poco se conoce sobre las estrategias de 
afrontamiento familiar.  
Por ésta razón el objetivo de ésta investigación es describir las estrategias de afrontamiento familiar que 
han favorecido y dificultado, la adaptación a la enfermedad en mujeres con diagnóstico de Fibromialgia, 
atendidas en dos Clínicas de la ciudad de Medellín entre los meses de septiembre a diciembre de 2011. 
Es un estudio desarrollado con enfoque cualitativo, en un nivel descriptivo, basado en el interaccionismo 
simbólico como enfoque metodológico. La técnica de recolección de la información es la entrevista a 
profundidad, aplicada a mujeres con fibromialgia y sus familias. La categoría de análisis principal es: 
estrategias de afrontamiento familiar que han favorecido y dificultado la adaptación a la enfermedad y 
las categorías secundarias correspondientes serán la conyugalidad y la parentalidad. 
Como esta ejecución, los resultados preliminares de las entrevistas hasta ahora realizadas destacan 
estrategias relacionadas con la religiosidad, el dialogo, la afectividad y la cohesión que favorecen la 
adaptación. En unas familias el afrontamiento parece ser una construcción colectiva y en otras en 
cambio, el afrontamiento es una respuesta individual.  
 
 

48. Um olhar para a singularidade: As expectativas dos cuidadores de 
pacientes internados em um serviço de dor e cuidados paliativos 
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País: Brasil 
Autores: A. C. D. Silva, T. V. Cavedini, R. Pekelman, S. P. De Nardi  
Resumen:  
Objetivos: A pesquisa teve como objetivos desvendar as expectativas do cuidador de paciente 
oncológico assistido pelo Serviço de Dor e Cuidados Paliativos do Hospital Nossa Senhora da Conceição 
pertencente ao Grupo Hospitalar Conceição – Porto Alegre/Rio Grande do Sul; apreender qual o 
entendimento do cuidador sobre os Cuidados Paliativos; apreender como ocorre a comunicação entre o 
cuidador e a equipe de saúde sobre a situação de Cuidados Paliativos; e verificar a percepção do 
cuidador sobre o atendimento prestado pelo Serviço de Dor e Cuidados Paliativos em relação ao seu 
familiar.  
Metodologia: Pesquisa qualitativa do tipo estudo de caso. A coleta foi realizada através de entrevista 
semi-estruturada e, para a análise utilizou-se a técnica de análise de conteúdo.  
Resultados: Em relação à percepção sobre Cuidados Paliativos, os relatos apontaram para uma 
compreensão sobre essa abordagem. As expectativas em relação ao cuidado levantadas foram: a 
comunicação entre a equipe e o familiar; integração entre as equipes e o cuidado; controle da dor; e 
cuidado diferenciado. Essas demonstram que a situação de finitude está clara para os cuidadores e que 
as necessidades de cuidado apresentadas condizem com os princípios dos Cuidados Paliativos. No que 
se refere à percepção do cuidado os resultados apontam para um satisfatório controle da dor e 
resolutivo acompanhamento da equipe no que tange as intercorrências relativas ao paciente.  
Conclusão: Melhorar a comunicação entre a equipe e o familiar se faz necessária, visando um cuidado 
diferenciado. Sugere-se a organização do fluxo institucional, do cuidado com os trabalhadores e 
capacitação profissional 
 
 

49. Desafios na implantação dos cuidados paliativos em uma casa de apoio 
 
País: Brasil 
Autores: A. Soczek Sampaio; L. Denkil; M. Santos 
Resumen: A equipe multidisciplinar da Casa de Apoio sempre atuou pautada em ações humanizadas, 
oferecendo qualidade de atendimento ao paciente oncológico pediátrico e seu cuidador. Em 2011 
decidiu implantar os cuidados paliativos (CP) na instituição objetivando a ampliação dos serviços 
oferecidos, a atenção ao paciente em sua totalidade, o aumento de informações a respeito de todo o 
processo de tratamento, diagnóstico e prognóstico, e a intensificação do suporte ao cuidador. Esta 
proposta baseia-se na definição de CP para crianças , focando o cuidado integral ao paciente, extensivo 
à família; oferecendo melhor qualidade de vida no período em que estão hospedados na casa e 
buscando estender estes cuidados quando do retorno do paciente à sua cidade. Na implantação deste 
serviço, a equipe se depara com o atraso da informação e a comunicação deficiente na via hospital-
equipe, dificuldade em oferecer suporte ao paciente sem possibilidade de cura liberado para retornar à 
sua cidade, a descontinuidade do atendimento à família após óbito e a demanda de trabalho cotidiana 
que se sobrepõe, em alguns momentos, como mais urgente, deixando escasso o tempo para os 
encontros do grupo. No entanto, o trabalho que vem sendo desenvolvido já colhe frutos. Busca-se ainda 
maior interação com a equipe médico-hospitalar, assim como a estruturação de espaço/tempo 
organizado para as discussões do grupo e respeitado por todos para a construção de um trabalho 
maduro e efetivo. Cumpre lembrar que a equipe multidisciplinar objetiva o cuidado para além da cura, 
indo além da simples valorização da vida do ser criança em cuidados paliativos e de sua família. E a 
partir da identificação das dificuldades do cotidiano do cuidado, poderá focar a extrema 
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responsabilidade na prestação de um cuidado digno e competente, pautado na compaixão e na atenção 
plena. 
 
 

50. Sobrecarga e transtornos mentais em cuidadores de pacientes em 
cuidados paliativos oncológicos 
 
País: Brasil 
Autores: DB Sorato; C Monteiro; ACS Araújo; FF Rezende; R Santos; ASM Ferreira; GV Zabeu, MSA 
Nascimento 
Resúmen:  
Introdução: Cuidadores informais de doentes crônicos estão expostos a estressores graves e são 
vulneráveis a sobrecarga, estresse e transtornos mentais. Objetivo: Avaliar o nível de sobrecarga e 
identificar transtornos mentais nos cuidadores de pacientes com câncer avançado internados na 
Unidade de Cuidado Paliativo do Hospital de Câncer de Barretos.  
Método: Estudo longitudinal, com 13 cuidadores de pacientes em cuidados paliativos exclusivos 
internados na instituição entre janeiro e abril de 2011. Critérios de inclusão: cuidador com idade entre 
18 e 60 anos de pacientes com indicador de Karnofsky (KPS) de 60 a 20. A coleta de dados foi realizada 
no primeiro e no décimo dia de internação. Instrumentos: Entrevista sócio demográfica, Caregiver 
Burden Scale (CBS) e Self Reporting Questionnaire (SRQ).  
Resultados: Maioria dos cuidadores eram mulheres (69%), cônjuges do paciente (46%), com ensino 
médio completo (30%). Maioria dos pacientes eram do sexo feminino (54%), sendo o câncer de mama o 
mais prevalente (23%). O KPS médio foi de 30 pontos (34%). A maioria dos cuidadores exerciam 
cuidados exclusivos há 6 meses (54%). No primeiro momento de avaliação, os indicadores médios de 
sobrecarga pela CBS foi de 2,15 pontos e a pontuação média no SRQ foi de 9 pontos (provável positivo). 
Segundo momento, os resultados indicaram: 2,13 pontos para CBS e 8 pontos para SRQ (provável 
negativo). Nos dois momentos o índice da CBS indicou sobrecarga.  
Conclusão: Observou-se que a pontuação dos instrumentos, nos dois momentos, foram semelhantes. 
Sugere-se a partir disso, duas hipóteses: os instrumentos não foram sensíveis às alterações psicossociais 
dos cuidadores nos dez dias de internação, ou, o fato dos cuidadores informais receberem o auxílio de 
cuidadores formais facilitou a manutenção dos índices de sobrecarga, com a possibilidade de redução 
dos sintomas indicativos de transtornos mentais. Recomenda-se a realização de mais pesquisas na área 
para averiguação de tais hipóteses. 
 
 

51. Grupo de apoio aos familiares inseridos no programa de cuidados 
paliativos da UNIMEDBH 
 
País: Brasil 
Autores:  Silqueira, S; Oliveira, Jr; Sobral, Fc; Timo, Emn; Vieira, Ab. 
Resúmen: O trabalho relata a experiência de um grupo de familiares no cotidiano da prática assistencial 
utilizando um método de intervenção psicossocial em encontros semanais,com a finalidade de 
desenvolver e modificar atitudes. O público-alvo, compondo grupos de 20 participantes. Relaciona-se 
aos cuidadores familiares de um total de 600 pacientes acompanhados no período de abril de 2007 a 
dezembro de 2011, no serviço de Cuidado Paliativo domiciliar da UNIMEDBh. 
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O grupo justifica-se a partir de uma demanda que envolve elementos sociais e subjetivos que devem ser 
trabalhados coletivamente frente à doença e terminalidade da vida, envolvendo os sujeitos nas suas 
formas de sentir, agir e pensar.  
O objetivo geral do estudo remete à articulação entre melhorar o bem estar e preservar a qualidade de 
vida dos familiares, visando trabalhar as dificuldades emocionais, propiciando meios para que vivenciem 
as mudanças ocorridas em função da doença e administrem os  fatores estressantes que interferem  no 
processo de finitude dos pacientes,identificando as necessidades de intervenção da equipe 
interdisciplinar. 
Trata-se de um estudo de natureza qualitativa, descritiva e de intervenção, utilizando-se de atividades 
éticas, pedagógicas e terapêuticas. Onde trabalhamos os temas: Cuidando de quem cuida; Impacto da 
doença no familiar Convivência e integração do familiar; estresse; luto antecipatório; reflexões sobre 
perdas e ganhos com a terminalidade humana,na tentativa de minimizar o sofrimento. 
 Pode-se identificar e refletir as alterações cognitivas, emocionais e comportamentais dos familiares 
envolvidos diretamente com o cuidado, e evidenciar as conseqüências físicas, psicológicas, econômicas, 
no trabalho e no lazer. Ao trabalhar estes aspectos os familiares conseguem se cuidar e manter o 
cuidado com o outro, fazendo deste ato, um ato de amor. 
 
 

52. Percepção dos cuidadores em relação aos sintomas apresentados pelo 
paciente no câncer avançado 
 
País: Brasil 
Autores: C. Yamashita; A. Kurashima; T. Chiba; J. Ballerini, H. Silva 
Resúmen:  
Introdução: Os cuidadores têm um papel muito importante nos aspectos práticos, sociais, físicos e 
emocionais do paciente, bem como nas decisões a serem tomadas no fim da vida. O paciente com 
câncer deve contar com uma ampla estrutura de apoio para enfrentar as diferentes etapas do processo, 
desde a prevenção, o diagnóstico e os tratamentos prolongados. É justamente na fase terminal da 
doença, quando não é possível mais seu controle, que o papel dos cuidadores torna-se mais importante 
e ao mesmo tempo, mais difícil. O objetivo deste trabalho é conhecer a percepção dos cuidadores em 
relação aos sintomas apresentados pelo paciente.  
Método: Estudo prospectivo. Foram entrevistados acompanhantes de pacientes, atendidos em primeira 
consulta, no ambulatório de Cuidados Paliativos de um hospital público terciário, entre fevereiro e 
agosto de 2011. Utilizamos o questionário ESAS (Edmonton Symptom Assessment System) para 
avaliação. Pedimos ao cuidador pontuar no questionário sua percepção em relação ao grau de sintoma 
apresentado pelo paciente.  
Resultados: Foram entrevistados 120 cuidadores. Os cânceres mais prevalentes foram: gastrointestinais 
(27,2%), cabeça/ pescoço (14,7%) e pulmão (14%). Dentre os sintomas questionados, 17% dos 
cuidadores referiram dor com grau 5; 21% referiram cansaço com grau 8; 10% referiram naúsea com 
grau 2; 26% com grau 10 de tristeza; 15% com grau 10 de angústia; 15% com grau 10 de sonolência; 21% 
referiram o pior apetite possível; 20% referiram grau 5 de bem estar; 64% negaram prurido e 38% 
negaram dispnéia. 
Conclusão: A família constitui um dos núcleos centrais na formação de crenças, valores, conhecimento 
do indivíduo e, em geral, quando o indivíduo adoece toda a família sofre e sente as consequências do 
momento vivenciado. Cabe à equipe, identificar as dificuldades deste cuidador, tanto para cuidado do 
mesmo, quanto para a atenção prestada ao próprio paciente. 
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53. Prescripción de opioides en cuidados paliativos 
 
País: Argentina 
Autores: L. Aranda, E. Vignaroli, M. Bertolino 
Resumen:  
Antecedentes: Los opioides son los analgésicos de elección para el manejo del dolor por cáncer. La 
morfina es considerada la droga de primera línea, sin embargo, el uso de otros opioides como el 
fentanilo y la metadona se han incrementado en los últimos años.  
Objetivos: Describir el patrón de prescripción de opioides luego de la primera consulta en CP. 
Métodos: Revisión de todas las historias clínicas (HC) de los pacientes que iniciaron el seguimiento por el 
servicio de CP durante el trienio 2006-2008 
Resultados: 827 HC fueron revisadas. Previa a la primera consulta de CP, 63% (n=522) no tenía 
tratamiento opioide, 23% (n=192) recibía opioides débiles y 14% (n=113) opioides fuertes. Luego de la 
consulta, 30% (n=247) no tenía opioide, 20%  (n=165) recibió opioides débiles y 50% (415) opioides 
fuertes. Los opioides más prescriptos, pre y post consulta fueron: metadona 3% (n=24) vs. 30% (n=252) 
(RR 10.50 IC95 6.99-15.78, p=<0,05), morfina 9% (n=73) vs. 17% (n=139) (RR 1.90 IC95 1.46-2.49, 
p=<0,05). No se observaron diferencias en la prescripción de opioides pre y post consulta con la codeína 
6% (n=50) vs. 6% (n=53), tramadol 10% (n=85) vs. 12% (n=100) y oxicodona 2% (n=14) vs. 2% (n=20). Se 
observó una franca disminución del uso de propoxifeno 7% (n=57) vs. 1% (n=12) (RR 0.21 IC95 0.11-0.39, 
p=<0,05). 
Discusión: Previo a la consulta con CP la mayoría de los pacientes no recibía opioides y menos del 14% 
recibía opioides fuertes. Luego de la consulta a CP el 50% de los pacientes inicio tratamiento con 
opioides fuertes, siendo la metadona el opioide más utilizado, seguido de la morfina y el tramadol. El 
uso de otros opioides fue muy reducido. La utilización de metadona como opioide de primera línea se 
debe a su eficacia analgésica, comodidad de tomas y bajo costo, respecto a otros opioides. 
 
 

54. Atuação do farmacêutico clínico na avaliação e acompanhamento do uso 
da hipodermóclise no paciente oncológico em cuidados paliativos de 
hospital público terciário em oncologia 
 
País: Brasil 
Autores: G.F. Carone; A. Sabanai; F.T.B.C Chino; T. Chiba 
Resúmen:  
Objetivo: Demonstrar os tipos de intervenções do farmacêutico clínico na tentativa de influenciar a 
farmacoterapia de pacientes oncológicos em cuidados clínicos exclusivos que fizeram uso de 
medicamentos via hipodermóclise (HDC). 
Método: Estudo retrospectivo. Revisão de prontuários de pacientes adultos internados nos leitos de 
Cuidados Paliativos de um hospital oncológico terciário, num período de 90 dias (novembro de 2011 a 
janeiro de 2012), que fizeram uso de HDC e tiveram acompanhamento farmacêutico. As variáveis 
estudadas foram os tipos de intervenções farmacêuticas. 
Resultados: Revisamos 19 prontuários de pacientes que fizeram uso de HDC com acompanhamento 
farmacêutico (no período de novembro a dezembro de 2011 - resultados preliminares). Foram 
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realizadas 39 intervenções 100% aceitas, 20 (51%) com médicos e 19 (49%) com enfermeiros. Os tipos 
de intervenção com médicos foram: 16 (41%) sinalizações da prescrição de medicamentos não indicados 
via HDC sugerindo trocas, quando possíveis, ou suspensão do item; 4 (10%) sinalizações da necessidade 
de ajustes de volumes de soluções e eletrólitos prescritos acima do permitido, fornecendo as 
informações necessárias quanto aos volumes máximos indicados por esta via; e com os enfermeiros: 16 
(41%) solicitações de alteração de horários dos medicamentos de acordo com compatibilidades 
verificadas e para evitar administração de mais de 3 medicamentos concomitantes (o que poderia 
prejudicar absorção e eficácia terapêutica) e/ou incompatíveis; 3 (8%) indicações de necessidade de 
mais uma punção ou troca do local da HDC de acordo com a quantidade de medicamentos e volume de 
hidratação prescritos. Foram orientadas todas as diluições dos medicamentos prescritos via HDC para 18 
(95%) pacientes.  
Conclusão: A atuação do farmacêutico clínico demonstrou benefícios na farmacoterapia dos pacientes 
acompanhados em uso de HDC através de suas intervenções com medidas preventivas, visando a 
eficácia e o uso seguro dos medicamentos por esta via. 
 
 

55. Efectividad y eficacia de buprenorfina transdérmica 
 
País: Perú 
Autores: L, Caro; J. Rebaza; N. Rebaza 
Resumen:  
Material y métodos: Se realizó un estudio prospectivo y analítico en el que se tomó como muestra a los 
pacientes del Centro Armonía y Salud a los que se prescribió BUPRENORFINA TRANSDÉRMICO (BTD). Se 
evaluaron los efectos adversos aparecidos durante las tres cuatro primeras semanas de tratamiento, así 
como Ia eficacia analgésica en los pacientes que completaron esos cuatro meses de tratamiento. 
Realizamos un estudio prospectivo sobre una muestra de 50 pacientes a Ios que, tras comprobar 
analgesia insuficiente con otros fármacos antiálgicos, se les propuso el uso de BTD la cuarta parte de 
35ugr/h para el tratamiento de su cuadro doloroso. Los pacientes fueron incluidos en el estudio entre 
Febrero a Mayo 2008. Se realizaron tres entrevistas, personales o telefónicas, en el momento de Ia 
indicación de BTD, al mes y a los dos meses. En Ia primera entrevista se recogieron los siguientes datos: 
sexo, edad, diagnóstico etiológico del cuadro doloroso, intensidad del dolor mediante Escala Visual 
Analógica (EVA), medicación antiálgica previa y test de Lattinen. En una segunda entrevista, al mes de 
iniciado el tratamiento, se valoró los efectos adversos que presentaron y el momento de aparición. En Ia 
tercera y última entrevista se comprobó Ia evolución del dolor mediante EVA, los cambios en el test de 
Lattinen, Ia valoración global subjetiva del paciente mediante escala verbal de cinco items y el número 
de pacientes que abandonaron el tratamiento y cuándo lo hicieron. Se realiza un análisis descriptivo y 
analítico de Ias efectos adversos y su momento temporal de aparición, Ia eficacia de Ia prevención de 
náuseas y vómitos con metoclopramida, valoración global subjetiva final de los pacientes y análisis 
comparativo de medias de valoración del dolor mediante EVA y test de Lattinen mediante Ia Prueba t-
student para igualdad de medias en muestras relacionadas. 
Resultados: En el estudio se incluyeron un total de 50 pacientes, de los cuales 40 eran mujeres y sólo 10 
hombres, con una media de edad de 61.6 (a =13.2) años (rango: 30-86 años). El diagnóstico más 
frecuente fue el dolor osteoarticular secundario a espondiloartrosis, seguido de dolor neuropático 
(Figura 1). Siendo previamente el uso del TRAMADOL (40) a unas dosis que variaban entre 200 y 400 
mg/día, 10 de ellos con fármacos coadyuvantes. En 5 casos era AINE +CODEÍNA, de Ias cuales 10 
tomaban medicación coadyuvante. Cinco pacientes partían sólo de AINES. Cuando se inició el 
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tratamiento con BTD se mantuvo la medicación coadyuvante previa, a la que se añadió en 10 de los 50 
casos metoclopramida (M) (l0mg VO c/8h), en aquellos que se le aplicó parche completo de 35ugr./h. La 
aparición de reacciones adversas (R.A.) asociadas al tratamiento se concentró principalmente en la 
primera semana, siendo causa de abandono del tratamiento por parte de 05 de los 50 pacientes. La 
causa de abandono fue en Ia mayoría de los casos multifactorial. Las R.A. más frecuentes fueron: 
somnolencia, estreñimiento, náuseas, vómitos, eczema (Figura 3).  La eficacia de Ia BTD fue valorada 
mediante el test de Lattinen y el EVA, observándose en el primero una disminución en Ia puntuación de 
este desde 12.9 (a =1.9) pre-BTD hasta 4.9 (a =2.6) post-BTD, y en Ia segunda una disminución desde 7.7 
(a =0.7) pre-BTD hasta 3,1 (a =0.5) post-BTD. En lo referente a Ia utilización de Metoclopramina (M) se 
observó un número de abandonos en Ios pacientes que no la utilizaban, así como de Ia incidencia de 
náuseas y vómitos en los pacientes que no tomaban (M). (Figura 3).  
Los resultados de valoración subjetiva del paciente de Ia tolerabilidad, medidos mediante escala verbal 
de cuatro ítems fueron muy dispares (Figura 4). La eficacia del BTD fue determinada mediante 
valoración subjetiva del paciente con escala verbal de cinco items, Ia EVA y el test de Lattinen. 
Comprobamos una disminución en Ia puntuación del test de Lattinen desde 12.9 (a =1.9) pre-BTD hasta 
4.9 (a =2.5) post-BTD (p<0.05). La media de dolor medida mediante EVA descendió de 7,7 (a=0,7) hasta 
3,1 (a=0,5) (p<0.05). Los resultados de Ia valoración subjetiva por parte del paciente indican que Ia 
mayoría de ellos califica la efectividad como "buena" (Figura 4). La comodidad y adherencia fue 
calificada mayoritariamente como "muy buena" (Figura 4). 
 
 

56. Será que erramos quando procuramos criar e desenvolver Associações 
de Cuidados Paliativos? 
 
País: Portugal 
Autores: Monteiro, L. 
Resumen: Será que erramos quando procuramos criar e desenvolver Associações de Cuidados 
Paliativos? Será que falhamos tecnicamente quando criamos e desenvolvemos Associações de Cuidados 
Paliativos? Será que erramos (eticamente) quando nos (pre)ocupamos com a criação de Associações de 
Cuidados Paliativos? Serão as Associações de Cuidados Paliativos uma necessidade do doente, dos 
cuidadores ou dos profissionais? Ao longo da comunicação procuraremos desenvolver uma resposta 
pessoal a estas interrogações tendo por base a nossa experiência de vida, de doença, e de aproximação 
ao fim da vida (a nossa e a do Outro). 
 
 

57. Impacto de la gratuidad de servicios en la accesibilidad fallecimiento en 
domicilio en un programa de cuidados paliativos domiciliario 
 
País: Uruguay 
Autores: Ana Guedes, Pilar Noli, Fabiana Sale, Yanice Noya, Guillermo Avas, Hugo Isaurralde, Carlos 
Brayer 
Resúmen: El CASMU cuenta con Programa de Cuidados Paliativos (PCP) de pacientes oncológicos desde 
1997 y de pacientes no oncológicos desde 2008  Es institución mutual de 200 mil usuarios con 25% de 
mayores de 65 años. Asiste a través de sistema solidario por prepago de cuota de U$$ 50, a población 
de diversos niveles socioeconómicos, desde muy pobres como jubilado cubiertos por el Banco de 
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Previsión Social, trabajadores cubiertos por el Seguro de Salud y socios particulares.  Excepto en 
internación, tiene costo adicional, por copagos marcados por MSP para financiar el sistema. Su valor 
oscila entre U$$10 y 50   para inyectables medicación, enfermería, estudios. Desde 2006 la Coordinación 
de PCP se gestionó y logro ante Dirección exoneración de pago por el paciente, de la visita médica de 
atención primaria (AP) en Nivel  1 de complejidad (atención compartida AC con  PCP) y de  analgésicos. 
Objetivo: medir el impacto de la exoneraciones con meta a la  accesibilidad a PCP y fallecimientos en 
domicilio se evalúa: 1-Indicador propio  de riesgo de hospitalización por escasez de recursos para el 
cuidado en 100 pacientes oncológicos terminales de las regiones más pobres Este y Oeste de 
Montevideo, el Nivel Socioeconómico (NSE), el control de síntomas(CS) y la contención familiar(CF), 2-el 
incremento  de pacientes oncológicos terminales  admitidos en PCP desde áreas hospitalarias y 
especializadas, el porcentaje de fallecimientos domiciliarios en AC con AP  3-estimación costo beneficio 
de exoneraciones Las escalas empleadas son las propias de PCPpresentadas en iv Congreso de la ALCP. 
Resultados: 32 pacientes (32%) NSE malo .52 pacientes(52%)CS poco 20 pac(20%) CF poca,30 (30%) 
combinan NSE malo o regular, CS poco yCF mala o regular indicador de alto riesgo de hospitalizacion. El 
número de pacientes.  Oncológicos admitidos en  PCP incrementa de 240 en 2000, 356 en 2007, a 410  
en 2010. En 2010 287 pacientes (60%) fallecen en domicilio, estadía media 44 días (60%) en atención 
compartida con AP. Costo beneficio  en 2010 se exoneraron 166 visitas mensuales de AP a un costo de 
US$20 US$3340 ,el costo dia de internacon  es de US$100  por cada paciente en riesgo de 
hospitalizacion subsidiado  se ahorra cada 15 dias USS1500.  
Se Concluye impacto beneficioso de la gratuidad de la asistencia medica y analgesicos en lograr 
fallecimientos en domicilio y dar accesibilidad .a PCP. Proponemos multiplicar estos  estudios que 
fundamenten  universalizar la gratuidad en un futuro Programa Nacional de Cuidados Palitivos , lo que 
se condice con respetar el DDHH a Cuidados Palitivos. 
 
 

58. Experiencia de los primeros 20 meses de atención paliativa en el Equipo 
de Oncología Clínica y Cuidados Paliativos Hospital Universitario Fundación 
Favaloro (HUFF), Buenos Aires, Argentina 
 
País: Argentina 
Autores: M.L.Alvarenga; M.Blanco; Y.Fontela 
Resumen:  
Introducción: El Hospital Universitario Fundación Favaloro (HUFF) nació inicialmente como centro 
cardiológico. Hoy es una institución polivalente que recientemente incorporó Oncología y Cuidados 
Paliativos (CP), aunque con limitación para internación de patologías oncológicas. Esto sumado a un país 
con un sistema de salud fragmentado, con una cobertura de internación domiciliaria para CP (IDCP) 
deficitaria y una población creciente de pacientes con enfermedad avanzada, encontramos que los 
cuidados en el final de la vida eran de muy difícil implementación. 
Objetivo: Conocer más profundamente la realidad del cuidado con el registro del diagnóstico, la 
cobertura médica y  acceso a internación domiciliaria, la presencia, el tipo y el grado de satisfacción del 
cuidador con la atención recibida hasta el fallecimiento del paciente.  
Metodología: Se registraron pacientes del HUFF fallecidos entre enero 2010 y agosto 2011 y se 
entrevistó telefónicamente a sus cuidadores principales (CUP).  
Resultados: N=76 pacientes, el diagnóstico más frecuente fue cáncer de pulmón, 12/76, el 46% (35/76) 
falleció en su domicilio, solamente el 28 % recibió ID a través de su cobertura (10/35) y el 70 % tenía 
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sostén con CP. El 54 % recibió ID solventada económicamente por la familia y de estos, el 37 % IDCP con 
asesoramiento por nuestro grupo (13/35). El 84 % tenían un cuidador, que en su mayoría fue un familiar 
(25/64 pareja, 14/64  hijos). El mayor porcentaje de satisfacción se reflejó en el grupo cuidadores que 
recibieron ICDP. 
Conclusiones: Considerando las limitaciones existentes, al no tener un sistema de cobertura de IDCP, se 
detectó un alto grado de satisfacción del CUP en relación a la intervención realizada por nuestro equipo. 
Los pacientes que no tenían cobertura de CP en domicilio, tuvieron una percepción desfavorable. En 
nuestro análisis encontramos que un alto porcentaje de pacientes fallecidos en domicilio no pudieron 
acceder a ID o IDCP. 
 
 

59. Historia Clínica Informatizada: Una Herramienta Integradora Importante 
 
País: Venezuela  
Autores: B. Vasquez; D. Matheus; A. Chirinos; M. Garcia; T. Gonzales 
Resumen: Si bien los Cuidados Paliativos en Venezuela han logrado un importante avance en relación al 
número cada vez mayor de médicos formados en esta especialidad y en llevar la atención a diferentes 
regiones de nuestro país; existe la limitación en cuanto a la obtención de datos exactos, no solo de 
pacientes oncológicos con enfermedad avanzada o terminal que asisten a la consulta, en relación a sus 
síntomas y tratamiento, sino también sobre el Cuidador Principal; por lo que surgió la iniciativa de crear 
una Historia Clínica de Cuidados Paliativos única a nivel nacional vía on line con el objetivo de:1) Crear 
una base de datos que permita obtener información sobre datos demográficos, síntomas, tratamiento, 
requerimiento de los diferentes opioides y respuesta analgésica de los pacientes.2)Conocer las 
necesidades de medicamentos esenciales para CP en las diferentes instituciones hospitalarias y de esta 
manera optimizar el programa oncológico nacional.3)Obtener información sobre el Cuidador 
Principal.Ventajas:1)Posibilidad de acceder a la historia clínica de cualquier paciente que por necesidad 
acuda a una unidad de CP diferente a la de su origen.2) Permite la interconexión entre cada uno de los 
sistemas de información de los hospitales.3) Facilita la obtención de datos a nivel nacional o regional 
para realización de trabajos de investigación. El programa comenzó en Mayo del 2011 desde 5 
hospitales en diferentes regiones del país (Distrito Capital, Aragua, Bolívar y Zulia) que cuentan con 
Cuidados Paliativos y se plantea dar a conocer la experiencia obtenida con esta nueva iniciativa 
 

 

60. Assitencia de enfermagem e educação em saúde em unidade de 
cuidados paliativos: relato de experiencia 
 
País: Brasil 
Autores: R.C.Quaglio; C.Lemos; A.C.Antonietto; A.R.Silva; T.R.P.Vendrusculo; M.A.Gonçalves; 
M.C.S.Flório 
Resúmen:  Este relato tem por objetivo apresentar a experiência de educação em saúde de um grupo de 
enfermeiras recém-graduadas no inicio da implantação de uma Unidade de Cuidados Paliativos, em um 
hospital público do interior do Estado de São Paulo. Esta Unidade de Internação foi inaugurada no final 
de agosto de 2011, possui sete enfermarías com dois leitos de internação cada e três enfermarias com 
leitos únicos que são prioritariamente disponibilizados para os usuários em situação de terminalidade, 
favorecendo o encontro e a privacidade entre os familiares e o enfermo. O perfil prevalente dos 
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usuários é de adultos idosos de ambos os sexos. As vagas são disponibilizadas conforme o modelo de 
regulação de vagas estabelecido pela Secretaria da Saúde e os atendimentos são realizados 
preferencialmente para os 24 municípios da região de Araraquara-Departamento Regional de Saúde III, 
mas a oferta se estende para outras regiões do Estado. As internações são prioritariamente breves para 
ajuste de analgesia e controle da dor. A Assistência de Enfermagem nesta unidade é peculiar, pois 
objetiva atingir particularidades que abordem a finitude de vida favorecendo a dignidade humana. Foi 
evidenciado que na maioria das internações, a promoção do autocuidado já não é mais possível. Assim a 
enfermagem tem adotado como um de seus protocolos o acolhimento e inclusão do cuidador e 
familiares nas situações de cuidado, utilizando a abordagem fundamentada em uma concepção crítica e 
humanista de educação em saúde. 
A aprendizagem apoiada na perspectiva critico-reflexiva produz sentidos e significados e amplia a 
capacidade de mobilizar múltiplos recursos numa mesma situação, além de favorecer as relações entre 
usuários e a equipe de saúde, pretendendo minimizar a sobrecarga que o processo de finitude traz. Um 
efeito benéfico destas medidas, a disponibilidade para orientações, já pode ser observado na equipe de 
técnicos de enfermagem, como um feed back das ações já implementadas. 
 
 

61. Garantia de direitos sociais e cuidados paliativos: A experiência do 
serviço social em serviço de insuficiência e transplante cardíaco 
 
País: Brasil 
Autores: Souto Maior, Aline. & Baptista, Renata 
Resumen: Este trabalho apresenta a experiência do Serviço Social do Instituto Nacional de Cardiologia 
junto ao Programa de Insuficiência Cardíaca e Transplante. A atuação nesse programa, 
fundamentalmente intersetorial e interdisciplinar, que lida com usuários em risco de óbito e perdas da 
qualidade de vida, obriga a compreender que cabe à política de saúde também o alívio do sofrimento e 
a garantia da dignidade quando se limitam as possibilidades terapêuticas. Ao Serviço Social, nesse 
contexto, cabe a garantia de acesso dos usuários a bens e serviços que permitam a melhor qualidade de 
vida possível. 
Os cuidados para transplante demandam condições socioeconômicas mínimas que exigem uma atuação 
do Serviço Social em articulação com as diversas políticas sociais no sentido de garantir direitos sociais 
tais como renda, alimentação, moradia, acesso a medicação, transporte, entre outros. Intervenção que 
tem exigido também interlocução com poder judiciário. A preparação para a possibilidade de óbito é 
uma temática importante que deve ser tratada de forma clara e solidária, por todos os profissionais da 
equipe interdisciplinar. No que tange ao serviço social, investimos na garantia de direitos dos familiares 
e suas condições de sobrevivência, tratando de questões de regularização da situação civil tais como 
uniões estáveis sem comprovação, guarda/adoções irregulares, direitos previdenciários, entre outros. 
Buscamos junto ao poder público garantir suporte para que os cuidados em casa sejam mantidos 
sempre que possível. Junto à equipe interdisciplinar enfatizamos a premência do tratamento clínico 
objetivar a Qualidade de Vida com controle da dor e da sintomatologia.e que os usuários possam contar 
com apoio psicológico e espiritual desde que de acordo com a sua demanda e designação, e que em 
caso de morte, que seja em condições de dignidade e sem sofrimentos desnecessários. 
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62. Ser Enfermeiro em um hospice de cuidados paliativos oncológicos na 
itália: relato de uma experiência 
 
País: Brasil 
Autores: EICH, Melisse, Martins, Pedro Paulo Scremin 
Resúmen: Trata-se de relato de experiência de dois enfermeiros brasileiros num Hospice de cuidados 
paliativos (CP) oncológicos na Região Autônoma Valle d’Aosta (Itália), no período de jan./2010 a 
fev./2011; desde sua criação. A partir da proposição - Ser enfermeiro em um Hospice na Itália -, 
apresentamos algumas características dos CP naquele Hospice. A experiência descrita relaciona-se ao 
modelo de Hospice e CP implantado naquela região. Entretanto, insere-se num relevante contexto em 
nível mundial: o fenômeno contemporâneo da imigração de enfermeiros. Para nós, trabalhar no exterior 
significou a oportunidade de confrontação com colegas de várias nacionalidades, a possibilidade de 
compartilhar novas técnicas e métodos de assistência e aquisição de competências para colocar em 
prática ao retornar. Uma experiência que nos colocava em prova a todo instante, como pessoa e 
profissional. A experiência de trabalhar em Hospice deu-se no último dos cinco anos vividos na Itália, 
sensibilizando-nos e provocando estímulos para relatá-la e motivação para continuarmos estudando CP. 
Nesse sentido, o objetivo do relato é descrever uma experiência singular de trabalho em equipe 
multiprofissional, com abordagem interdisciplinar; própria da modalidade de assistência à saúde que se 
fundamenta numa filosofia e princípios diferenciados. Objetiva ainda, situar o serviço no âmbito do 
Sistema Sanitário Nacional (SSN) italiano - permitindo induzir parâmetros de comparação com os CP no 
Brasil -, promover o debate sobre possíveis inovações e a autocrítica das nossas práticas. Pressupomos 
que o conhecimento a respeito dos CP prestados em outras instituições e países possa contribuir à 
ampliação do nosso olhar sobre as diversas possibilidades dessa assistência. Com base na experiência, 
inferimos que os profissionais de saúde poderiam participar com mais vigor no movimento Hospice 
moderno e difundir sua filosofia no Brasil. 
 
 

63.  Cuidados na fase avançada da demência: O dilema entre o tratamento e 
o conforto 
 
País: Brasil 
Autores: Feitosa. MPM, Scott.SSO ,Abreu. VS, Maia. FM ,Freitas.LRS 
Resúmen: Com o aumento da expectativa de vida da população, doenças como demência, câncer e 
outras doenças crônico-degenerativas se tornam mais frequentes. A evolução destas patologias é 
previsível em sua maioria, pacientes evoluem para um estágio onde o tratamento curativo perde sua 
eficácia, algumas vezes tornando-se deletério, e onde o cuidado paliativo torna-se de extrema 
importância. 
O objetivo deste trabalho é avaliar, a partir de um estudo transversal, a eficácia dos cuidados paliativos 
de uma amostra de 31 pacientes com demência em uma Instituição de Longa Permanência (ILP) de 
idosos na cidade de Fortaleza, Ceará, Brasil. Foram aplicadas 3 escalas, quais sejam: o Mini Exame do 
Estado Mental (MEEM), a Palliative Performance Scale (PPS), e a escala de Edmonton (ESAS).  
Os pacientes analisados tiveram PPS entre 20% e 100%. Dos 31 pacientes, 11 (36%) apresentavam PPS 
de 30%, tendo apenas 1 paciente (3%) PPS 20% e outro PPS 100%. Desta forma, foi evidenciado que a 
maioria dos pacientes não estava recebendo tratamento paliativo eficaz. Os sintomas referidos pela 
escala de Edmonton mais comuns foram: depressão e alterações no apetite, afetando igualmente 48,3% 



 
 

- 131 - 
 

dos pacientes. A média das notas dadas foram 6,4 para depressão e 7,2 às alterações no apetite. Náusea 
(9,6%) e dispnéia (6,4%) foram as queixas menos relatadas. A maioria dos pacientes (51,6%) apresentou 
queixa de alteração no bem-estar. 
Ainda há uma quantidade considerável de idosos que moram em ILP e que falecem a partir de 
complicações geradas pela demência avançada sem receber cuidados paliativos eficazes, principalmente 
pela falta de pesquisas na literatura médica mundial. O interesse em realizar esta pesquisa se apóia no 
fato de que ainda há muito a ser feito para aprimorar o cuidado paliativo nos pacientes com demência 
avançada, propiciando conforto a estes pacientes enquanto os mesmos se aproximam do fim do ciclo 
vital. 
 
 

64. Abordagem nutricional para disfagia em cuidados paliativos: Relato de 
caso 
 
País: Brasil 
Autores: K. Pereira; V.S.G. Moreira; A.P.F.Q. Carsoso. 
Resúmen:  
Introdução: A disfagia é um sintoma de uma doença de base que pode acometer qualquer parte do 
trato digestório, desde a boca até o estômago. Considerado um dos sintomas prevalentes em cuidados 
paliativos. 
Objetivo: Apresentar um caso clínico com abordagem dietoterápica de uma paciente com câncer de 
cabeça e pescoço, em cuidados paliativos, com disfagia mecânica moderada/grave e sem possibilidade 
de outra via alimentar alternativa. 
Relato de caso: Paciente IN, 66 anos, sexo feminino, diagnóstico de câncer de orofaringe e segundo 
primário de esôfago. Internada por dispnéia e disfagia para líquidos ralos e sólidos. Apresentando PAP 
SCORE (Palliative Prognostic Score) A e KPS (Karmofsky Performance Scale) 40%, com lesão esofageana e 
obstrução importante da luz traqueal, sem condições de outra via alimentar alternativa. Embora 
apresentasse hiporexia e medo de se alimentar, demonstrava preocupação e angústia por associar 
alimentação à saúde e bem estar. O acompanhamento nutricional consistiu na realização do diagnóstico 
do grau de disfagia para elaboração da conduta dietoterápica, fornecendo uma dieta enriquecida, 
fracionada, com preparações homogêneas e espessadas na consistência mel, com a finalidade de 
diminuir o risco de broncoaspiração, estimular a autoalimentação e melhorar a qualidade de vida da 
paciente. 
Discussão: Neste caso, o tratamento convencional seria uma gastrostomia cirúrgica com o objetivo de 
alimentar a paciente com segurança e evitar broncoaspirações, mas a paciente apresentava uma lesão 
traqueal com obstrução esofageana, o que inviabilizou a realização de traqueostomia e 
consequentemente da cirurgia. Quando o tratamento convencional não é efetivo, busca-se soluções, 
dentro dos princípios de cuidados paliativos para atender às expectativas e melhorar a qualidade de 
vida do paciente.  
Conclusão: Através da sua visão paliativista, o nutricionista utiliza a dietoterapia como instrumento para 
controlar sintomas, atender as necessidades nutricionais e proporcionar qualidade de vida aos pacientes 
com câncer avançado em cuidados paliativos. 
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65. Relato de caso clínico: Nutrição em cuidados paliativos, respeito à 
autonomia do paciente e atitude do cuidador 
 
País: Brasil 
Autores: MELO, D.A.; SILVA, F.P. 
Resúmen:  
Introdução: O nutricionista em Cuidados Paliativos freqüentemente, se depara com verdadeiros 
impasses em relação à conduta dietoterápica e a ética profissional. A discussão envolve questões de 
comunicação e valores morais com os cuidadores/ familiares/ profissionais e o paciente.  
Objetivos: Apresentar estudo clínico de um paciente portador do HIV/ SIDA sob a visão de nutrição em 
Cuidados Paliativos.  
Relato de Caso: Paciente do gênero feminino, 34 anos, portadora do HIV há 16 anos, não aderente ao 
tratamento antiretroviral, em processo de terminalidade, dependente química, diagnóstico de 
neurotoxoplasmose com rebaixamento do nível de consciência, apresentando quadros de desidratação, 
monilíase oral, disfagia e odinofagia. Avaliação nutricional mostra subnutrição grave (IMC=14,7 kg/ m2). 
Conduta médica inicial terapia nutricional enteral (TNE) via de administração sonda nasoenteral. 
Paciente permanece 11 dias em TNE, com a melhora no nível de consciência ocorrem seguidas retiradas 
inadvertidas de sonda e conseqüentemente períodos de jejum aguardando repassagem de sonda e nova 
liberação. Após a quinta tentativa de reinstituir a TNE respeitando a autonomia do paciente a conduta 
médica é alterada e a mesma passa a receber dieta pela via oral com modificações na consistência. 
Paciente tem como cuidadora à avó materna, idosa que divide sua rotina entre os cuidados com a 
paciente assim como é responsável pelo bisneto (filho da paciente). Enfrenta dificuldades financeiras e 
falta de apoio familiar para assumir os cuidados.  
Conclusão: O cuidador/ familiar que se propõe a cuidar da paciente atingida pelo HIV/ SIDA enfrenta 
muitos problemas. Sua participação é fundamental no tratamento da paciente. Tendo o nutricionista 
papel essencial na relação de respeito à autonomia do paciente, orientações e suporte ao cuidador 
visando conduta dietoterápica adequada. Palavras chaves: nutrição; terapia nutricional enteral; 
cuidados paliativos; autonomia; cuidadores. 
 
 

66. A importância dos hospices nos cuidados paliativos 
 
País: Brasil 
Autores: A. P. Liporoni; G. C. Silva; P. C. Naliato; R. B. Bastos 
Resúmen: Os Hospices no passado eram instituições que ofereciam abrigo aos viajantes, para 
recuperarem suas forças. Mais tarde passaram a oferecer os cuidados que não eram oferecidos nos 
hospitais os quais tinham a obrigação de provar a excelência pela cura que nem sempre era atingida. 
Nessas circunstâncias os pacientes seguiam para os Hospices que lhes ofereciam os Cuidados Paliativos. 
Os Hospices passaram a ser lugares especializados para acolher o paciente no fim da vida, no sentido de 
ampará-lo, respeitando sua autonomia, vendo-o além da doença. Além dos pacientes seus familiares 
também são acolhidos 
Objetivo: Compreender como os profissionais da saúde vêem a importância dos Hospices na efetivação 
dos Cuidados Paliativos aos pacientes e seus familiares. 



 
 

- 133 - 
 

Método: Optou-se pela metodologia qualitativa, sendo utilizado roteiro de entrevista semi-estruturada, 
que foram gravadas, transcritas e analisadas. Foram entrevistados dez participantes: médicos, 
enfermeiros, psicólogos atuantes em hospitais e Hospices. 
Resultados: A maioria dos profissionais entrevistados atuava junto a pacientes com câncer. Foi notada 
falta de conhecimento sobre os Hospices. O preconceito e não aceitação da morte foram pontos 
ressaltados como causa do não conhecimento. A maioria dos entrevistados acredita que os pacientes e 
suas famílias serão mais bem acolhidos e cuidados em um lugar especializado como um Hospice. 
Conclusão: Não foi encontrada na bibliografia consultada e na fala dos entrevistados, uma definição 
clara e explícita sobre o que é e como funciona um Hospice. A referência é a filosofia criada por Cicely 
Saunders a principal personagem para o conhecimento e a disseminação dos Hospices pelo mundo. 
Assim, acredita-se ser necessária maior divulgação dos Hospices, bem como a inclusão da disciplina de 
Cuidados Paliativos nos cursos da área da saúde, estimulando pesquisas e estudos na área. 
 
 

67. Grupo de estudo e pesquisa em enfermagem em dor e cuidados 
paliativos: Um relato de experiência 
 
País: Brasil 
Autores: Juliana Souza Caires; Alice Colonnezi Oliveira; Érica Almeida Carvalho Peixoto; Tuanny Argolo 
de Andrade; Maria Thaís de Andrade Calasans 
Resúmen:  
Introdução: A Organização Mundial da Saúde conceituou Cuidados Paliativos como uma abordagem que 
objetiva a melhoria a qualidade de vida do paciente e seus familiares, diante de doenças que ameacem 
a continuidade da vida. São mais do que uma prática, são uma filosofia do cuidar, visando prevenir e 
aliviar o sofrimento humano, além de cuidar das necessidades emocionais, sociais, familiares e 
espirituais do paciente e de sua família. Diante da escassez de estudos nessa área no estado da Bahia, 
este trabalho tem como objetivo relatar a experiência da construção de um Grupo de Estudo e Pesquisa 
em Enfermagem (GEPEN) em Dor e Cuidados Paliativos. 
Metodologia: Relato de experiência sobre a formação de um Grupo de Estudo e Pesquisa em 
Enfermagem em Dor e Cuidados Paliativos em uma instituição de ensino superior da cidade do Salvador. 
Resultados: O GEPEN de Dor e Cuidados Paliativos foi criado no segundo semestre de 2010, a partir da 
observação do aumento significante de pessoas com enfermidades incuráveis e progressivas que 
precisam de um cuidar ativo e total. O grupo foi formado por estudantes de enfermagem que passaram 
por processo seletivo e é acompanhado por 3 professores orientadores especialistas na área, que 
incentivam os membros do grupo a participarem de atividades de estudo, a desenvolverem pesquisas 
na área e a participarem de eventos científicos. Em reuniões quinzenais, acontecem discussões de 
artigos científicos, apresentações dos trabalhos desenvolvidos pelos próprios membros e 
acompanhamento dos Trabalhos de Conclusão de Curso e de pesquisas inseridas no Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica pelos professores orientadores.  
Conclusão: A implantação e continuidade do grupo de pesquisa tem sido uma oportunidade única, 
estimulando a produção científica, o raciocínio critico e a interpretação de resultados empíricos para a 
formação dos componentes do grupo a uma prática cada vez mais fundamentada em evidência 
científica. 
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68. Série histórica das infecções hospitalares ocorridas no Hospital do 
Câncer IV, Unidade de Cuidados Paliativos do Instituto Nacional de Câncer, 
Ministério da Saúde, Brasil, entre Fevereiro de 2007 e Setembro de 2011 
 
País: Brasil 
Autores: L. Ramadas; E. F. Azevedo 
Resúmen:  
Objetivo: Descrever as taxas de infecção hospitalar (IH) do Hospital de Câncer IV, Unidade de Cuidados 
Paliativos do Instituto Nacional de Câncer, Brasil.  
Metodologia: Revisão retrospectiva das fichas de busca ativa de IH ocorridas entre fevereiro de 2007 e 
setembro de 2011. Todo paciente que fez uso de antibiótico após 72 horas de internação foi 
considerado suspeito e investigado prospectivamente. Definimos IH como sinais e sintomas, ausentes 
no momento da internação, atribuídos à presença de micro-organismos pela equipe de assistência.  
Resultados: No período de 56 meses, ocorreram 245 infecções, média de 4,36 casos/mês, sendo a taxa 
de IH média 3,61 casos por 1000 pacientes dia. As IH ocorreram após 11,5 dias de internação em média 
(intervalo de 3-65 dias). 56% dos casos foi infecção do trato respiratório, sendo o principal antibiótico 
utilizado Amoxacilina com Clavulanato (50%). A maioria dos casos ocorreu em pacientes com KPS 30% e 
40% (34% e 29% respectivamente). A localização topográfica da doença de base principal foi Neoplasia 
Maligna de Cabeça e Pescoço (34%), seguido de Neoplasia Maligna do Aparelho Ginecológico (17%).  
Conclusões: No nosso conhecimento, não há outro relato de série histórica semelhante que retrate as 
taxas de IH em Cuidados Paliativos no âmbito nacional. A taxa mensal de IH no período do estudo 
mostra decréscimo desde a criação da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), decorrente 
das rotinas de prevenção instaladas. A maioria das IH foi do trato respiratório, em pacientes com 
Neoplasia Maligna de Cabeça e Pescoço, com KPS entre 30-40%, reflexo do perfil majoritário atendido 
na nossa instituição (dados não apresentados). A criação de CCIH em Hospices é de suma importância, 
por orientar o uso racional de antimicrobianos, instalar medidas de prevenção de acordo com as IH mais 
prevalentes, reduzir comorbidades e produzir indicadores de qualidade do processo de assistência. 
 
 

69. Medidas preventivas para a redução de infecções na assistência 
domiciliar: Recomendações da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar 
do Hospital do Câncer IV do Instituto Nacional de Câncer, Brasil 
 
País: Brasil 
Autores: E.F. Azevedo; L. Ramadas; J.C.S. Souza 
Resúmen:  
Objetivo: Apresentar as orientações da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) para a 
Assistência Domiciliar (AD) do Hospital de Câncer IV, Unidade de Cuidados Paliativos do Instituto 
Nacional de Câncer, Ministério da Saúde/Brasil.  
Metodologia: Revisão das rotinas do processo de AD, em uma primeira etapa. A partir daí, então, as 
medidas preventivas de infecção relacionada à assistência à saúde foram atualizadas, e em seguida 
promovemos o treinamento dos profissionais envolvidos.  
Resultados: Com relação à higienização das mãos de todos os profissionais de saúde, padronizamos o 
álcool etílico a 70% em gel. Para os pacientes colonizados ou infectados por bactérias multi-resistentes, 
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orientamos o uso de capote plástico descartável e luvas de procedimento pelo profissional de saúde que 
tiver contato direto com o paciente, não sendo recomendado o uso destes equipamentos pelos 
cuidadores. Quanto ao descarte de resíduos pérfuro-cortantes, os mesmos devem ser acondicionados 
em recipiente de material resistente à perfuração com tampa vedante, por exemplo, potes de 
complemento alimentar ou garrafa PET. Com relação aos materiais médico-hospitalares, padronizamos 
quando e como deverão ser trocados e higienizados. Por exemplo: os nebulizadores descartáveis 
deverão ser trocados a cada 72 horas; o scalp para medicamentos por via subcutânea deverá ser 
trocado a cada 5 dias; e os cateteres vesicais e nasoenterais não tiveram fixados o tempo de suas trocas.  
Conclusão: A inserção da CCIH é fundamental para a padronização das rotinas, reduzir comorbidades e 
produzir indicadores de qualidade do processo de AD. Essas recomendações estão ainda em fase de 
implementação. Esperamos que o cumprimento destas medidas tragam impactos positivos na 
organização do processo de AD. 
 
 

70. Avaliação retrospectiva da acerácea do Índice Prognóstico em Cuidados 
Paliativos (Palliative Prognostic Index- PPI) em predizer sobrevida de 88 
pacientes que evoluíram a óbito entre 1/8/11 a 30/09/2011 no Hospice do 
Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (ICESP) 
 
País: Brasil 
Autores: T. Vaz Guimarães; M. Souza; M. D’Alessandro; M. Sales; T. Branco; T. Chiba 
Resúmen:  
Objetivo: Avaliar a acurácia do Palliative Prognostic Index em predizer a sobrevida de pacientes em 
cuidados paliativos exclusivos no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo 
Métodos: O serviço de cuidados paliativos do ICESP consiste de uma unidade de internação de 12 leitos, 
atendimentos ambulatoriais e um hospice de 40 leitos. No ano de 2011 foram encaminhados 512 
pacientes ao Hospice onde em média ocorrem 43 óbitos por mês. A avaliação da sobrevida é um 
instrumento importante na decisão de encaminhamento ao HOSPICE. O PPI foi descrito em 1999 com o 
objetivo de predizer a sobrevida de pacientes oncológicos em cuidados paliativos exclusivos. Este índice 
considera 4 variáveis para o cálculo de sobrevida: funcionalidade, ingesta oral, edema, delirium e 
dispnéia. Foram selecionados todos os pacientes que faleceram no hospice entre 1/8/11 a 30/9/11 e 
retrospectivamente avaliados qual o valor do PPI calculado para estes pacientes no dia da transferência 
ao Hospice, comparando a sobrevida real com a estimada pelo PPI. 
Resultados: Dos 88 óbitos neste período houve perda de 5 pacientes, sendo analisados 83. 33% 
apresentavam neoplasia do Trato Gastrointestinal , seguida de neoplasia de Cabeça/Pescoço e Pulmão 
(12% cada). A sobrevida média foi de 15,5 dias. 72% dos pacientes tinham o PPI calculado em 12 dias no 
momento da transferência, 21% PPI=60 dias e apenas 3% PPI=90 dias. Em 65% dos pacientes o PPI foi 
capaz de predizer a sobrevida com boa acurácia, sendo que ele subestimou a sobrevida em 11% dos 
pacientes e superestimou a sobrevida em 24%. Quanto menor a sobrevida estimada pelo PPI maior sua 
correlação com a sobrevida real. 
Conclusão: Pode-se concluir que o PPI é um bom instrumento para estimar sobrevida dos pacientes em 
cuidados paliativos exclusivos do ICESP. Nota-se que sua acurácia é maior quanto menor a sobrevida 
estimada pelo índice. 
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71. O dilema dos cuidados paliativos em paciente que se recusa ao 
tratamento dialítico e aspectos que dificultam a efetividade desses por uma 
equipe multidisciplinar 
 
País: Brasil 
Autores: L.G. Tosato; J.A.C.Noble 
Resúmen: Os pacientes renais em tratamento dialítico são um grupo à parte entre os doentes crônicos, 
pelo quadro clínico, conhecidamente sem cura e com diversas repercussões em sua rotina, e pela 
ansiedade diante da evolução da enfermidade, cuja duração e intercorrências são variáveis. Para 
aqueles que se negam à diálise, sabe-se que a conseqüência é fatal, caso não seja possível outra terapia 
de substituição. Essa revisão pretende enfatizar a importância da assistência ao doente que se recusa ao 
tratamento e os pontos importantes, que toda equipe assistente deve considerar. Recentes estudos 
indicam que a comunicação é um importante fator terapêutico e prognóstico. Porém, percebe-se 
dificuldade em estabelecer vínculo com o doente, pois se trata de abordar sobre a enfermidade e suas 
conseqüências, tema doloroso e desconfortável para ambas as partes. Além do que, a maioria dos 
profissionais não sabe lidar com os sentimentos envolvidos. O diálogo assume real valor em conhecer as 
inúmeras incertezas e medos do paciente, através da história clínica, das funções cognitivas e sociais e 
dos aspectos estressores, na tentativa de melhorar sua qualidade de vida.  
A informação fornecida ao paciente e a seus familiares, quanto aos aspectos da doença, é outro fator 
crucial para a melhor adaptação e confiança nos profissionais envolvidos e, contribui também, em suas 
escolhas. Cumprindo com a ética médica, a orientação do doente renal crônico que optou pelo não 
tratamento se faz necessária, e ele deve ser atendido como um todo. Considerar seus sentimentos, 
expectativas e direitos à decisões lhe garante dignidade na vida e no processo de morrer.  
Diante disso, é evidente a necessidade de uma equipe multidisciplinar engajada na problemática dos 
pacientes renais crônicos que não estão em tratamento substitutivo, bem como a compreensão dos 
diferentes aspectos socioculturais imbricados nas escolhas do paciente. 
 
 

72. Adaptação transcultural e validação da versão em Português de 
Questionário de Qualidade de Vida para pacientes com câncer em cuidados 
paliativos no contexto cultural Brasileiro 
 
País: Brasil 
Autores: S. O. Faria, S.C. T.C. Lima, T. Chiba, J. Eluf Neto 
Resúmen:  
Introdução: Como o enfoque principal nos cuidados paliativos é a qualidade de vida (QOL), a avaliação 
deste item é de suma importância para analisar o cuidado proposto ao paciente. No Brasil existem 
questionários validados para avaliação da QOL, mas nenhum deles é específico para cuidados paliativos. 
Objetivos: Produzir uma versão do McGill Quality of Life Questionnaire (MQOL) em português, adaptada 
ao contexto cultural brasileiro e verificar validade e confiabilidade do instrumento.  
Métodos: O estudo está sendo realizado no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, com pacientes 
com câncer em cuidados paliativos. Foi criado um comitê, constituído por diferentes profissionais, para 
analisar os questionários desenvolvidos. A versão original foi traduzida para o português de acordo com 
as recomendações da literatura, e adaptada ao contexto brasileiro a partir de entrevistas iniciais com 
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pacientes, até a obtenção de uma versão final. Esta versão foi retrotraduzida para o inglês e enviada ao 
autor do questionário para aprovação. Ela será então aplicada a uma amostra de 200 pacientes, para 
verificação da validade e confiabilidade da escala produzida.  
Resultados preliminares: Dois tradutores independentes traduziram o questionário MQOL para 
português e apresentaram uma versão harmonizada. Esta foi aplicada a 10 pacientes, com o objetivo de 
informar o comitê sobre possível dificuldade de compreensão. A versão pré-final produzida foi aplicada 
em 40 pacientes para verificar sugestões de modificações no texto. Como algumas questões ainda eram 
de dificil compreensão, o comitê sugeriu mudanças, que foram enviadas e aprovadas pelo autor da 
escala. As outras etapas do projeto estão em andamento.  
Conclusão: A grande melhora observada na compreensão do questionário, em virtude de modificações 
na tradução, indica a importância do processo de adaptação cultural. 
 
 

73. Caracterização dos óbitos domiciliares de pacientes assistidos por 
empresa de atenção domiciliar em Salvador – Bahia - Brasil 
 
País: Brasil 
Autores: M. Alencar, A. Guimarães, R. Carvalho 
Resúmen: Este estudo tem como objetivo caracterizar os pacientes que faleceram em domicílio, 
assistidos pela Assiste Vida, empresa de atenção domiciliar de Salvador - Bahia, e o perfil de assistência 
prestada, aos mesmos, nos seus últimos dias de vida. 
Os dados foram coletados através de revisão de prontuário dos pacientes que faleceram entre os meses 
de janeiro a dezembro de 2011, assistidos em internação domiciliar de 24 horas. 
Foram avaliados 41 prontuários, que representaram 100% dos óbitos deste período. A análise preliminar 
dos dados mostrou 63,4% pacientes do sexo feminino, idade média de 77 anos, KPS 20, média de 
internação domiciliar de 131 dias (intervalo de 6 a 615 dias), 71,4% neuropatas, a maioria portadores de 
demência avançada, e 28,6% oncológicos. A maioria não passou por internação hospitalar no último 
mês de vida. Nos últimos dias de vida, 93,75% apresentaram dispnéia, 66,6% utilizaram algum suporte 
de O2 suplementar e 31,25% apresentaram sinais de dor. Nesta fase, 66,6% fizeram uso de opióides 
e/ou benzodiazepínicos, a maioria morfina. Nos últimos dias de vida, 57,14% faziam uso de antibióticos, 
a maioria com esquemas amplos de cobertura antibacteriana, e 66,6% usavam algum tipo de cateter 
venoso central (CVC) no momento do óbito. Em 71,4% dos casos havia-se discutido e definido por 
Cuidados Paliativos exclusivos e óbito domiciliar. A média de visitas médicas, na última semana, foi de 
1,73. 
Os dados preliminares deste trabalham evidenciam que, dos pacientes acompanhados pela Assiste Vida 
que faleceram em domicílio, a maioria era neuropata, mas que os oncológicos são o segundo perfil de 
pacientes a viverem esta realidade. Na maioria dos casos, havia-se definido por Cuidados Paliativos 
exclusivos e óbito domiciliar e fez-se uso de medicações analgésicas/sedativas para conforto, a despeito 
de estarem em uso de antibióticos de amplo espectro e em uso de CVC. 
 
 

74. O Idoso com câncer: A importância da capacitação para o manejo dos 
diferentes tipos de luto pelo médico paliativista 
 
País: Brasil 
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Autores: A. Thomaz 
Resumen: Pela indagação sobre a emoção que permeia o atendimento ao paciente idoso com câncer, 
esta exposição visa, a partir de observações feitas quando do atendimento àqueles idosos com câncer, 
oferecer recursos para melhor compreender luto no contexto dos Cuidados Paliativos, da Oncologia e da 
Geriatria. Para prestar tal atendimento se faz necessário desenvolver habilidades de relacionamento 
interpessoal, além do conhecimento da patologia, sua evolução e terapêutica, tão peculiares quando se 
trata de um paciente geriátrico. Pontua-se, a importância do estabelecimento da subjetividade no 
momento do atendimento como forma de identificação das verdadeiras necessidades do paciente idoso 
com câncer e de sua família. Para tanto se faz necessário uma escuta diferenciada, ativa. A adequada 
preparação e a intimidade com os conceitos do luto através das bases da psico-oncologia pelo médico 
paliativista, seja ele geriatra ou oncologista, pode melhorar o atendimento aos idosos com câncer, 
conferindo Sentido ao cuidado dedicado à vida vivida digna e plenamente até a morte. Quando, como, 
quanto e a quem comunicar as más notícias? Encontramos respostas a estas e outras perguntas, na 
medida em que exploramos conceitos como o do Pacto de Silêncio, o do Luto Antecipatório, o do 
Enfrentamento (Coping), o da Morte como evento natural e o da Espiritualidade como Sentido de Vida. 
A boa condução do luto antecipatório, do paciente e sua família pode, ainda, aliviar o estresse e conferir 
ao medico a certeza de um cuidado integralmente prestado, que, com muita honra, se moveu do 
paciente para a pessoa, no momento mais íntimo de sua vida. 
Palavras-chave: Luto. Geriatria. Oncologia. Cuidados Paliativos. Psico-Oncologia. Emoção. Comunicação. 
Bioética. Relação médico-paciente-família. Morte. Luto Antecipatório. Enfrentamento ou Coping. 
Sentido de Vida. Cuidado com o cuidador. Estresse. Burnout. 
 
 

75. Os feitos não morrem – intervenção da psicologia nos cuidados ao fim da 
vida 
 
País: Brasil 
Autores: J. Castro Arantes - Psicóloga do Instituto Nacional de Câncer, INCA (Rio de Janeiro, RJ). 
Psicóloga do Hospital Psiquiátrico de Jurujuba (Niterói, RJ). Doutora em Teoria Psicanalítica UFRJ. 
Membro do Tempo Freudiano Associação Psicanalítica 
Resumen: O trabalho tem como objeto discutir a problemática posta em jogo na intervenção do 
psicólogo em uma unidade de cuidados paliativos, em uma visada marcada pela psicanálise. A partir de 
fragmentos de casos clínicos e lançando mão de passagens da literatura, trata questões como a finitude 
fundadora do sujeito, o luto e a relação transferencial. Conclui que um lugar de escuta pode precipitar a 
cristalização de algo na palavra do sujeito e a escrita mesma de sua história, em um processo de 
construção subjetiva, nesse ponto limite da existência. 
 
 

76. A comunicação com o paciente oncológico em cuidados paliativos: 
Revisão de literatura  
 
País: Brasil 
Autores: Silva, Simone Souza Da 
Resumen: O câncer é a segunda maior causa de morte no mundo, ficando atrás apenas das mortes por 
doenças cardiovasculares. Na maior parte do mundo, a maioria dos pacientes com câncer são 
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diagnosticados em estadiamentos avançados da doença. Para os profissionais de saúde, a única opção 
de tratamento é o alívio dos sintomas e os cuidados paliativos. O grande desafio na especialidade de 
cuidados paliativos é compreender a questão da comunicação que se estende a pacientes e familiares. 
Portanto, deve-se haver uma comunicação eficaz contendo elementos fundamentais como preferências, 
história cronológica da doença, tratamentos disponíveis, complicações como os sintomas, prognósticos 
e expectativas. Uma das tarefas mais difíceis é dar a má notícia ao paciente, pois ele pode não querer 
recebê-la. Diante do desafio da comunicação com o paciente em cuidados paliativos, foi realizado uma 
revisão de literatura com o tema “Comunicação com o paciente oncológico em cuidados paliativos”, 
afim de encontrar estratégias de comunicação que possam auxiliar os profissionais envolvidos com estes 
pacientes durante seu tratamento. Foram analisados 63 artigos, onde os resultados mostraram que: há 
estratégias de comunicação que podem auxiliar os profissionais para uma comunicação eficaz, tais como 
a utilização de recursos audiovisuais, mudanças no layout físico do local de atendimento aumentando a 
privacidade do paciente e a eficácia da comunicação. Verificamos ainda que há preferências individuais 
e diferenças culturais dos pacientes, devendo o profissional identificar essas diferenças para que as 
informações sejam transmitidas aos pacientes de forma clara. A comunicação eficaz ajudará o paciente 
escolher entre o tratamento em cuidados paliativos ou o prolongamento da vida. 
 
 

77. O processo de comunicação no cuidado ao paciente em tratamento 
paliativo 
 
País: Brasil 
Autores: T. David 
Resumen: 
Introdução: A atuação da equipe de enfermagem é indispensável para proporcionar o máximo de 
conforto ao paciente sob cuidados paliativos. Isto significa ajudar o ser humano a buscar qualidade de 
vida, quando não é mais possível acrescer quantidade. A comunicação é um elemento fundamental na 
relação humana e um componente essencial do cuidado. O emprego adequado de técnicas e estratégias 
de comunicação interpessoal pelos profissionais da saúde é medida terapêutica comprovadamente 
eficaz, permitindo ao paciente compartilhar medos, dúvidas e sofrimentos, contribuindo para a 
diminuição do estresse psicológico e garantindo a manifestação de sua autonomia. Dentro do processo 
da terminalidade as principais metas para a comunicação são: conhecer problemas, anseios, temores e 
expectativas do paciente; facilitar o alívio de sintomas de modo eficaz; conhecer seus valores culturais, 
espirituais e oferecer medidas de apoio; dar tempo e oferecer oportunidades para a resolução de 
assuntos pendentes, entre outras.  
Objetivo: Relatar a importância e a necessidade da comunicação na assistência de enfermagem frente 
ao paciente em cuidado paliativo.  
Metodologia: Propõe-se um estudo de natureza teórico-reflexiva, que utiliza a abordagem qualitativa 
para identificar nos trabalhos já produzidos as evidências da problemática da comunicação entre 
enfermagem, família e paciente no processo de morrer.  
Conclusão: Para que possamos alcançar uma comunicação satisfatória, eficiente e acima de tudo 
humanizada é preciso que o profissional que trabalhe com pacientes em cuidados ao fim da vida 
acredite que a sua presença é tão importante quanto à realização de procedimentos técnicos. A 
comunicação é fundamental para o desempenho de qualquer uma de nossas atribuições. Espera-se com 
esse estudo contribuir para que os profissionais reflitam sobre a importância da utilização da 
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comunicação e de suas técnicas, utilizando-a de maneira terapêutica durante o cuidado ao paciente em 
processo de morrer. 
 
 

78. Luto, envelhecimento e deficiência intelectual: Complicações e fatores 
de risco 
 
País: Brasil 
Autores: L. M. Fonseca & L. Stocco 
Resumen: Há evidências científicas dos efeitos negativos de eventos estressantes para a saúde física e 
mental da população em geral. No entanto, estas investigações raramente levam em consideração 
pessoas com Deficiência Intelectual, ainda que o envelhecimento, o luto e a perda tenham impacto 
significante na vida destas pessoas. Neste estudo foi realizada uma revisão crítica da literatura sobre os 
aspectos que relacionam estes três fatores: envelhecimento, luto e deficiência intelectual, para então 
ressaltar as principais vulnerabilidades desta população ao luto complicado. Os resultados foram 
publicados recentemente em revista científica de âmbito nacional.  
Algumas complicações e fatores de risco foram propostos a partir da consideração pelas perdas 
secundárias à morte; dificuldades na comunicação da perda e na busca de significado para esta; 
envelhecimento precoce; alto índice de demenciação e falta de suporte profissional adequado. 
Concluímos que há urgente necessidade de investigações aprofundadas sobre o tema para melhorar a 
qualidade de vida destas pessoas e que os eventos estressantes da vida são extremamente pertinentes 
ao trabalho clínico na área. 
 
 

79. Espiritualidade como harmonizador da equipe interdisciplinar que atua 
em cuidados paliativos 
 
País: Brasil 
Autores: ICO. Arrieira, MB. Thofehrn, AR. Porto, JC. Fripp 
Resumen 
Introdução: sendo a espiritualidade pouco reconhecida como prática científica, justifica-se o cuidado 
espiritual pela necessidade apresentada pelo paciente e sua família. Considerando que o paciente 
criticamente enfermo tende a buscar apoio na sua crença espiritual, cabe ao profissional aceitá-la e 
proporcionar-lhe a atenção de que necessita. Tal prática baseia-se no pressuposto de que tanto os 
profissionais como os pacientes dos serviços de saúde devem ser cuidados na totalidade de suas 
dimensões física, emocional, intelectual, social, cultural, espiritual e profissional. Este estudo teve como 
objetivo promover discussão do tema espiritualidade entre a equipe interdisciplinar do Programa de 
Internação Domiciliar Interdisciplinar (PIDI) Oncológico do Hospital Escola da Universidade Federal de 
Pelotas no estado do Rio Grande do Sul/Brasil.  
Metodologia: estudo de abordagem qualitativa, descritiva e exploratória. Os sujeitos foram os 
integrantes da equipe do PIDI Oncológico, os dados foram coletados por meio de grupo focal.  
Resultados: foi identificado grande disposição e interesse dos participantes do grupo por considerarem 
importante o tema espiritualidade. No relato dos participantes a discussão do tema espiritualidade 
serve também para reflexão sobre o papel desempenhado pelos profissionais nesta equipe. Além disso, 
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a própria equipe necessita buscar respostas para as várias situações vivenciadas, durante todo o 
processo de viver e morrer.  
Conclusão: numa equipe que atua em cuidados paliativos, todos os aspectos do cuidado precisam ser 
considerados. É preciso cuidar do ser humano na sua integralidade e isto implica também cuidar daquilo 
que não é visível e palpável. 
 
 

80. Avaliação da assistência fornecida ao paciente e família pela equipe 
multidisciplinar de cuidados paliativos 
 
País: Brasil 
Autores: Sandra Regina G. Mazutti; Alze Pereira dos Santos Tavares; Mariana Sarkis Braz; Carolina 
Paparelli; Erika Satomi; Carolina Sassaki Kishimoto; Fernanda Almeida dos Santos. 
Resúmen:  
Objetivo: Avaliar a assistência fornecida ao paciente e família pela equipe multidisciplinar de cuidados 
paliativos de um hospital privado. 
Métodos: A equipe acompanhou todos os pacientes em cuidados paliativos, os quais foram acordados 
através de conferencia familiar, sobre limitação terapêutica de medidas invasivas. A avaliação da 
assistência fornecida pela equipe de cuidados paliativos foi feita com 28 familiares de pacientes que 
estavam no mínimo com uma semana em acompanhamento, no período de julho/2011 a outubro/2011. 
Utilizou-se um questionário fechado, composto por oito questões, elaborado pelos pesquisadores. A 
análise dos dados foi realizada através do Statistical Package for the Social Sciences, utilizando-se a 
estatística descritiva. 
Resultados: O controle de dor e outros sintomas foi percebido por 61% dos familiares como ótimo e 
18% como bom. A atenção prestada pela equipe de cuidados paliativos foi avaliada como ótima por 71% 
das famílias. A forma como as informações foram passadas para os familiares obteve uma avaliação de 
79% como ótima e 11% como boa. O modo como paciente e rede familiar foram envolvidos nas decisões 
pela equipe contou com uma percepção de 71% ótima e 18% boa. Observou-se que o respeito que a 
equipe dispendeu ao paciente e família (86% ótimo), assim como o momento em que se deu a 
abordagem de cuidados paliativos (89% ótimo), foram avaliados com nível de satisfação elevado. Por 
fim, 100% das famílias recomendariam o serviço de cuidados paliativos quando fosse necessário. 
Conclusão: A assistência fornecida ao paciente e família pela equipe de cuidados paliativos foi avaliada 
como satisfatória, demonstrando, contudo, que a questão do controle de dor e sintomas deve ser 
revista, levando em consideração a influência da dificuldade do familiar em vivenciar este momento na 
sua percepção sobre tal situação. 
 
 

81. Cuidados Paliativos na ocorrência do câncer de pulmão: Reflexões a 
partir da revisão bibliográfica 
 
País: Brasil 
Autores: C. Moura; A. Souza; L. Alves 
Resúmen: O câncer de pulmão é o mais prevalente de todos os tumores malignos, apresentando um 
aumento anual de 2% em sua incidência mundial. Geralmente detectado em estágios avançados, uma 
vez que a sintomatologia nos estágios iniciais da doença não é comum. Em decorrência disso, o câncer 



 
 

- 142 - 
 

de pulmão permanece como uma doença altamente letal. Cuidados Paliativos baseiam-se na assistência 
multidisciplinar, comprometida com a melhoria da qualidade de vida do paciente e seus familiares 
diante da doença que ameaça a vida, através da prevenção e alívio do sofrimento físico, social, 
psicológico e espiritual. Neste estudo, buscamos avaliar características e especificidades das 
intervenções psicológicas à pessoa portadora de câncer de pulmão em estágios avançados. Para a sua 
realização, elegeu-se o método de pesquisa bibliográfica, através da revisão de literatura disponível em 
banco de dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, no período de 2005 
a 2010. Os resultados sinalizam que o psicólogo deve atuar junto ao paciente em favor de uma 
qualidade de morte, considerando a finitude como um processo natural; favorecendo alívio da dor e 
outros sintomas que causam sofrimento; fortalecendo um sistema de apoio para ajudar o paciente a 
viver significativamente quanto possível até a morte; oferecendo um sistema de apoio à família e aos 
demais profissionais no enfrentamento da doença e no processo de luto. Conclui-se, portanto, que as 
práticas psicológicas em cuidados paliativos quando da ocorrência do câncer de pulmão consistem na 
humanização da vida, da morte e do morrer. Cabe ao psicólogo a ampliação de suas ações a todos os 
envolvidos nos cuidados do paciente gravemente enfermo, no sentido de promover bem estar 
biopsicossocial através do acolhimento, expressão e compreensão das diversas manifestações afetivas 
suscitadas neste contexto 
 
 

82. O capelão hospitalar como parte da equipe de cuidados paliativos 
 
País: Brasil 
Autores: J.Garcia; E.Vassão; R.Gentil 
Resúmen: A assistência espiritual ganhou espaço e importância também na atenção aos pacientes sob 
cuidados paliativos. A espiritualidade é uma busca pessoal pela compreensão das questões últimas 
acerca da vida, do seu significado e da relação com o sagrado e o transcendente. O capelão faz parte da 
equipe multidisciplinar de saúde, é capacitado e sensível às necessidades humanas, disposto a dar 
ouvidos, confortar e encorajar, ajudando o enfermo a lutar pela vida com esperança em Deus e na 
ciência. Essa pesquisa objetivou descrever a atividade do capelão evangélico no atendimento espiritual 
ao paciente como parte da Equipe de Cuidados Paliativos, em um hospital especializado em doenças 
infecto-contagiosas. Trata-se de um estudo descritivo, exploratório, retrospectivo. O total de pacientes 
atendidos pelo capelão no período de 2008 a 2011 foi de 556 pacientes, com 1565 atendimentos e 
destes 89,3% com diagnóstico principal de AIDS. O capelão inicia o atendimento espiritual aos pacientes 
e cuidadores com o levantamento das queixas de dor e sofrimento trazidas por eles. Faz a avaliação das 
necessidades espirituais através do questionário “FICA”, identifica os sintomas apresentados como 
medo, sentimentos de perda, de culpa, desespero, desejo de morrer e conflitos existenciais. Com essas 
informações prescreve intervenções espirituais e religiosas, visando a aceitação da internação, 
aderência ao tratamento clínico, apoio espiritual, social e emocional, preparação para aceitar a morte, 
consolo e apoio ao luto. Os números de atendimentos realizados pelo capelão permitem concluir que a 
assistência espiritual ao paciente em cuidados paliativos, é uma necessidade expressa e real e que esta 
assistência é sistematizada, com método definido, pautada na identificação das necessidades espirituais, 
com metas estabelecias e resultados monitorados. 
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83. Sei que minha mãe vai morrer logo, mas quero saber o que está 
acontecendo. Ficarei mais tranqüila se souber porque ela se foi - Anseios 
familiares durante fase final de vida de um ente querido: Relato de caso- 
Centro Hospitalar Unimed Joinville SC 
 
País: Brasil 
Autores: MTK.Hatori, F. Langaro; AH.Santos; F. Pfuetzenreiter;H. Hoepfner Jr.; M. Cunha 
Resumen: Vivenciar a fase da terminalidade junto a pacientes e seus familiares é algo complexo para a 
equipe de saúde. Uma comunicação adequada tem papel imprescindível no alcance de uma assistência 
de qualidade voltada a esses pacientes e seus entes (SANTOS, 2009). Prestar assistência a pacientes em 
cuidados paliativos (CP) compete a uma equipe multidisciplinar. Apresenta-se o caso de W.T., 86 anos, 
feminina, dona de casa aposentada, em fase final de vida, cujo familiar demonstrou angústia por não 
entender a condição clínica. Com histórico de hipertensão, erisipela e recente diagnóstico de demência, 
foi hospitalizada por queda do estado geral. Três meses antes era independente e morava sozinha. 
Durante internação permaneceu acamada, em anasarca, respirando com auxílio e não contactuante. 
Após diversas intervenções, médico assistente solicitou acompanhamento da equipe de CP, que realizou 
conferência com filha, orientando sobre mudança no foco terapêutico, falta de perspectiva de cura, 
qualidade de vida e morte digna. As principais intervenções foram: investimento em comunicação com 
familiar, controle dos sintomas, qualidade de vida e morte. Durante o processo, familiar afirmou não 
desejar procedimento invasivo ou prolongamento do sofrimento. Apresentava-se angustiada, 
solicitando saber o motivo que levou ao quadro clínico, apresentando dúvidas sobre a piora da mãe. 
Equipe permaneceu longo período junto à familiar, explicando sobre evolução das patologias e processo 
de morte. Importante ênfase foi dada à compreensão sobre mecanismos fisiopatológicos e no suporte 
emocional para enfrentamento da fase final de vida. No momento do falecimento, filha estava tranqüila, 
com recursos para enfrentar perda, sendo acompanhada por familiares e também pela equipe, que 
compartilhou os últimos instantes de vida de W. T. Após o óbito, filha voltou ao hospital, relatou o 
quanto a presença da equipe e comunicação estabelecida foi importante no processo de enfrentamento 
à morte e luto.  
 
 

84. ¿Quem procura apoio no luto? 
 
País: Brasil 
Autores: A. Coelho, M.A. Delalibera, A. Barbosa 
Resúmen: Este estudo pretende caracterizar a consulta de luto no que diz respeito aos factores de 
vulnerabilidade da população e adesão aos serviços.  
Trata-se de um estudo de carácter descritivo. Utilizou-se um inventário de factores de risco para 
caracterizar os familiares enlutados acompanhados por uma Equipa Intra-Hospitalar de Suporte em 
Cuidados Paliativos. A recolha de dados ocorreu entre Janeiro de 2009 e Outubro de 2010. 
Foram atendidos 84 familiares, a maioria do sexo feminino (81%), com média de idades de 45.8 (6-84). A 
população adulta é em grande parte viúva (48.4%). A maioria das pessoas beneficiou de intervenção 
anterior, pelo menos através de uma consulta de avaliação (52.3%). Solicitaram apoio por iniciativa 
própria 62.0% dos familiares; destes, 40.8% iniciaram o apoio no período anterior à perda e 44.9% até 3 
meses após a perda. Continuam actualmente em atendimento 34.2% dos enlutados, com uma média de 
11.7 meses de luto (D.P.: 7.33; 1-36). Durante este período, foi concedida alta a 47.6% das pessoas, e 
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14.3% abandonaram a consulta. As modalidades de intervenção são individual e em grupo; esta última 
abordagem foi aplicada em 20.2% das pessoas. Foram encaminhadas para consulta psiquiátrica 29.8% 
dos enlutados. A adesão à consulta aparece significativamente associada à relação de marcada 
dependência (x2= 5.529, p= 0.028), à existência de antecedentes psicopatológicos (x2= 7.075, p= 0.011), 
lutos anteriores não resolvidos (x2= 5.531, p= 0.028) e o isolamento social (x2= 4.398, p= 0.050). 
Verifica-se que a maior parte dos familiares recorre a apoio por iniciativa própria na fase que antecede a 
perda ou até 3 meses após o óbito, mantendo o acompanhamento no luto em função de antecedentes 
pessoais importantes, bem como a percepção de falta de suporte social. 
 
 

85. Evaluación de la importancia de las técnicas de comunicación y actitudes 
entre el personal de salud al iniciar un programa de cuidados paliativos 
 
País: USA 
Autores: J. Ross MD, I. Briones MD, S. Sanchez-Reilly MD 
Resumen: A pesar del creciente número de personas con complicaciones de sus enfermedades crónicas 
y su necesidad por cuidados paliativos, existe una limitada educación en cuidados paliativos para el 
personal de salud. En todos los niveles los proveedores interdisciplinarios de la salud reciben mínimo o 
no entrenamiento en técnicas de comunicación. 
El objetivo de este trabajo de investigación fue el evaluar las técnicas de comunicación y actitudes de 
médicos, enfermeras y trabajadores sociales previas a la implementación de un nuevo programa clínico 
de cuidados paliativos. 
Conclusión: Los proveedores interdisciplinarios de la salud que están al cuidado de adultos mayores en 
el área de cuidados paliativos, ven a las técnicas de comunicación como componente importante en su 
entrenamiento para proveer mejor cuidados de salud; estos son más sensibles a las creencias del 
paciente y reconocen e identifican mejor diferencias culturales. 
Enfermeras son más sensitivas a la comunicación intercultural. Este estudio también muestra que los 
proveedores interdisciplinarios de la salud tienen mayor vocación hacia los cuidados paliativos. Técnicas 
de comunicación especialmente relacionadas con el adulto mayor deberían ser parte importante de 
todos los programas de cuidados paliativos y deberían ser evaluados y enfatizados a todo nivel en el 
entrenamiento de los proveedores de cuidados de salud. 
 
 

86. Estado emocional, afrontamiento, competencia personal percibida en 
pacientes con cáncer 
 
País: Colombia 
Autores: C. Palacio, A. Krikorian, AI. Moreno y JT. Limonero 
Resumen: Es ampliamente conocida la relación existente entre el tipo de afrontamiento y el grado de 
ajuste emocional a la enfermedad oncológica, y de algunos de los factores de tipo cognitivo que median 
dicha relación, entre ellos el grado de control percibido y la auto-eficacia. Son escasos los estudios que 
han examinado el rol de la competencia personal percibida en cáncer, a pesar de que es ya conocida su 
influencia en los procesos de estrés en el campo de la salud. El objetivo es estudiar el papel de la 
competencia personal percibida en el malestar emocional, de acuerdo al tipo de afrontamiento, en un 
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grupo de pacientes oncológicos que asisten a la consulta psicológica del Instituto de Cancerología 
(Medellín, Colombia). 
Estudio cuantitativo de tipo transversal, con un diseño correlacional. Se ha usado un muestreo por 
conveniencia de los pacientes que asisten a la consulta psicológica. Se llevó a cabo una evaluación del 
grado del malestar emocional (Escala de Detección del Malestar Emocional y de la Escala de Ansiedad y 
Depresión Hospitalaria), del tipo de afrontamiento (Mini-MAC) y de la competencia Percibida (Escala de 
Competencia Personal Percibida de Wallston). Adicionalmente se recogieron datos socio-demográficos y 
clínicos. 
En este momento se está procediendo a la recogida de datos los cuales serán analizados 
estadísticamente a través del programa estadístico SPSS. Se llevarán a cabo análisis estadísticos de tipo 
descriptivo y correlacional. Los resultados y conclusiones derivados de este estudio se expondrán en el 
congreso. 
Se espera contribuir al conocimiento general de los factores cognitivos que influyen en el malestar 
emocional de pacientes oncológicos de nuestra región y, en, determinar el rol de la competencia 
personal percibida en los procesos de afrontamiento y el malestar emocional de estos pacientes. Este 
conocimiento nos permitirá diseñar estrategias de intervención tempranas adecuadas a las necesidades 
de nuestra población. 
 
 

87. Cuidados paliativos: O psicólogo no momento da comunicação do 
tratamento 
 
País: Brasil 
Autores: Castello, Luciana do Nascimento; Silva, Camile Pantoja Barbosa da Souza, Airle Miranda de 
Resumen: O presente trabalho é fruto de nossas vivências na prática profissional e indagações sobre o 
papel do psicólogo na comunicação entre médico e familiares sobre o tratamento sem possibilidades 
terapêuticas de cura do paciente.  O tratamento em cuidados paliativos revela a eminência da morte 
permeando, tanto no médico quanto nos familiares, diversos sentimentos, sensações e emoções. A 
comunicação sobre a doença e o tratamento é função do médico, no entanto não é um processo 
simples e exige atenção, podendo o psicólogo hospitalar estar presente possibilitando o suporte 
psicológico neste momento de impacto da comunicação de “más notícias” aos que tem um vínculo 
afetivo, pela relação familiar, com o paciente, vínculo o qual permeia a maneira como se relacionam 
com o mesmo também nesse momento de adoecimento e expectativas de prognóstico. O objetivo deste 
estudo é relatar e refletir sobre a experiência de atuação do psicólogo junto à família e o médico na 
comunicação em cuidados paliativos no contexto de hospital geral. O método utilizado foi relato de 
experiência de atuação em hospital geral de 2009 a 2012 sobre a vivência de atuação em momentos de 
comunicação de tratamento em cuidados paliativos entre médico e famílias, além de levantamento 
bibliográfico assistemático em literatura e banco de dados Scielo e Bireme. Os resultados apontam que 
a participação do psicólogo proporcionando escuta psicológica e suporte emocional facilita a 
comunicação entre a equipe médica e as famílias dos pacientes, possibilitando minimizar o sofrimento 
psíquico gerado diante da impossibilidade de terapêuticas de cura, sendo que a atuação do psicólogo se 
faz necessária antes, durante e depois da comunicação, uma vez que, se tem observado que a 
compreensão da família é como um processo em que as informações fornecidas vão sendo refletidas e 
assimiladas de modo gradual e ao longo do adoecimento do paciente, uma vez que, o assunto é 
mobilizador e gerador de diversos sentimentos que permeiam a compreensão do que é comunicado, 
nesse sentido o trabalho do psicólogo com a equipe também ocorre voltado à busca favorecer a 
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reflexão sobre o que será dito e também sobre o que foi dito as famílias visando buscar cada vez mais a 
assertividade na comunicação. 
 
 

88. A espiritualidade como dimensão do cuidado 
 
País: Brasil 
Autores: M.E.M. Coelho; A.M. Ferreira 
Resúmen: Esta pesquisa teve como objetivo compreender a dimensão da espiritualidade no processo de 
adoecimento e terminalidade, abordando a relação entre o existir e o cuidado, numa abordagem 
qualitativa e fenomenológica. A revisão da literatura investigou os conceitos de espiritualidade, espírito, 
religião, religiosidade, de existência e do cuidado. Na pesquisa empírica, os dados foram coletados 
através da metodologia de História Oral, através de entrevistas com os familiares de pacientes 
hospitalizados e com os profissionais de saúde que os acompanhavam. Essas narrativas foram 
desdobradas em categorias e contextualizadas na expressão da espiritualidade e do cuidado. 
Os depoimentos confirmaram a importância e necessidade da espiritualidade. Eles surgiram com um 
conteúdo religioso acentuado e como consolo diante do desespero que a morte provoca. As orações e 
as conversas com Deus demonstraram suas tentativas de recuperar e ganhar forças para o 
enfrentamento direto com a perda do ente querido. Em algumas situações percebeu-se um resultado 
benéfico para o alívio do sofrimento, apesar de não resolvê-lo. Em outras, um resultado maléfico, já 
que, junto ao desespero, aparecia uma fé sem discernimento, com um discurso contaminado com frases 
repetitivas, sem muita consciência do que era dito, como também encobriam e dificultavam a expressão 
real dos sentimentos e a comunicação com a equipe de apoio profissional. Noutra vertente, essa 
experiência religiosa era uma busca de sentido para a sua existência caótica e sofrida buscando na 
religião as respostas às suas inquietações. 
Concluiu-se que quando os pacientes e/ou familiares são acolhidos com uma escuta atenta consegue-se 
acessar as subjetividades, que então, expressam outras necessidades além das religiosas. O cuidado, 
para além da cura é uma dimensão subjetiva de suportar a dor de existir. Aos profissionais de saúde 
faltam ainda recursos, preparação e formação para trabalhar com a dimensão da espiritualidade. 
 
 

89. Como viver, apesar de GAL: Uma experiência de conquistas 
 
País: Brasil 
Autores: J.Drumond; M.Paturle; M.Coelho; A.Abranches 
Resúmen: Como resposta às dificuldades para lidar com perdas e morte, a SOTAMIG – Sociedade de 
Tanatologia de Minas Gerais criou um grupo de escuta e acolhimento às pessoas que estão em processo 
de luto. Com objetivo de promover um espaço para que os participantes possam compartilhar 
experiências, externar dores, trabalhar a perda do ente querido e receber informações adequadas o GAL 
– Grupo de Atendimento a Enlutados existe há 3 anos e já acompanhou quase cem pessoas na capital 
mineira. Durante esse tempo houve uma grande procura pelo trabalho, mas nem sempre foi possível 
atender a todos, pois o número de interessados ultrapassou a capacidade de atendimento. Nestes 
grupos predominaram mulheres, com idade média de cinquenta anos, terceiro grau completo e suas 
perdas eram, principalmente, de filhos e pais. 
Em oito encontros semanais, a proposta do grupo não é de ser um grupo terapêutico, apesar de em 
alguns momentos exercer essa função. Também se distingue de um projeto pedagógico, embora utilize 
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a informação como recurso. O GAL propõe uma elaboração que não se restringe a reflexão racional, mas 
envolve os sujeitos de maneira integral, nas suas formas de pensar, sentir e agir diante da perda. Os 
resultados obtidos ao final de cada grupo têm sido positivos, demonstrando que foi uma ajuda 
importante na superação da perda com mudanças efetivas no comportamento. 
Clarice Lispector em um de seus poemas escreveu: “Uma das coisas que aprendi é que se deve viver, 
apesar de. Apesar de, se deve comer. Apesar de, se deve amar. Apesar de, se deve morrer. Inclusive 
muitas vezes é o próprio apesar de que nos empurra para frente.” Desta forma, o GAL tem buscado 
ajudar as pessoas na reflexão sobre nossa finitude que, mesmo dolorosa, pode nos humanizar. E assim, 
viver uma vida mais intensa e com mais qualidade, apesar de... 
 
 

90. Entre a "conspiração do silêncio" e a "ditadura da verdade": O desafio 
do profissional de saúde na comunicação de más- notícias a pacientes 
oncológicos em cuidados paliativos 
 
País: Brasil 
Autores: J.Castro; M.Abreu; M.Krieger; M.L.Pequeno; R.Braga; S.Aquino 
Resúmen: Este trabalho tem como objeto a discussão do impasse que se apresenta ao profissional de 
saúde em cuidados paliativos: como comunicar más-notícias respeitando o que o paciente efetivamente 
quer e tem condições de saber; escapando da dicotomia entre a omissão de informações e a imposição 
violenta de conteúdos que ele não pode suportar.  
Para tanto, trata dos recursos de enfrentamento frente ao câncer, em especial, o mecanismo de defesa 
da negação. Além disso, aborda o impacto de comunicações mal feitas, a angústia dos profissionais 
frente à incurabilidade da doença e suas expectativas quanto à aceitação do prognóstico por parte do 
paciente. Conclui que é somente no vínculo com o paciente que se delineará a direção do tratamento e, 
desse modo, se alcançará a superação do dilema inicialmente colocado. 
 
 

91. Determinar la prevalencia del insomnio en pacientes oncológicos 
hospitalizados y ambulatorios de la Unidad de Cuidados Paliativos del 
Instituto de Oncología Dr. Luis Razetti, Caracas-Venezuela 
 
País: Venezuela 
Autores: Suárez N., Infante K., Espin I., Alvarez M., Bonilla P., Hidalgo M., González T. 
Resumen:  
Objetivos: Determinar la prevalencia del insomnio en pacientes oncológicos hospitalizados y 
ambulatorios del Instituto Oncológíco Dr. Luis Razetti. Venezuela 
Metodología: Fueron evaluados 53 pacientes para el estudio, a cada uno se les informó los detalles del 
estudio y previo consentimiento informado, se les efectuó una historia médica con los datos 
demográficos y se le realizó el cuestionario de índice de calidad del sueño de Pittsburg (ICSP), Es un 
estudio transversal descriptivo. Los análisis estadísticos de las variables demográficas fueron realizados 
por porcentajes y medias. 
Resultados preliminar: de 53 pacientes estudiados, 47 (88,68%) acudieron por consulta externa y 6 
(11,32%) hospitalizados. El rango de la edad fue de 25 a 77 años, con un promedio de 53 años. 
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Predominó el género femenino 31 (58.49%) sobre el masculino 22 (41.51%). El estado civil más 
frecuente fue el soltero 23 (43.40%), casados 20 (37.74%), divorciados 6 (11.32%) y viudos 4 (7.54%). El 
mayor nivel educativo estuvo en el grupo con educación básica 31 (58.49%), bachilleres 12 (22.64%), 
profesionales 8 (15.09%), técnico superior 1 (1.89%) y analfabeto 1 (1.89%). La localización de la 
enfermedad oncológica más frecuente fue en mamas 13 (24.53%), cuello uterino 8 (15.09%), pulmón 4 
(7.54%), gastrointestinal 11 (20.76%), urogenital 9 (16.98%) y otros 9 (16.98%), 30 (56.60%) pacientes, 
tenían un diagnóstico reciente, menor de 1 año (2011), 10 (18.87%) de 1- 3 años (2008-2010), 6 
(11.32%) de 4-6 años (2006-2009), 3 (5.66%) de 7-9 años (2002-2004), 4 (7.55%) mayor o igual a 10 
años. La calidad del sueño fue pobre en 38 (71.69%) pacientes y adecuada en 15 (28.30%) 
Conclusiones: la prevalencia de disturbio del sueño en pacientes oncológicos fue alta (71,69%), con 
predominio en el sexo femenino, solteros, de educación básica, con diagnóstico reciente (2011) y 
principalmente localizado en mamas, lo que concuerda con la literatura publicada. 
 
 

92.  Intervenção da terapia ocupacional junto a paciente com fibrose cística: 
Uma perspectiva dos cuidados paliativos 
 
País: Brasil 
Autores: A. Kudo; S. Zamper; P. Barros; F.Viotti; S. Barbosa 
Resúmen: A fibrose cística (FC) é uma doença crônica, sistêmica de origem genética. Afeta 
principalmente sistema gastrointestinal e função pulmonar. As complicações respiratórias progressivas 
são as principais causas de mortalidade e morbidade nos pacientes. O tratamento clínico envolve 
terapia medicamentosa, nutricional, fisioterapia respiratória e suporte de uma equipe multidisciplinar. 
No estágio avançado da doença o transplante de pulmão é a alternativa para a sobrevida do paciente. 
Este trabalho visa descrever a intervenção da Terapia Ocupacional em conjunto com a equipe 
multidisciplinar, a partir da perspectiva dos cuidados paliativos, de paciente de 14 anos com diagnóstico 
de F C, internada por dois anos, aguardando um transplante de pulmão. Durante esse período, 
propostas de ressignificação do cotidiano foram realizadas com o a adolescente com o objetivo de 
organizar rotina diária, promover autonomia e qualidade de vida dentro do ambiente hospitalar, numa 
situação de espera constante do transplante pulmonar. Por ocasião ao seu aniversário de 15 anos, 
devido ao seu desejo em ter uma festa de debutante, a adolescente foi incentivada a organizar a sua 
própria festa, contando com o apoio da equipe multidisciplinar e corpo de voluntariado da instituição. A 
escolha do tema da festa, da decoração, da música e a elaboração do convite realizado por ela foi 
fundamental para dar sentido às sua rotina diária, proporcionando uma expectativa viável da 
concretização de um desejo. A festa foi realizada na o anfiteatro do próprio hospital, semelhante às 
grandes festas de debutantes. A festa contou com a colaboração e participação de toda a equipe 
multidisciplinar como uma medida de intervenção considerada paliativa enquanto a paciente aguardava 
uma medida curativa, o transplante. Dentro dessa perspectiva, a valorização da autonomia e dos 
desejos da paciente, realizáveis dentro ambiente hospitalar, nortearam a atuação da Terapia 
Ocupacional. 
 
 

93. Avaliação da marcha na distrofia muscular congênita e na distrofia 
muscular de duchenne e sua importância na reabilitação 
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País: Brasil 
Autores: Melanda, AG; Pauleto, AC; Iucksch, DD; Ferreira, AEK; Silva, RM; Knaut, LA; Cunha, RFM. 
Resumen: A Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) e Distrofia Muscular Congênita (DMC) são doenças 
neuromusculares que cursam com fraqueza muscular progressiva e dificuldade na deambulação. A 
manutenção da capacidade de andar está ligada a melhores níveis de qualidade de vida para esta 
população. A análise tridimensional da marcha é uma ferramenta auxiliar na mensuração da evolução 
motora, podendo ajudar na prevenção de complicações que impediriam a deambulação. O Perfil 
Calculado da Marcha (GPS) é um índice único que resume os dados cinemáticos da marcha, que 
apresentado na forma gráfica denomina-se Perfil de Análise do Movimento (MAP). 
Objetivo: Comparar a deambulação na DMD e na DMC (merosina positiva) utilizando o GPS e o MAP.  
Metodologia: Foi selecionado pelo grau de força muscular entre 11 crianças com DMD, aquele com 
força comparável a 1 participante com DMC. O MAP e o GPS foram calculados por meio da cinemática 
dos membros inferiores coletada com 6 câmeras Hawks da Motion Analysis Corporation. 
Resultados: O GPS médio de um sujeito sem patologia músculo-esquelética é 5,6, do participante DMD 
(8,2 anos, 129cm, 17kg) foi 13,15° e o DMC (7,4 anos, 122,5cm, 23,1kg) foi 16,71°. As principais 
alterações no MAP do participante DMD encontram-se na dorsiflexão dos tornozelos e na rotação dos 
quadris. Na DMC há alterações em todos os níveis e planos de movimento dos membros inferiores.  
Conclusão: O participante com DMD apresentou alterações relacionadas a adaptações músculo-
esqueléticas decorrentes da fraqueza muscular progressiva proximal. Já o participante com DMC 
apresentou adaptações para superar a fraqueza muscular global, como abdução dos quadris para 
aumentar a base de suporte e rotação pélvica para facilitar o deslocamento no espaço. O GPS mostra-se 
instrumento para acompanhamento dos pacientes com doenças neuro-musculares crônicas e facilita a 
avaliação dos dados da análise tridimensional da marcha ao resumir em índice único as informações. 
 
 

94. Proposta do uso de um novo índice de avaliação da marcha para 
acompanhamento do tratamento paliativo da distrofia muscular de 
Duchenne 
 
País: Brasil 
Autores: Melanda, AG; Pauleto, AC; Iucksch, DD; Ferreira, AEK; Silva, RM; Knaut, LA; Cunha, RFM. 
Resumen: O quadro evolutivo da marcha na distrofia muscular de Duchenne (DMD) tem sido 
acompanhado, através de análises subjetivas e qualitativas, com a utilização de escalas de função 
motora. A utilização da análise computadorizada tridimensional da marcha (ACTM) permite avaliar e 
quantificar de maneira objetiva mudanças no andar. O GPS (perfil calculado da marcha) é uma medida 
para quantificar a marcha do paciente através de um índice único ao sumarizar os dados da ACTM.  
Objetivo: Utilizar a ACTM, através do GPS, para avaliar pacientes com DMD. O índice GPS será 
correlacionado com idade, exame clínico, classificações funcionais e estudo do movimento. 
Métodos: Avaliadas 11 crianças com DMD, idade 6-11 anos, deambuladoras. Realizada avaliação 
goniométrica das articulações dos membros inferiores e de força muscular dos flexores e extensores dos 
quadris e joelhos e flexores dorsais e plantares dos tornozelos, utilizando o teste de força manual. O GPS 
foi calculado através da cinemática dos membros inferiores coletada com 6 câmeras Hawks da Motion 
Analysis Corporation. 



 
 

- 150 - 
 

Resultados: O GPS mostrou correlação forte com o índice de Sutherland (rho>0,8), GDI (rho>0,85); 
moderada com força muscular (rho>0,6) e dorsiflexão dos tornozelos (rho>0,6); e regular/baixa com a 
faixa etária, questionário FAQ, escala FMS e teste de Thomas. 
Discussão e conclusão: A correlação do GPS com estudos do movimento como índice de Sutherland e 
GDI aponta para confiabilidade da ferramenta. O GPS, ao apresentar correlação com a força muscular e 
deformidade dos tornozelos, mostra que a evolução dos pacientes está relacionada a perda da força 
muscular e aparecimento de adaptações músculo-esqueléticas. A não correlação com idade pode ser 
devido ao tamanho da amostra e a variabilidade na evolução da doença. A determinação da função 
global da marcha na DMD, através do GPS possibilita acompanhar a evolução e auxilia na programação e 
acompanhamento de esquemas terapêuticos, mesmo que paliativos. 
 
 

95. Taller de fotografía para jóvenes con cáncer 
 
País: Ecuador 
Autores: MG Dávila Ayala y otros 
Resúmen: Existen pocas alternativas de Fototerapia para mejorar las condiciones del nivel emocional en 
jóvenes que atraviesan un proceso patológico de cáncer. En el Ecuador se registran antecedentes de 
arte terapia a través de los talleres de fotografía que presenta la Fundación Jóvenes Contra el Cáncer 
que mejoran el estado anímico de los pacientes con esta enfermedad. 
 
 

96. A atuação da fisioterapia na promoção de qualidade de vida de um 
paciente em cuidados paliativos 
 
País: Brasil 
Autores: W.Soldera 
Resumen:  
Objetivo: Mostrar o ganho de qualidade de vida de paciente em cuidados paliativos através da 
fisioterapia. 
Métodos: Trata-se de relato de caso, cujo paciente H. H, 63 anos, japonês, católico, solteiro, tinha 
diagnóstico de câncer de próstata metastático em ossos, admitido no NACE ICESP em setembro de 
2010. Encontrava-se acamado, sem deambular havia três meses, com perda da sensibilidade dos 
membros inferiores, diminuição da força muscular (MMSS grau III e MMII grau I) e com perda de 
equilíbrio de tronco. Além disto apresentava diminuição de murmúrio vesicular em bases bilateralmente 
à ausculta pulmonar. Inicialmente foi elaborado programa de exercícios no leito, com a intenção de 
reexpansão pulmonar, orientações e posicionamento. A partir do momento em que paciente conseguiu 
permanecer de maneira confortável na cadeira de rodas foi encaminhado ao salão de fisioterapia. A 
terapia abordou a criatividade, o resgate da funcionalidade perdida, em ambiente alegre e 
descontraído, com a promoção da socialização com outros pacientes, tirando o enfoque da finitude e da 
doença. 
Resultados: Após dois meses houve ganho de força muscular de MMSS de grau IV, MMII de grau II e 
melhor equilíbrio de tronco. O paciente já conseguia conduzir sua própria cadeira de rodas. Nesse 
determinado momento começamos a priorizar o fortalecimento muscular, porém com cautela devido às 
metástases ósseas. Poucos meses depois iniciamos o treino de marcha na barras paralelas e logo 
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começou a caminhar sozinho. Atualmente o paciente encontra-se com força muscular global grau V, 
deambulando e com bom equilíbrio na posição ortostática.  
Conclusões: A fisioterapia possibilitou a recuperação do paciente do ponto de vista de reabilitação, 
assim como a sua socialização com outros pacientes e familiares. O paciente resgatou a confiança e a 
determinação que haviam sido deixadas de lado após o seu diagnóstico, tornando-se freqüentador 
assíduo da fisioterapia, com a recuperação de sua auto-estima.  
 
 

97. Atuação da fisioterapia na equipe multiprofissional nos cuidados 
paliativos de um paciente de longa permanência em UTI, um relato de caso 
 
País: Brasil 
Autores: Ana Carolina Martins Pereira Monteiro da Silva, Carlos Cáceres Lopes, André Cavalcante 
Popovici, Claudia Albuquerque Gaspar, Patrícia Teodoro Teixeira 
Resumen: Cuidado Paliativo é o conjunto de atos multiprofissionais que têm por objetivo efetuar o 
controle dos sintomas do corpo, da mente, do espírito e do social; que afligem o homem na sua finitude, 
isto é, quando a morte se aproxima. Não existe mais o objetivo de curar o paciente, pois a doença está 
em fase progressiva e irreversível, tornando necessária uma compreensão de toda a equipe da UTI 
quanto aos objetivos com o paciente. O objetivo deste relato de caso é evidenciar a atuação da 
Fisioterapia de uma equipe multiprofissional nos cuidados paliativos em paciente em internação de 
longa permanência na UTI. Paciente de 40 anos, com Insuficiência Renal Crônica secundária a 
Hipertensão Arterial Sistêmica, deu entrada no Pronto Atendimento com dispnéia, sudorese, febre e 
tosse produtiva, transferido para a UTI com diagnóstico de Sepse Grave de foco pulmonar que evoluiu 
para Insuficiência Respiratória Aguda. Optado por Intubação Orotraqueal. Paciente evoluiu com Parada 
Cardiorrespiratória sendo realizadas manobras de Ressuscitação Cardiorrespiratória, por 3 minutos até 
retorno em ritmo sinusal. Paciente evoluiu com lesão neurológica central irreversível pós anóxia 
cerebral e difícil desmame da Ventilação Mecânica (VM), sendo necessária a realização da 
traqueostomia. A equipe multiprofissional conversou com a família e estabeleceu os cuidados paliativos 
para o paciente. Durante toda internação na UTI, paciente foi submetido ao atendimento 
fisioterapêutico diário, com mobilização passiva, prancha ortostática e alongamentos para prevenir 
deformidades articulares, encurtamentos musculares e úlceras de decúbito, assim como higiene 
brônquica, aspiração traqueal e desmame completo de VM para manter vias aéreas pérvias, sendo 
mantido o acompanhamento fisioterapêutico até os dias de hoje para manutenção do quadro. 
Concluímos que a intervenção Fisioterapêutica nesse caso, apesar de não promover ganho funcional, 
promove condições dignas ao paciente, possibilita a independência da VM e previne deformidades em 
pacientes com longos períodos de internação. 
 
 

98. O uso de materiais alternativos para confecção de órteses e coxins para 
posicionamento em cuidados paliativos 
 
País: Brasil 
Autores: Tatiana dos Santos Arini, Maria Tereza Sales Furtado, Vaniusa Silva Abade 
Resumen:  
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Objetivo: O objetivo deste trabalho é relatar a utilização de órteses e coxins em materiais alternativos, 
mais confortáveis para promover a prevenção, correção de deformidades e melhor alinhamento na 
posição funcional. 
Material e métodos: Foram desenvolvidas órteses e coxins em material de espuma de alta densidade e 
espuma piramidal, revestido de tecido adequado para o uso hospitalar, modeladas conforme a 
necessidade de cada paciente avaliado.  
Resultados: Com a utilização da espuma de alta densidade e piramidal, observa-se o aceitamento do 
dispositivo pelo paciente, sem desconforto, mesmo em casos de hipersensibilidade ao toque inicial. 
Podemos observar com o uso das órteses um melhor relaxamento da musculatura de membros 
superiores e inferiores, prevenção de possíveis deformidades e em alguns casos pequeno ganho da 
amplitude de movimento. É importante ressaltar que este modelo de órtese possibilitou o melhor 
controle da dor à manipulação. E com os coxins podemos observar o melhor posicionamento do 
paciente no leito, cadeira de rodas e poltrona, prevenindo e/ou minimizando o aparecimento das 
ulceras de pressão. 
Conclusão: A utilização da órtese e dos coxins em cuidados paliativos deve ser bem avaliada, já que o 
objetivo máximo é o conforto. A prevenção e/ou correção de deformidades é importante, visando 
controle da dor e piora do quadro com a evolução da doença; porém, é necessário adaptar o material e 
o modelo a ser utilizado para cada paciente. A utilização de materiais alternativos, como a espuma de 
alta densidade e piramidal, mostrou-se um recurso eficaz e confortável para o melhor posicionamento 
de pacientes em cuidados paliativos. 
 

 

99. Sobre o voluntário hospitalar, a criança e a morte - como as crianças e os 
voluntários podem frontear o adoecer e o morrer 
 
País: Brasil 
Autores: Rodrigo Luz de Araújo 
Resumen:  
Objetivo: Este trabalho se justifica pela ausência de estudos que analisem e investiguem a relação do 
voluntário hospitalar com pacientes crianças que morrem em tenra idade. A intenção em analisar este 
tema justificou-se pela problemática que envolve o processo de hospitalização aliado ao fator de 
iminência de morte em pacientes crianças, por gerar, não raro, na equipe na equipe de voluntários, 
sintomas de estresse, tensão, conflito ou outros fatores de impacto emocional, afetivo e social (Stassun 
& Radtk: 2006). 
Método: Revisão Bibliográfica com ênfase na literatura ocidental, tendo por objeto a investigação da 
morte e do morrer de pacientes crianças no contexto hospitalar, somando-se a presença e a atuação da 
equipe de voluntários. 
Resultados obtidos: O maior desafio encontrado no treinamento do voluntário hospitalar sempre foi, e 
ainda é, o de familiarizá-lo às necessidades, preocupações, receios e ansiedades dos pacientes que se 
defrontam com o fim da vida. 
Conclusões: Crianças severamente doentes, não raro, possuem um alto grau de espiritualidade, o que 
supre as suas limitações no aspecto corporal. Por compreenderem a possibilidade da própria morte, elas 
comunicam aos seus pais, às enfermeiras, aos médicos e aos voluntários, de maneira simbólica e não 
verbal, que estão prontas para aceitar a morte. A chave para a compreensão desses símbolos está no 
estudo do comportamento da criança, na análise das suas brincadeiras, das suas pinturas e dos seus 
gestos. Não é fácil compreender os símbolos que tais crianças se valem para dizer aos que as cercam 
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que elas estão morrendo, sobretudo para aqueles que não aprenderam a dizer não às próprias 
necessidades. De conformidade com a solidariedade que justifica a sua atividade, o voluntário hospitalar 
não deve se afastar dos doentes fora de perspectivas terapêuticas para cura, mas se aproximar deles 
para melhor ajudá-los em seus últimos momentos. 
 
 

100. Patrones de práctica y percepciones acerca de la hidratación parenteral 
en las últimas semanas de vida: una encuesta de médicos paliativistas en 
América Latina 
 
País: USA 
Autores: I. Torres-Vigil; T.R. Mendoza; A. Alonso-Babarro; L. De Lima; M. Cárdenas-Turanzas; M. 
Hernandez; A. de la Rosa; E. Bruera 
Resumen:  
Objetivos: Identificar los factores que influyen los porcentajes de prescripciones de hidratación 
parenteral (HP) para pacientes en sus últimas semanas de vida entre médicos paliativistas 
Latinoamericanos.  
Métodos: Se realizó una encuesta en línea representativa de los médicos de cuidados paliativos de 
América Latina en 2010. A los médicos se les pidió que reportaran el porcentaje de sus pacientes 
terminales para quienes prescriben la HP. Los predictores de los porcentajes de órdenes de HP fueron 
identificados mediante el análisis de regresión logística. 
Resultados: Doscientos treinta y ocho de 320 médicos contestaron a la encuesta (tasa de respuesta de 
74%). Sesenta por ciento de los médicos informaron que prescribían la HP a 40-100% de sus pacientes 
durante las últimas semanas de vida. Factores que influyeron porcentajes moderados/altos de 
prescripción fueron: el estar de acuerdo, o creer en la efectividad (clínica y psicológica) de la HP (OR= 
3.5, 95% CI, 1.5-8.3); el estar de acuerdo, o creer que la HP no empeora los síntomas (OR, 3.3, 95% CI, 
1.3-8.1), el estar de acuerdo que la HP es esencial para mantener unos estándares mínimos de cuidados 
(OR, 3.2, 95% CI, 1.4-7.5), el preferir la vía subcutánea para la comodidad del paciente y/o el uso en 
domicilio (OR, 2.9, 95% CI, 1.3-6.5), y tener menos de 45 años de edad (OR, 2.6, 95% CI, 1.3-5.2).  
Conclusión: El determinante más fuerte de los patrones de prescripción fue el estar de acuerdo con la 
efectividad clínica/psicológica de la HP. Nuestros resultados reflejan percepciones y prácticas 
relacionadas a la HP distintas a la filosofía convencional y tradicional de hospicio. Estos resultados 
sugieren que la decisión de prescribir o retener la HP se está basando más en las percepciones clínicas y 
que la mayoría de médicos paliativistas de esta región mundial están individualizando sus decisiones de 
tratamiento. 
 
 
 
VIERNES 16 de Marzo, 2012 
 
 

101. Experiencia de cinco años en cuidados paliativos en 805 niños del 
Instituto Nacional de pediatría en México 
 
País: México 
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Autores: C. Arroyo; A. Cruz; A.Garduño; A.Gonzalez; M. Cervantes; T.Hernandez; C.Olivares; C.Reyes 
Resumen: La Unidad de Cuidados Paliativos del Instituto Nacional de Pediatría (INP) es la primera en el 
país atendiendo entre los años 2006 y 2010 más de 800 pacientes. 
El objetivo es revisar las características epidemiológicas de la población atendida por ésta unidad.  
Se trata de un estudio transversal donde se revisarán los aspectos antes comentados. 
Para el análisis estadístico se determinaran las frecuencias simples y se reportarán porcentajes de las 
variables cualitativas: sexo, diagnóstico, motivo de atención, presencia de dolor, disnea, alteración del 
estado de ánimo, mal manejo de secreciones, náusea, vómito y estreñimiento.  
Entre los resultados preliminares el cáncer ocupo el primer lugar en frecuencia con 282 pacientes 
(35.03%. Los tipos más frecuentes fueron las leucemias y en segundo lugar los tumores del sistema 
nervioso central (SNC). Cabe mencionar que las Leucemias ocupan el primer lugar con un total de 91 
pacientes (32.2%). En segundo lugar se encuentran los tumores del SNC con 71 pacientes (25.17%) del 
total de los tipos de cáncer. Los trastornos neurológicos se encuentran en el segundo lugar con 252 
pacientes(31.30%)del total. Dentro de las etiologías más comunes se reportan las disgenesias cerebrales 
con 28.17% de todos los trastornos neurológicos, epilepsia con 13.09%, encefalopatía hipóxica 
isquémica con 10.31%, entre otros. De los síntomas presentados por estos niños los más importantes 
fueron el mal manejo de secreciones orofaríngeas o bronquiales identificándolos en el 70% y el dolor en 
el 67%. 
Se concluye que en este grupo de pacientes menores de 18 años, el cáncer, las enfermedades 
neurológicas y las malformaciones congénitas y síndromes genéticos fueron las causas más importantes. 
Los síntomas más frecuentes fueron el mal manejo de secreciones y dolor. 
 
 

102. Suposição de um sujeito: Um princípio da prática do psicanalista em 
cuidados paliativos pediátricos 
 
País: Brasil 
Autores: F. Fragoso; L. Nunes; L. Saccani; T. Vidotti 
Resumen:  
Objetivos: Muitas vezes a criança não é chamada a participar de seu processo de adoecimento, no 
tocante às escolhas que são feitas neste momento, especialmente, da fala sobre o prognóstico e 
cuidados que lhe serão oferecidos frente à falta de possibilidades curativas. Partindo desta 
consideração, o objetivo deste trabalho é discutir a prática do psicanalista no contexto de cuidados 
paliativos em pediatria, dando ênfase à suposição de sujeito, como um dos princípios éticos que a 
norteiam.  
Método: Articulação teórico-clínica, partindo do referencial psicanalítico e de vinhetas de atendimentos 
realizados em uma instituição hospitalar pediátrica de uma cidade do Estado de São Paulo. 
Resultados: O princípio da suposição do sujeito possibilita a inclusão da criança no seu processo de 
adoecimento e terminalidade, dando condições para que ela se posicione frente às condutas da equipe, 
às escolhas da família, àquilo que lhe conforta e espera, o que pode promover uma reorganização 
daqueles envolvidos em seu tratamento. 
Conclusões: Sustentar o princípio da suposição de sujeito tem efeitos na tríade criança, família e equipe, 
pilar da atuação em pediatria. Este posicionamento permite que a singularidade da criança seja o ponto 
de partida para a configuração do cuidado, em detrimento de um discurso pré-determinado do que seja 
o melhor para crianças em terminalidade. 
 



 
 

- 155 - 
 

 

103. Cuidados paliativos: Atendimento domiciliar a paciente e familiares - 
papel da terapia ocupacional 
 
País: Brasil 
Autores: K.L. Serafim; A. Pedrosa; S. Campos  
Resumen:  
Objetivo: Descrever um caso de acompanhamento domiciliar a paciente oncológica em cuidados 
paliativos junto a seus familiares, demonstrando como a intervenção pode contribuir no enfrentamento 
da transição do processo curar-cuidar.  
Método: Estudo de caso de uma paciente, sexo feminino, 14 anos, diagnóstico de Carcinoma Colon-
Reto, em tratamento no Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira/Centro de Hematologia 
Oncologia Pediátrica (IMIP/CEHOPE), que optou junto à família e equipe multidisciplinar dar 
continuidade aos cuidados em seu domicílio. Através de duas visitas domiciliares com outros 
profissionais da equipe, foram realizados atendimentos grupais, onde a terapeuta ocupacional 
desenvolveu junto à paciente e familiares, atividades autoexpressivas e artesanais, como estratégia de 
intervenção.  
Resultados: Os atendimentos proporcionaram à paciente: a manutenção das funções motoras e 
cognitivas, estimulando a oportunidade de escolhas, alívio de tensões, reforço positivo da autoestima e 
a participação ativa no grupo familiar, conseqüentemente, com as discussões das ações, tornando-os 
mais seguros e confortáveis a expressarem seus sentimentos.  
Conclusões: Os grupos proporcionavam, além da interação nas ações, a possibilidade de uma escuta 
sensível, na qual os envolvidos tornavam-se participativos, resgatando as atividades significativas para o 
cotidiano da paciente e de seus familiares. Assim, tivemos a certeza de que curar nem sempre é 
possível, mas o cuidar é eterno, alivia o sofrimento e torna possível viver as oportunidades. 
 
 

104. Doenças neurodegenerativas pediátricas e os cuidados paliativos 
 
País: Brasil 
Autores: S. Barbosa,A. Henrique, E. Sendin,I.Zoboli, M. Puppin, P. Rossi, D. Katz 
Resumen: NBIA (Neurodegeneration with brain iron accumulation) compreende um grupo de desordens 
genéticas com acometimento motor complexo secundário ao depósito de ferro nos núcleos da base. Os 
sintomas iniciais podem lembrar doenças metabólicas. Inicia-se com hipotonia axial e evolução 
psicomotora progressiva. Sintomas precoces podem incluir distúrbios da marcha e ataxia. A história 
natural da doença inclui tetraparesia espástica com sinais de comprometimento extrapiramidal 
simétrico. Podem ocorrer cifoescoliose e contratura de membros. A indicação dos cuidados paliativos 
deve ser precoce para melhor qualidade de vida.  
LSF, 12 anos. Início de acompanhamento na Unidade de Dor e Cuidados Paliativos por dor, distonia 
intensa com comprometimento da deglutição e engasgos. Internado para controle dos sintomas. Ao 
exame físico paciente emagrecido, com distonia maior de 75% do tempo com fácies de dor. 
Acometimento muscular de face, pescoço ombros e membros. Após terapêutica inicial (sem resposta 
adequada) realizada infusão de baclofeno intratecal com grande melhora. Associou-se tratamento com 
toxina botulínica. Paciente em uso de analgésicos não opióides, e opióides, biperideno, morfina, 
diazepan e baclofeno. Houve recuperação nutricional evidente.  
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KVS, 7anos. Paciente encaminhado para acompanhamento devido a distonia intensa progressiva e dor. 
Apresentava acometimento muscular de face, pescoço, ombros e membros. Sua gastrostomia 
apresentava refluxo secundário aos espasmos que ocorriam em mais de 75% do tempo. Alteração do 
sono evidente. Não apresentou resposta ao baclofeno, sendo necessário a introdução de dantrolene 
para controle dos espasmos. Associou-se tratamento com toxina botulínica. Paciente em uso de 
analgésicos não opióides e opióides, anti-convulsivantes benzodiazepínicos e dantrolene. Após início do 
tratamento houve recuperação nutricional , com sono reparador e bom contato com o meio. 
 
 

105. Controle analgésico de paciente oncológico pediátrico em cuidados 
paliativos com fentanil transdérmico  
 
País: Brasil 
Autores: E.Sendin;M.Misko;A.Henrique;M.Pupim;D.Katz;I.Zoboli; P. Rossi;C.Borghi;R.T.V.Polastrini;S. 
Barbosa 
Resumen: O tratamento da dor é um desafio  para os cuidados paliativos em pediatria. O fentanil 
trandérmico é uma opção para o  alívio da dor e garantir a qualidade de vida.  
O objetivo do trabalho foi relatar um paciente pediátrico oncológico em cuidados paliativos exclusivos 
sob uso de fentanil transdérmico, mostrando os benefícios de sua utilização, possibilitando a  
manutenção do ambiente domiciliar e  da qualidade de vida de todos os envolvidos  nos cuidados.  
K.R.S.,15 anos, portadora de neuroblastoma com metástases ósseas, em cuidados paliativos  há 1 ano. 
Nesse período manteve atendimento ambulatorial quinzenal, com raros períodos de internação. 
Decorrente das metástases ósseas, a analgesia foi crescente para manter sua qualidade de vida e sua 
autonomia. A paciente recebia morfina com intervalos aleatórios.Foi deixado a morfina com um 
intervalo regular. Conforme a evolução das queixas, o intervalo da morfina foi diminuído e a dose foi 
aumentada gradativamente, chegando a transformar a dose total de morfina diária  em oxicodona, 
sendo esta medicação também aumentada gradativamente sendo completada com resgates de morfina 
quando necessários. Quando a dose total de oxicodona dia, juntamente com a dose de morfina dia, se 
equipararam a do fentanil trandérmico, foi feito a conversão da medicação e colocado o primeiro 
adesivo , sendo trocado a cada 48 hrs.  Utilizado conjuntamente : cetamina, gabapentina, amitriptilina, 
carbamazepina. A dose inicial do fentanil foi 25 mcg chegando a 125 mcg/kg/h, associado a morfina nos  
de resgates de dor. Quando os resgates se tornavam frequentes, a morfina tinha seu horário 
padronizado, até que a dose fosse equivalente para ser aumentado o adesivo de fentanil.Com isso, 
diminuímos a quantidade de medicações orais , transformando a dose de opióide oral necessária para 
controle de dor em transdérmico. 
Adolescente mostrou-se participativa no processo de tomada de decisão o que possibilitou uma 
programação  da assistência com uso racional de recursos. Foi hospitalizada 6 dias antes de sua morte 
para controle álgico e suporte no processo do morrer, falecendo   sem dor. 
Concluímos que a  analgesia com fentanil transdérmico, diminuio o tempo de hospitalização da 
paciente, assim como a quantidade de medicações  orais, proporcionando à família autonomia para suas 
tarefas  e tempo para organizar seus planos. 
 
 

106. Prevalência de feridas neoplásicas malignas em um serviço de 
referência em cuidados paliativos oncológicos na cidade do Rio de Janeiro 
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País: Brasil 
Autores: Alessandra Zanei Borsatto, Vanessa dos Santos Beserra, Fátima Regina Vinhas 
Resumen:  
Introdução: feridas neoplásicas malignas (FNM) são provenientes da infiltração de células neoplásicas 
malignas nas estruturas da pele, podendo acarretar conseqüências físicas, psíquicas e sociais para 
pacientes e cuidadores. O objetivo desse trabalho foi descrever a prevalência de FNM em pacientes em 
cuidados paliativos oncológicos e sua distribuição por topografia, estadiamento e grau de odor.  
Metodologia: estudo quantitativo com abordagem descritiva e recorte temporal de seis meses (abril a 
setembro de 2011). Os dados foram coletados pela equipe de enfermagem no momento da consulta 
ambulatorial de uma instituição pública federal de referência em cuidados paliativos oncológicos. 
Utilizou-se planilha eletrônica Excel (pacote Office 2007/2008) para lançar e tratar os dados.  
Resultados e discussão: foram atendidos 254 pacientes com FNM, sendo 71% (n=181) na região de 
cabeça e pescoço; 12% da região pélvica; 7% na(s) mama(s). Os 10% restantes distribui-se nas 
topografias de membros, tórax e abdômem. Em relação ao estadiamento, 17% foram classificadas como 
estadio 1; 11% como estadio 1N; 22% como estadio 2; 36% como estadio 3 (n=91), definido como 
comprometimento de tecido subcutâneo; 11% foram classificadas como estadio 4 e 3% das lesões não 
foram estadiadas. Das 91 feridas em estadiamento 3, identificou-se que 63% (n=57) eram em região de 
cabeça e pescoço. No que se refere ao grau de odor, 70% (n=178) das lesões não apresentaram odor; 
7% odor grau I; 15% grau II; 7% grau III e 1% não informado.  
Conclusão: a maior parte dos pacientes com FNM atendidos no serviço estudado as possuem na região 
de cabeça e pescoço com estadiamento avançado e sem odor. Esses resultados expressam o desafio no 
manejo dessas lesões e de seus sintomas, buscando proporcionar qualidade de vida a pacientes e 
cuidadores/familiares. O controle do odor é uma das metas, já que pode interferir em outros sintomas e 
causar retraimento/isolamento social. 
 
 

107. Cuidados de fim de vida: A visão de médicos assistentes e residentes de 
clínica médica do Hospital das Clínicas Faculdade de Medicina da 
Universidade de SãoPaulo (HCFMUSP) 
 
País: Brasil 
Autores: M. DAlessandro, T. Branco, L. Soares, T. Chiba 
Resumen:  
Introdução: A cultura médica muitas vezes é um empecilho a introdução dos cuidados paliativos(CP). 
Esse trabalho busca identificar como clínicos do HCFMUSP se sentem e o que pensam sobre alguns 
aspectos dos cuidados de fim de vida (CFV). 
Materiais & métodos: Entre Out e Nov de 2011 realizou-se levantamento com residentes de clinica 
médica (RCM) e assistentes (ACM) que os supervisionam. A pesquisa foi voluntária e anônima. 70 RCM e 
36 ACM participaram. 
Resultados: Quando questionados se médicos tem uma responsabilidade em cuidar de familiares 
enlutados após a morte de um paciente 87,5% dos ACM concordou. Entre os RCM o resultado foi 
semelhante (83,1%). No entanto, o temor em lidar com o estresse emocional de familiares de um 
paciente em CFV se mostrou diferente, 18,8% dos ACM frente a 49,2% dos RCM sentem este temor. 
Todos os ACM e RCM concordam que médicos tem a responsabilidade de auxiliar os seus pacientes em 
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CFV a se preparar para a morte. Cerca de 31% dos ACM e RCM considera que cuidar de pacientes 
morrendo é depressivo. 29,2% dos RCM relataram se sentir culpados após a morte de um paciente, 
enquanto nenhum dos ACM o fez. 86,9% dos RCM consideram os CFV gratificantes. Enquanto 75% dos 
ACM pensam desta forma. 
Conclusão: Estes dados mostram uma maior dificuldade dos RCM frente aos ACM em lidar com os 
aspectos emocionais dos CFV. Esta diferença pode advir da maior experiência clínica dos ACM. No 
entanto, seria importante que estas questões fossem trabalhadas durante o programa de residência 
para que estes médicos recém-formados possam realizar CFV com menor desgaste emocional. 
 
 

108. Analise de possíveis condutas a serem aplicadas nos cuidados paliativos 
 
País: Brasil 
Autores: A. O. Matias, J. F. L. Anunciação e C. M. Correia 
Resumen: A incidência de câncer no Brasil e no mundo vem crescendo nas ultimas décadas e tenderá a 
aumentar com envelhecimento populacional. O Sistema Único de Saúde (SUS) registrou 423 mil 
internações por neoplasias malignas em 2005, além de 1,6 milhão de consultas ambulatoriais em 
oncologia. Mensalmente, são tratados cerca de 128 mil pacientes em quimioterapia e 98 mil em 
radioterapia ambulatorial. O sentimento de dor pela morte se faz presente mesmo com o conhecimento 
de que não há mais cura. Segundo Pilar (2002), pacientes sem possibilidade de tratamento, também 
conhecidos como pacientes terminais, são aqueles onde a morte é iminente e inevitável. A respeito 
disso, a OMS (2002) aponta os cuidados paliativos oferecidos aos pacientes que enfrentam doenças 
incuráveis como uma alternativa para melhorar a qualidade de vida não somente desses pacientes, 
como também de seus familiares. Dessa forma a identificação precoce, a avaliação e o tratamento 
correto trariam um maior alívio do sofrimento.  
O objetivo deste trabalho foi analisar as condutas a serem aplicadas nos cuidados paliativos, em 
pacientes sem possibilidade de cura. Através de uma revisão literária, com abordagem qualitativa, 
através dos descritores “Cuidados” e Paliativos” na base de dados do Lilacs e Scielo, no período de 
novembro de 2010. Para a triagem utilizou-se seleção de publicações nacionais e com período de 
publicação entre 1997 a 2010, sendo selecionados 67 artigos. Os artigos encontrados conceituam de 
uma forma geral os cuidados paliativos, mas não trazem um direcionamento de condutas a serem 
desenvolvidas pelos profissionais de saúde. Conforme artigos revisados foram agrupados resultados 
quanto ao controle da dor; suporte nutricional; técnicas de relaxamento mental e o direito a não- 
ressuscitação como instrumentos possíveis e importantes nos cuidados oferecidos aos pacientes 
terminais 
 
 

109. Ligação pós-óbito aos familiares enlutados como indicador de 
qualidade de serviço na assistência realizada por uma equipe interdisciplinar 
em cuidados paliativos 
 
País: Brasil 
Autores: S.R.Pereira; S.Kamizono; L.R.B.Cabral; L.P.Amaral Ambulatório de Cuidados Paliativos da Santa 
Helena Assistência Médica, São Bernardo do Campo – SP. 
Resumen:  
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Introdução: O trabalho realizado em Cuidados Paliativos permite que pacientes e familiares sejam 
assistidos nas diferentes dimensões do sofrimento. Riba e Dias (2009) afirmam que “é importante 
conhecer os problemas implicados no processo do adoecer e morrer, a fim de dirigir o atendimento de 
modo que proporcione maior qualidade de vida para o paciente e maior estruturação da família como 
um todo.”  
Objetivo: Verificar indicadores de qualidade de serviço na assistência realizada por uma Equipe 
Interdisciplinar em Cuidados Paliativos.  
Método: Foi realizado um estudo transversal através de contato telefônico com 46 familiares de 
pacientes acompanhados em um serviço de cuidados paliativos do setor privado que evoluíram para 
óbito, no período de março de 2011 a novembro de 2011. O contato ocorreu dentro do período mínimo 
de 15 dias após a morte e no período máximo de 20 dias para a realização do contato. Posteriormente 
foi preenchido protocolo elaborado pela Psicóloga, para avaliação dos dados coletados. Quando não foi 
possível o contato na primeira tentativa, foram realizadas até 3 tentativas em dias diferentes.  
Resultados: Dos 46 familiares, todos expressaram satisfação e agradecimento pela assistência recebida 
pela Equipe Interdisciplinar. Destes obtivemos 67% de familiares que demonstraram preparação e 
elaboração da perda por luto antecipatório. Obtivemos 96% em processo de luto normal, sendo que 
28% necessitaram de orientação ambulatorial para luto. Verificamos que 73% dos familiares 
contactados relataram a comunicação e conduta da equipe como facilitadores para a preparação e 
elaboração da perda.  
Conclusão: Observamos dados significativos quanto à satisfação e agradecimento à equipe nesta 
amostragem. A abordagem da Equipe Interdisciplinar foi um importante facilitador na preparação para a 
morte e elaboração da perda. Constatamos que a ligação pós-óbito é uma ferramenta eficaz para a 
avaliação e análise da qualidade do atendimento prestado pela equipe, tornando-se um indicador de 
qualidade assistencial. 
 
 

110. Interface entre cuidados paliativos e hematologia: Continuidade de 
cuidados 
 
País: Brasil 
Autores: CC Yamashita; MRB Souza; G Cassefo; T Chiba 
Resumen:  
Introdução: Apesar dos avanços no tratamento de doenças hematológicas, a morbimortalidade destas 
continua elevada. Os cuidados destes pacientes são específicos e seu encaminhamento para serviços de 
cuidados paliativos (CP) pode auxiliar no melhor planejamento de cuidados e abordagem de 
terminalidade. Todavia, estudos apontam o encaminhamento tardio para seguimento conjunto entre as 
equipes.  
Objetivo: Analisar a interface entre os serviços de CP e hematologia em um serviço de referência. 
MÉTODO: Estudo descritivo retrospectivo, através da análise de prontuário de pacientes encaminhados 
ao serviço de CP de um hospital público terciário oncológico pelo serviço de Hematologia no período 
entre Junho/2010 a Julho/2011, com o estabelecimento do perfil dos pacientes através da análise de 
dados sócio-demográficos, diagnóstico hematológico, comorbidades, tempo de sobrevida após o 
encaminhamento e local de óbito.  
Resultados: Encaminhados 20 pacientes, com média de idade de 63 anos, sendo 55% homens, e os 
diagnósticos hematológicos mais freqüentes foram linfoma não-Hodgkin (55%), mieloma múltiplo (30%) 
e leucemia mielóide crônica (10%), entre outros (5%). Em relação a comorbidades, 30% tinham 2 ou 
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mais doenças crônicas associadas, como insuficiência coronariana, acidente vascular encefálico e outras, 
porém todos apresentavam alta prevalência de complicações durante o seguimento hematológico. 
Apresentaram média de sobrevida de 43 dias, com mediana de 20 dias, próximo ao observado em 
outros estudos, mostrando o encaminhamento tardio destes pacientes à equipe de cuidados paliativos, 
sendo que 45% faleceram em hospice e os demais em ambiente hospitalar durante a mesma internação 
da avaliação inicial.  
Conclusão: Os dados desse serviço de referência brasileiro reiteram a situação já constatada em outros 
países, ou seja, que o encaminhamento de pacientes com doenças hematológicas ainda é tardio, 
evidenciando a necessidade de maior integração entre as equipes de CP e hematologia. 
 
 

111. Derechos de los enfermos de cáncer en la Clínica Fundebien 
 
País: México 
Autores: Clara Huacuja 
Resumen: La Clínica Fundebien es el único sitio en México creado y atendido por enfermos. Se 
encuentra desde hace cinco años en la hacienda San José, en la localidad de Baca, Estado de Yucatán. 
Aprovechando las profundas enseñanzas de la cultura maya, la Clínica Fundebien imparte terapias 
naturales de manera gratuita para apoyar los tratamientos de distintos padecimientos, principalmente 
el cáncer. La terapia central es el electromagnetismo a través del Oscilador de Ondas Múltiples 
inventado por el científico Georges Lakhovsky en 1936. Este aparato fue desconocido durante más de 70 
años, reconstruido y reutilizado hasta hace 5 años en nuestra clínica, donde hemos podido ver sus 
resultados alentadores. 
Además del electromagnetismo, hay asesoría para corregir hábitos alimenticios, se dan clases de Chi 
Kung, y se brinda apoyo emocional y psicológico al enfermo y a sus familiares con terapia floral. 
Queremos transformar la relación médico-paciente en México para reivindicar los derechos de los 
enfermos: a informarse y a tomar el control de su enfermedad.  
Invitamos a los asistentes al VI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos a 
recorrer los arbolados senderos, las terapias y la filosofía de la Clínica Fundebien, donde la muerte, y la 
vida, se ven distintas. 
 
 

112. Trabalho em equipe: Visão holística frente nossos pacientes 
 
País: Brasil 
Autores: M.L.P.C.Lourenço; D.B.Sorato; A.S.M.Ferreira. 
Resumen: Trata-se do relato de um caso clínico de uma paciente admitida em um serviço de cuidados 
paliativos oncológico numa cidade do interior do Estado de São Paulo, com tratamento prévio de 4 anos 
em outra instituição. Sendo que, em sua primeira consulta médica fora encaminhada para o tratamento 
de Cuidados Paliativos (CP) exclusivos. Acolhida pela equipe de CP, a paciente mostrava-se chorosa, com 
intensa dor e faces de sofrimento; estava acompanhada de uma familiar visivelmente ansiosa e 
entristecida. Os membros da equipe traçaram o planejamento terapêutico para esta família. Na visão da 
psicologia,utilizou-se Psicoterapia Breve e recursos terapêuticos auxiliares como técnicas de 
relaxamento e visualização e intervenções verbais visando clarificações cognitivas e afetivas e redução 
de sintomas decorrentes do tratamento. Nas sessões foram trabalhadas questões com foco no “luto” 
vivido pela paciente relacionado às perdas devido à doença, com sentimentos de tristeza e impotência; 
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temor da morte (luto antecipatório), além de ansiedades relacionadas ao conjunto de “dores” físicas e 
psíquicas relacionadas ao câncer. Com a terapia ocupacional, o trabalho realizado foi focado na 
demanda da apresentada pela paciente; sendo trabalhadas questões como adequação da nova rotina, 
conservação de energia e fortalecimento dos vínculos afetivos desta família. A fisioterapia interveio no 
controle da dor e fadiga proporcionando melhora na qualidade de vida. 
Resultados: A equipe vinculada ao paciente e seus familiares pôde visualizar mudança do quadro inicial 
apresentado. Sendo que a família pode se despedir com proximidade e afetividade frente a esta 
paciente que, aparentava-se tranquila e com as questões que antes eram aflitivas, resolvidas. 
Conclusão: Os profissionais que trabalham em CP, devem discutir os casos e planejarem os 
atendimentos para cada paciente pois, com os recursos de cada profissão associados pode-se trazer 
grandes benefícios aos atendidos. 
 
 

113. Pacientes portadores de câncer de pulmão avançado: É possível adesão 
em cuidados paliativos ambulatorial? 
 
País: Brasil 
Autores: G.Bonioli; V.Mannarino;F.Mello;B.Pereira;M.Paschoal 
Resumen:  
Objetivo: Avaliar adesão aos Cuidados Paliativos(CP) em regime ambulatorial em pacientes com câncer 
de pulmão em fase avançada.  
Materiais e Métodos: O local do estudo foi o IDT – HUCFF - UFRJ. Foi realizado estudo de duas coortes, 
retrospectivo, analítico e comparativo,com pacientes portadores de câncer primário de pulmão, não 
pequenas células, estágio IIIB e IV no momento do diagnóstico. A primeira coorte aqui denominada de 
Grupo de CP, com 86 pacientes atendidos no período de 2003 a 2005 e considerada população-alvo 
recebendo, em regime ambulatorial CP; alem do tratamento oncológico habitual comparado com coorte 
histórica denominada de Grupo de Oncopneumologia com 83 pacientes atendidos no período de 1999 a 
2001que não recebeu atendimento em CP. Utilizamos Testes de média para variáveis continuas, Teste 
de proporções para variáveis categóricas, Testes de Tarone-Ware, Log-rank, Peto and Prentice, como 
intervalo de confiança 95%.O estudo recebeu parecer favorável do Comitê de Ética.  
Resultados: Grupo de Oncopneumologia:Os pacientes permaneceram no ambulatório em média 156 
dias e mediana de 106 dias. Realizando média de 8.9 consultas e mediana de 7.0.Grupo de CP A) Período 
que permaneceram apenas no ambulatório de CP: em média 103 dias e mediana de 65 dias, realizando 
em média, nove consultas e mediana de seis consultas.B)Período de permanência no ambulatório CP e 
Oncopneumologia (considerou-se a data da primeira consulta e da última consulta no ambulatório). Em 
conjunto, o tempo de permanência no ambulatório teve média de 235 dias e mediana de 172 dias, com 
média de 18 consultas e mediana de 15 consultas.  
Conclusões: Foi criada a interrelação entre tratamento oncológico e tratamento paliativo clinico ao ser 
proporcionado, as duas modalidades de tratamento ambulatorial. Os tratamentos são complementares 
e mostram que os CP, na modalidade de atendimento ambulatorial, é viável proporcionando maior 
adesão dos pacientes e maior vínculo com a equipe. 
 
 

114. Dor total: O desafio do cuidado diante de uma dor multidimensional 
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País: Brasil 
Autores: David, Tatiane Santana Assad  
Resumen:  
Introdução: o termo “Dor Total” foi criado por Cicely Saunders, a partir de seu cuidado a pacientes em 
final de vida onde ela percebeu que além da dor física, esses pacientes apresentavam dor social, 
psicológica e espiritual e que, portanto todas essas dores intrinsecamente ligadas precisariam ser 
abordadas e tratadas em conjunto. Segundo o Instituto Nacional de Câncer 60% a 90% dos pacientes 
com câncer avançado, apresentam dor moderada a intensa. A dor física pode se agravar com todos os 
sintomas que causem desconforto aos pacientes, como a fadiga e a dispnéia. A doença incapacitante e 
avançada, acompanhada das várias hospitalizações e efeitos colaterais dos remédios, dificulta/impede o 
indivíduo de exercer suas atividades sócio-familiares, caracterizando a dor social. A frequência e as 
formas de apresentação da dor psicológica vão depender não somente do que está levando o paciente à 
morte, bem como de sua personalidade e sua capacidade de resiliência frente às adversidades. O 
somatório de todas essas dores apresentadas repercutirá necessariamente na esfera espiritual, não só 
do paciente, mas também dos familiares.  
Objetivo: Discutir a importância de diagnosticar e tratar a dor total em pacientes que estejam em 
cuidados paliativos.  
Metodologia: Propõe-se um estudo de natureza teórico-reflexiva, que utiliza a abordagem qualitativa 
para identificar nos trabalhos já produzidos as evidências e abordagens da dor total.  
Conclusão: Infelizmente muitas vezes, a dor de um paciente em cuidados paliativos persiste, seja porque 
a causa não foi detectada ou porque fatores envolvidos na dor eram múltiplos e tão complexos que não 
puderam ser debelados ou mesmo compreendidos. O que se pretende com essa reflexão é que 
possamos pensar em torno de nossa prática de cuidado e ampliar nossas competências profissionais, 
possibilitando de maneira concreta o atendimento a nossos pacientes como um ser único em sua 
multipluralidade corpo-mente-espírito. 
 
 

115. Predictores de náusea y vómito inducidos por quimioterapia en 
pacientes con cáncer de mama  
 
País: Colombia  
Autores: D.Ospina; S. Molina; M.Luján; B.Téllez; M. Rodriguez; J. Vargas 
Resumen:  
Objetivo: Identificar factores de riesgo, independientes del esquema quimioterapéutico, que 
predisponen a náusea/vómito en pacientes con cáncer de mama que reciben tratamiento oncológico 
por primera vez en Instituto de Cancerología, Colombia. 
Metodología: Pacientes femeninos con cáncer de mamá recién diagnosticado con quimioterapia 
moderada o altamente emetógena, durante 2011. Se excluyó enfermedad avanzada y 
quimioterapia/radioterapia concomitante.  
Diseño del estudio: Prospectivo longitudinal.  
MUESTRA: 82 pacientes 
MÉTODOS ESTADÍSTICOS: Programa SPSS vr. 19.00.  
Resultados: 82 mujeres con cáncer de mama, edad promedio 49.8±11.7 años. 48.8%(40): Estadio III y 
26.8%(22) estadio II. 39%(32) consume café habitualmente. Enfermedad del movimiento previa: 
23%(32) Nauseas durante el embarazo: 46.3%(38) 24 HORAS: 
•58.5%(48): sin nausea, 28%(23): nausea leve 
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•80.5%(66) Sin vómito 72 HORAS: 
•35.4%(29) Sin nausea y 34.1%(28): nausea leve, 29.3%(24): nausea moderada 
•65.9%(54: Sin vómito, 19.5%(16) Vomito leve, 13.4%(11): vómito moderado. 
Primeras 24 horas: 76%(62) niega sudoración ó insomnio, 63%(52) niega debilidad generalizada, y 
73%(60) niega anorexia. 
72 horas: La debilidad generalizada se manifestó en 57% (47) de las pacientes y la anorexia 59%(48) 
Depresión clínica: 92.7%(76) y ansiedad: 19.5%(16). 14.6%(12) presentan ansiedad y depresión 
simultáneamente. 
91% de los pacientes que presentó nausea ó vómito presentó síntomas de depresión clínica, 21% 
presentó ansiedad clínica.  
55% de las pacientes que presentaron nausea o vómito luego de las 72 horas tuvo nausea durante el 
embarazo. 
42% de las pacientes que tuvieron nausea o vómito consume café regularmente 
Conclusiones: 
-Se evidenció incremento de los síntomas 72 horas postquimioterapia. 
-No se encontró relación entre las expectativas al tratamiento y los síntomas posteriores. 
-El consumo de café en forma regular parece relacionarse con nausea/vómito postquimioterapia. 
-Las mujeres que durante los embarazos manifestaron nausea/vomito presentaron mayor incidencia de 
estos síntomas a las 72 horas. 
-La depresión y la ansiedad pueden estar relacionados con nausea/vómito durante el tratamiento. 
 
 

116. Avaliação e ntervenção na criança com dor em uti pediátrica: Percepção 
da equipe de saúde articulada às ideias de Paterson-Zderad 
 
País: Brasil 
Autores: Przyziemirski. A.S., Persegona. K.R. 
Resumen: Este estudo visa compreender como se dá o processo da avaliação/intervenção realizadas 
pelos profissionais de saúde de uma equipe multidisciplinar, diante da criança que vivencia a experiência 
dolorosa em UTI. Pesquisa qualitativa, utilizado método exploratório-descritivo.  
Objetivos: identificar a percepção da equipe de saúde sobre avaliação da dor nas crianças internadas em 
UTI; desvelar intervenções realizadas pela equipe de saúde à criança criticamente enferma com dor e 
relacionar avaliação/intervenção realizada pela equipe de saúde na criança com dor à teoria proposta 
por Paterson-Zderad. Questão norteadora: “Qual a percepção da equipe de saúde sobre a 
avaliação/intervenção em crianças com dor internadas em UTI Pediátrica?” Sujeitos participantes do 
estudo: trinta profissionais da equipe multidisciplinar que atuam em duas UTI’s Geral e Cirúrgica de um 
Hospital Infanto Juvenil de grande porte na cidade de Curitiba. Coleta das informações: entrevista 
semiestruturada gravada. O projeto foi submetido ao CEP, aprovado com registro N.0980-11. Utilizou-se 
Análise de Conteúdo proposta por Bardin (2010), onde emergiram quatro Unidades de Contexto, com 
dez Unidades de Registro. As Unidades de Contexto: 1) A avaliação da dor da criança criticamente 
enferma pela equipe de saúde como uma perspectiva para o cuidado humanístico; 2) 
Multidimensionalidade da avaliação da dor da criança criticamente enferma; 3) Intervenções realizadas 
pela equipe de saúde à criança criticamente enferma com dor; 4) A relação da avaliação/intervenção 
realizada pela equipe de saúde à criança criticamente enferma com dor, sob a ótica reflexiva de 
Paterson- Zderad. Foi possível compreender que se fazem necessárias habilidades peculiares destes 
profissionais e a partir de percepções genuínas, atender as necessidades das crianças com uma visão 
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holística para a tríade envolvida: Paciente, Familiar/Acompanhante e Equipe de saúde, aprimorando do 
cuidado com respostas humanas e éticas. 
 
 

117. A utilização de terapias complementares no cuidado paliativo: Uma 
revisão sistemática 
 
País: Brasil 
Autores: Tuanny Argolo de Andrade;Juliana Souza Caires; Juliana Bezerra do Amaral 
Resumen:  
Introdução: As terapias complementares são técnicas que proporcionam, em conjunto com a medicina 
convencional, a assistência à saúde ao indivíduo, considerando os aspectos físicos, emocionais e 
espirituais, buscam a promoção de uma melhor sensação de bem estar e melhor qualidade de vida.  
OBJETIVO: Analisar as produções cientifica sobre a utilização de terapias complementares no cuidado 
paliativo.  
Metodologia: Estudo de caráter descritivo e exploratório com abordagem qualitativa. O método 
utilizado para coleta de dados foi o levantamento bibliográfico feito nas bases de dados eletrônicas 
Scielo e Medline no período de setembro a dezembro de 2011. Foram incluídos artigos publicados nos 
idiomas inglês, espanhol e português, que abordavam a temática. Foram excluídos os artigos 
incompletos, editoriais, consensos, teses, dissertações e monografias. Utilizaram-se os seguintes 
descritores: cuidados paliativos e terapias complementares, em várias combinações nos respectivos 
idiomas. Após a leitura dos títulos, resumo e análise dos artigos, foram selecionados quatorze, todos na 
língua inglesa, no período de 1997 a 2008.  
Resultados: Através da análise qualitativa dos artigos, foi possível identificar informações que foram 
reveladas em três categorias: As respostas das terapias complementares; A importância das terapias 
complementares no cuidado paliativo; A integração da medicina complementar com a medicina 
convencional.  
Conclusão: Os estudos demonstraram que as terapias complementares apresentam um resultado 
positivo quando empregadas no cuidado paliativo, pois promovem alívio dos sintomas, conforto e uma 
melhor qualidade de vida. Observou-se também que pouco se têm pesquisado e publicado a cerca do 
tema, não foi identificado nessas bases de dados estudos a nível nacional sobre a utilização de terapias 
complementares no cuidado paliativo, apesar de extrema relevância. 
 
 

118. Escala Modificada de Borg, um método de quantificar a dispnéia no 
paciente em cuidados paliativos 
 
País: Brasil 
Autores: J.A.C. Noble, L.G. Tosato 
Resumen: Cuidados paliativos é reconhecido como uma abordagem que melhora a qualidade de vida 
dos indivíduos e seus familiares na vigência da doença terminal. Os quadros de dispnéia são freqüentes 
em pacientes terminais.A dispnéia representa um dos principais sintomas no último ano de vida sendo 
que é o terceiro sintoma mais prevalente na última semana de vida(Solano,2009). Por ser um sintoma 
muito incapacitante acarreta grande redução da capacidade funcional e qualidade de vida do paciente. 
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A dispnéia é um sintoma subjetivo e de difícil mensuração afinal cada paciente o sente de uma forma 
diferente e, muitas vezes, o que é percebido pelo examinador não é a mesma sensação do paciente. 
Escalas de percepção de dispnéia têm sido propostas para identificar a gravidade do quadro. Apesar da 
validação das escalas de dispnéia estar bem estabelecida, seu uso rotineiro precisa ser melhor 
difundido. O presente trabalho tem a intenção de apresentar essa escala aos profissionais envolvidos 
nos cuidados do paciente terminal, a fim de potencializar o tratamento desse sintoma. 
A escala Modificada de Borg ou Tabela de Borg é uma escala criada pelo fisiologista sueco Gunnar Borg 
para a classificação da percepção subjetiva do esforço. 
Numa escala numérica de 0 a 10 readaptada, por Burdon em 1982, da original que ia de 0 a 20, o 
indivíduo utiliza a escala para apontar sua própria percepção de esforço. É muito usada para mensurar a 
dispnéia durante o exercício, ou em atividades físicas, porque a medição é feita de forma direta no 
momento em que o paciente está experimentando a sensação. 
Assim percebe-se que a dispnéia é um sintoma freqüente em pacientes terminais e que sua mensuração 
permite avaliar o grau de afetação da capacidade funcional e pode ser útil na avaliação do tratamento 
dos pacientes afetados. 
 
 

119. Avaliação do agrupamento de sintomas de pacientes com câncer 
avançado 
 
País: Brasil 
Autores: Camila Cristófero Yamashita, Andrea Yamaguchi Kurashima, Toshio Chiba, Juliana Gomes 
Ballerini e Heloísa Kraynik da Silva. 
Resumen:  
Introdução: Para a equipe de Cuidados Paliativos, o controle dos sintomas é a prioridade no tratamento. 
A maior parte das pesquisas já descritas refere este manejo de forma isolada, analisando cada sintoma 
individualmente. Diferentes sintomas podem ocorrer em combinação ou por influência e desta forma, 
podemos entender os mecanismos e melhorar o manejo para controle, desenvolvendo intervenções 
direcionadas e melhorando a qualidade de vida destes pacientes. O estudo de conjunto de sintomas 
pode ajudar a agilizar tratamentos por mirar vários sintomas simultaneamente, resultando em maior 
benefício terapêutico. Este estudo pretende relatar a análise dos principais sintomas dos pacientes em 
fase de cuidados paliativos.  
Método: Estudo prospectivo. Foram entrevistados pacientes atendidos, em primeira consulta, no 
ambulatório de Cuidados Paliativos do ICESP, entre fevereiro e agosto de 2011, utilizamos o 
questionário ESAS para avaliação. As variáveis estudadas foram: sexo, diagnóstico e sintomas. Para 
avaliar o agrupamento de sintomas realizamos a análise fatorial confirmatória. O questionário ESAS é 
uma ferramenta de avaliação utilizada com freqüência por equipes de Cuidados Paliativos. Avalia a 
gravidade de onze sintomas físicos e psicológicos. 
Resultados: Foram entrevistados 120 pacientes. Destes 51% são mulheres e 49% homens. Os cânceres 
mais prevalentes foram: gastrointestinais (27,2%), cabeça/ pescoço (14,7%) e pulmão (14%). Os 
sintomas foram agrupados em três fatores principais, sendo eles: Fator 1: tristeza, angústia e 
sonolência; Fator 2: dor, cansaço, enjôo, prurido e falta de ar; Fator 3: apetite e bem estar. Dentre os 
sintomas avaliados encontramos em pior avaliação: dor (18%), cansaço (21%), depressão (19%), 
angústia (22%), sonolência (7%), inapetência (21%), mal estar (15%), náusea (10%) e dispnéia. (8%).  
Conclusão: O agrupamento pode auxiliar na paliação dos sintomas, podemos focar no tratamento ativo 
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de um deles, atingindo dessa forma a regressão de todos os sintomas do conjunto. Melhorando os 
sintomas, aumentamos a qualidade de vida deste paciente, proporcionando um cuidado humanizado. 
 
 

120. Eficacia de buprenorfina por diferentes vías de administración en el 
tratamiento del dolor oncológico 
 
País: México 
Autores: M.L. Prieto, A.C. Saucedo, R. M. Elizondo 
Resumen:  
Objetivos: Evaluar eficacia de buprenorfina por diferentes vías de administración 
Material y métodos: Estudio experimental con mediciones post test con grupo control. Se incluyeron 
pacientes entre 18-90 años sin distinción de sexo o peso, de primera vez con EVA de 6-10 puntos. 
Mediante sorteo se asignó vía de administración. Se evaluó al mes eficacia y efectos adversos. Se 
compararon los puntajes obtenidos con el análisis de varianza para mediciones repetidas de Freedman, 
además se utilizó el SPSS versión 15.0 considerándose significativo p< 0.05. 
Resultados: Se realizaron 4 grupos con 50 pacientes cada uno. El grupo I infusión tuvo una mediana de 
edad 60+14, El grupo II Oral de 64+11, Grupo III Intravenosa 65+11 , el Grupo IV Subcutánea 64+11 
(p<0.05). En cuanto al sexo grupo I hombres 56% , mujeres 44%; Grupo II, 70 Y 30 %.. Grupo III, 66 Y 
34%, Y Grupo IV, 52 Y 48%. Con diferencia de EVA inicial y final de 7.12 en el grupo (infusión), 4.60 
puntos en el grupo (oral),5.98 grupo III (Intravenoso) ,grupo IV 5.54 ( subcutáneo) con p<0.001). Uso de 
terapia de rescate del 30% en grupo de infusión, 40% grupo oral,20% grupo intravenoso, y 28% grupo 
subcutáneo (p<0.05). Presencia de nausea 8 (16%) grupo infusión y oral: 13 (26%) grupo intravenoso, 9 
(18%) grupo subcutáneo. Cursaron con vómito 9(18%) grupo de infusión, 4(8%) grupo oral, 10(20%) 
grupo intravenoso, 6(12%) grupo subcutáneo. 
Conclusión: La administración de buprenorfina para el manejo del dolor por cáncer, es una buena 
opción terapéutica, siendo más eficaz la administración en infusión intravenosa continua. El impacto del 
estudio: Paciente, el manejo del dolor es eficaz desde la primera consulta. Profesionales, se demostró 
eficacia de la buprenorfina (opioide), por las diferentes vías, Institución: Se reducen los costos, ya que 
desde un inicio, se da tratamiento eficaz del dolor. 
 
 

121. Morfina: a percepção do paciente e de seu cuidador 
 
País: Brasil 
Autores: M.F. Barbosa, S.A.S. Venancio, C.M.Passos 
Resumen:  
Introdução: a morfina é considerada o medicamento de escolha para tratamento de dor forte. Contudo, 
o entendimento do profissional de saúde, quanto a este medicamento, parece diferir daquele expresso 
pelos usuários dos serviços de cuidados paliativos oncológicos. Afim de conhecer a visão dos usuários da 
Unidade de Cuidados Paliativos do Instituto Nacional de Câncer (HC IV/Brasil) sobre este medicamento 
foi realizada uma investigação entre 2009 e 2010.  
Método: foram realizadas entrevistas com usuários do ambulatório do HC IV conduzidas por 
farmacêuticos utilizando-se um questionário padrão, cujas repostas eram fechadas e abertas. As 
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análises foram feitas a partir da avaliação das respostas fechadas e abertas, por estatística descritiva 
simples. A amostra foi calculada a partir do universo de forma aleatória.  
Resultados: foram realizadas no período 167 entrevistas com usuários da unidade. Quanto à utilização 
de morfina, verificou-se que 13,2% dos pacientes relata concordar com a afirmativa de que “morfina faz 
mal ao seu organismo”. Deste total 22,7% realizam tal inferência por a considerarem “um remédio 
muito forte” ; 27,3% , por acreditarem que ela “faz mal ao coração” e 9,1%, por a associarem à “fase 
terminal”. Quando perguntados se concordavam com a afirmativa de que morfina gera vício, 50% 
estiveram de acordo, contudo, apenas 2 declararam ter conversado com seu médico a respeito.  
Conclusão: Os resultados obtidos chamam a atenção para a necessidade de ampliar o diálogo sobre os 
medos e mitos que ainda cercam a utilização de medicamentos e em especial da morfina. O percentual 
daqueles que creem e se preocupam com a possibilidade de verificar a instalação do vício aponta a 
necessidade de maiores esclarecimentos quanto a estas questões, bem como o estabelecimento de um 
processo educativo para pacientes e cuidadores, que anteceda o momento de utilização da morfina, 
afim de melhorar a confiança no tratamento e a adesão 
 
 

122. Cuidados paliativos: Conhecimentos de alunos de graduação e pós 
graduação de uma escola de enfermagem do estado de São Paulo-Brasil 
 
País: Brasil 
Autores: R.A.G.Lima; J.B.Cybis;L.C.Nascimento 
Resumen: Identificar os conhecimentos que alunos de graduação e pós-graduação em enfermagem 
possuem sobre cuidados paliativos. Estudo de natureza descritiva, exploratória, de campo. Participaram 
alunos de enfermagem de uma escola de enfermagem do estado de São Paulo. Os dados foram obtidos 
mediante o preenchimento de questionário, pelos próprios participantes, contendo dados de 
identificação (sexo, idade, estado civil, religião e procedência) e questões relacionadas à definição do 
conceito de cuidados paliativos, experiência no cuidado ao paciente em paliativos, características dos 
cuidados paliativos e disciplinas que abordam a temática. Foram convidados a participar, alunos 
presentes na instituição em período pré determinado. Os dados foram analisados em termos de 
freqüência e porcentagem. O estudo teve aprovação de Comitê de Ética em Pesquisa. Participaram 60 
sujeitos, 43 alunos de graduação, 4 de especialização e 13 de pós-graduação (mestrandos e 
doutorandos); 58 eram do sexo feminino e 2 do masculino; 42 na faixa etária de 16 a 25 anos; 17 entre 
26 e 35 anos e 1 entre 36 e 45 anos. Destes, 57 % já conheciam cuidados paliativos em decorrência de 
participação em eventos científicos ou ligas acadêmicas; também pela mídia ou leitura científica. Com 
relação ao cuidado direto, 27% informaram já ter atendido pacientes em cuidados paliativos. Sobre as 
características dos pacientes, entre 172 mencionadas, destacam-se déficit de auto-cuidado, dor, doença 
crônico-degenerativa; emagrecimento, palidez e fadiga e dependência de cuidados básicos e de alta 
complexidade. Identificamos que 46 % dos sujeitos referiram não ter participado de disciplinas na 
graduação ou pós-graduação onde a temática de cuidados paliativos fosse discutida. Os resultados 
evidenciaram que os alunos possuem pouco conhecimento sobre cuidados paliativos e que não houve 
abordagem do tema, de forma sistemática, no processo de formação do enfermeiro e este, no entanto, 
presta assistência a esta clientela durante atividades de ensino clínico ou no trabalho. 
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123. Abordando as diferentes modalidades de ensino-aprendizagem: Relato 
da experiência da IV Jornada de Cuidados Paliativos do Instituto do Câncer 
do Estado de São Paulo (ICESP) 
 
País: Brasil 
Autores: T. Vaz Guimarães; T. Pinto; T. Branco; F. Chino; T. Chiba 
Resumen:  
Objetivo: Relatar a experiência de evento sobre cuidados paliativos com abordagem de diferentes 
estratégias de ensino-aprendizagem  
Métodos: O processo de aprendizado acontece de diferentes formas, apesar da maioria dos eventos 
basearem seu processo de ensino apenas em aulas expositivas. A equipe de cuidados paliativos e dor do 
Instituto do Câncer do Estado de São Paulo organizou em 2011 a IV Jornada de Cuidados Paliativos e Dor 
com um caráter mais prático. Das 12 horas do evento foram 4 horas de aulas expositivas e 8 horas de 
oficinas práticas e vivenciais, nas quais os alunos se dividiam em pequenos grupos para discutir e 
vivenciar durante 2 horas temas específicos como sedação paliativa, dor total, hipodermóclise, luto, 
auto-cuidado e manejo da bomba de PCA. As oficinas foram facilitadas por membros da equipe de 
cuidado paliativo e dor do ICESP. Após o término do evento os participantes responderam um 
questionário de avaliação e satisfação, pontuando notas de 0-10 para cada aula e oficina que 
participaram. 
Resultados: Foram 83 participantes, 34% médicos, 39% enfermeiros. Metade dos participantes relatou 
participação prévia em eventos sobre o assunto, 45% referiam trabalhar com cuidado paliativo. 93% dos 
participantes deram notas de 8,9 ou 10 para as oficinas, enquanto 78% avaliaram as aulas expositivas 
com estas notas. Equanto apenas 7% pontuou as oficinas com nota de 5 ,6 e 7, 18% assim pontuaram as 
aulas expositivas. Quando questionados sobre como avaliariam o ensino em formato de oficinas 
práticas, 92% avaliaram com notas 8, 9 e 10 e apenas 8% notas 6 e 7. 
Conclusão: A experiência de realizar um evento científico com formatos mistos de ensino mostrou que 
um grande número dos participantes avaliou mais positivamente as atividades práticas e vivenciais do 
que as aulas expositivas, sugerindo uma reavaliação do formato tradicional dos eventos científicos 
baseados em aulas expositivas. 
 
 

124. Educação em cuidados paliativos: Subsídio para a implementação da 
qualidade de assistência em um serviço especializado de infectologia do 
estado de São Paulo / Brasil 
 
País: Brasil 
Autores: Brunetti, G.L.; Cruz, R.; Garcia, J.B.; Lucchetta, A.M.; Melo, D.A.; Mello, S.H.S.; Queiroz, M.E.G.; 
Sobrinho, S.M.R. 
Resúmen:  
Introdução: A Equipe Interdisciplinar de Cuidados Paliativos do Instituto de Infectologia Emílio 
Ribas(IIER), tem como constante desafio buscar o aperfeiçoamento técnico científico dos profissionais, 
visando um trabalho de qualidade e eficiência, procurando minimizar o sofrimento dos pacientes e 
promover apoio aos familiares. 
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Objetivo: Apresentar a experiência da Equipe Interdisciplinar de Cuidados Paliativos do IIER, nas 
atividades relacionadas a educação em Cuidados Paliativos. 
Método: Estudo retrospectivo, descritivo, exploratório, com abordagem quantitativa, realizado no 
Instituto de Infectologia Emílio Ribas.Os instrumentos utilizados para o desenvolvimento do processo 
educativo em cuidados paliativos foram: eventos científicos por meio de palestras e mesas redondas 
com temas referentes a prática paliativista, sensibilizações com carga horária de 08 horas a gestores e 
profissionais de saúde em nível nacional, capacitações a equipes de saúde multiprofissional, com carga 
horária de 40 horas de atividades teóricas e práticas, em nível nacional, aprimoramento em nutrição e 
enfermagem  realizado com supervisão teórico e prática.As atividades foram realizadas no período de 
2002 à 2011.  
Resultado: Foram realizadas 06 capacitações em 02 estados totalizando 129 profissionais. As 
sensibilizações municipais contaram com 162 profissionais, sendo que as nacionais realizadas em 08 
estados tiveram 670 participantes. Os eventos científicos foram realizados na semana da comemoração 
ao dia Mundial de Cuidados Paliativos, perfazendo um total de 05 eventos e 842 profissionais 
participantes. Também foram realizadas supervisão de 22 aprimorandos de enfermagem e nutrição. 
Conclusão: As atividades de ensino em cuidados paliativos devem estar inseridas no contexto da 
assistência associada a prática clínica proporcionando aos profissionais a implementação da qualidade 
do atendimento, no estreitamento da relação entre teoria e prática, subsidiando, portanto, a arte e a 
estática do cuidar. 
 
 

125. Evaluación de actividades docentes: Implementación del proyecto 
“Help the Hospices” - En busca de la equidad: Medicina Paliativa en todo el 
departamento 
 
País: Uruguay 
Autores: M.Bove; C.Chapper; C.Martinez; G.Piriz; L.Rebollo; M.DelValle 
Resúmen:  
Introducción: La Unidad de Medicina Paliativa de la Asociación Médica San José, Uruguay, implementó 
el proyecto “Help the Hospices”, realizando talleres de difusión y capacitación básica en Medicina 
Paliativa. 
Objetivo: Evaluar el impacto de un curso de capacitación en conocimientos básicos de medicina 
paliativa. 
Metodología: Estudio descriptivo, analítico, de las muestras previa y posterior a la intervención docente, 
a través de un cuestionario que evaluó conocimientos básicos de Medicina Paliativa. Criterio de 
inclusión: médicos y enfermeros que realizaron el curso, pre y post test (n=63, 21 médicos y 42 
enfermeros). No se incluyó otros integrantes del equipo de salud. Se cálculo media y comparación de 
medias pareadas a través del test de student. 
Resultados: El promedio de respuestas correctas del pre test fue 42, 0.01. 50,8% de la población 

desconocía lasy 58 en el post test, con una p pautas de la OMS para el tratamiento del dolor, 

disminuyendo a 11.1% luego de la 0.01.intervención, p. Conocían los opioides débiles un promedio de 

35 en el pre test y 52 en el 0,001. Sobre los efectos secundarios de lapost test, p morfina respondieron 

correctamente 29 en pre test y 63 post test, 0,001.p 22,2 % de los participantes conocía la dosis 

máxima del tramadol 0,001. 42,9 % de los participantesllegando a 90,5 % luego de la intervención, p 
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conocía la mariposa adecuada para administrar medicación subcutánea y 95,2 % en 0,001. 87,3 % y 

98,4% (pre y post test) definió correctamenteel post test, p 0,001.espiritualidad, p 
 
 

126. A formação de profissionais em cuidados paliativos: Uma proposta 
transdisciplinar 
 
País: Brasil 
Autores: Maria da Glória Sobrinho - Sobrinho, MG. Camila Aloisio Alves - Alves, CA. 
Resumen: A internação de um paciente terminal é um momento delicado para pacientes e familiares, 
que requer reconfiguração da rotina de vida e assimilação do processo de adoecimento. Contribuir para 
a mudança desse cenário exige que os profissionais de saúde assumam o cuidado como valor, 
apreendendo-o como uma ação integral, participativa e humanizada. Todavia, a formação biomédica 
ainda é centrada na divisão das disciplinas, no cuidado parcelado e na utilização excessiva de 
tecnologias. 
O investimento em uma formação centrada na proposta transdisciplinar dialoga conhecimento técnico 
com intuição e sensibilidade na relação direta com o paciente. A confiança deve ser construída 
integrando a linguagem verbal e não-verbal. O papel dos profissionais é de permitir aos pacientes 
realizar os projetos que tenham para o final de vida e apoiar a família, ajudando-a a compreender 
melhor as atitudes e contradições do paciente, contribuindo para o aumento do capital de vida do 
mesmo. Acompanhar um paciente nos momentos finais da sua vida não é lutar contra a doença, mas 
ajudá-lo a viver dignamente este fim, diminuindo o sofrimento físico e psicológico. 
Esta forma de cuidar exige superar o distanciamento cientificista, integrar áreas do conhecimento e 
exercer a alteridade nas relações. Os resultados alcançados na formação de profissionais refletem em 
melhorias no trabalho das equipes e na relação com os pacientes, solidificando os laços de afeto e 
confiança, uma vez que reconhece as histórias de vida dos sujeitos, os diferentes níveis de realidade e a 
lógica do terceiro incluído, fazendo emergir um sentido humano, ético e sustentável. 
Concluiu-se que o projeto de formação dos profissionais em cuidados paliativos diferencia-se através da 
proposta transdisciplinar, pois exige ética pessoal, apoio interpessoal e integração dos conhecimentos 
de diferentes ciências e saberes. A intenção de compartilhar define um caminho de solidariedade fora 
do qual o confronto com a morte não pode humanizar-se. 
 
 

127. Cinco anos de atividades da Liga de Cuidados Paliativos da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo: Relato de experiência 
 
País: Brasil 
Autores: Gustavo Carneiro Ferrão, Ariel Testassica Trunkel, Ana Carolina Kuhne, Karina Duraça, José 
Antônio Esper Curiati, Wilson Jacob Filho, Luís Alberto Saporetti 
Resumen:  Durante a graduação na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, o contato dos 
acadêmicos com pacientes em final de vida é freqüente, em especial durante o período do internato. Tal 
freqüência contrasta com o déficit na formação em Cuidados Paliativos no currículo nuclear. Visando 
suprir essa deficiência, um grupo de estudantes procurou profissionais que já atuavam na área. Desse 
encontro ,surgiu a Liga de Cuidados Paliativos, vinculada ao Serviço de Geriatria da FMUSP. Os objetivos 
da liga são: 
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- Introduzir e sensibilizar o acadêmico de medicina para o cuidado aos pacientes em final de vida através 
da filosofia dos Cuidados Paliativos; 
- Aprender a abordar os sofrimentos dos pacientes e familiares, com foco nas prioridades deles; 
- Desenvolver habilidades e atitudes relacionadas à boa comunicação médico-paciente, especialmente 
em situações de crise; 
- Valorizar a importância de abordar sofrimentos psicológicos, sociais e espirituais, integrando os 
conhecimentos da equipe interdisciplinar; 
- Propiciar reflexões acerca dos aspectos ético-legais, espiritualidade e finitude. 
A liga possui três atividades, cada uma com freqüência de uma vez por semana. Nas reuniões didáticas 
são abordados os principais temas da área de Cuidados Paliativos. Os alunos também participam das 
reuniões multidisciplinares do ambulatório, acompanhando as discussões de caso e reflexões de 
aspectos éticos, espiritualidade e finitude.  Os estudantes são incentivados a acompanhar consultas 
ambulatoriais não somente da área médica, mas de toda a equipe multidisciplinar. 
Nos cinco anos de funcionamento, recebemos ao todo 25 estudantes, sendo que 15 estão atualmente 
na liga. Através das discussões temáticas e de casos clínicos, reforçamos valores que consideramos 
essenciais para a futura atuação profissional, como o foco no paciente, a interdisciplinaridade, 
habilidades de comunicação e a auto-reflexão. 
 
 

128. Minicurso de cuidados paliativos: A experiência da Liga Acadêmica 
Acriana de Medicina Paliativa (LAAMP) e os estudantes de medicina da 
Universidade Federal do Acre (UFAC) 
 
País: Brasil 
Autores: Dione Cardoso de Sousa ; Ellen da S. Gonçalves; Arthur Dias ,Thamires H. de Almeida ; Jene 
Greyce Souza de Oliveira , Sandra Márcia Carvalho de Oliveira 
Resumen: O presente trabalho objetiva relatar a experiência da realização do I minicurso organizado por 
membros da Liga Acadêmica Acriana de Medicina Paliativa(LAAMP) e demonstrar a aplicação prática no 
sentido da formação de pequenos multiplicadores do paliativismo entre os acadêmicos que 
participaram do minicurso. Foram selecionados os dias 17 e24 de setembro de 2011 para a realização 
das palestras do  minicurso. A divulgação foi feita através de cartazes e pela internet. O método para 
inscrição dos interessados foi via on line, em endereço eletrônico específico para este fim.  
Estabeleceram-se quatro eixos norteadores para a composição dos temas: comunicação 
verbal,comunicação-não verbal, terapêutica da dor e apoio à família. As palestras foram ministradas por 
profissionais convidados(médicos,assistente social e psicólogos)  e por uma cuidadora. Ao término do 
minicurso foi aberto edital para a seleção 10 estudantes do curso de medicina para comporem a 
LAAMP. O critério para inscrição foi ter participado do minicurso e a seleção foi através da aplicação de 
um questionário objetivo aos candidatos sobre os temas do I Minicurso. Dos 100 acadêmicos inscritos 
compareceram 48, dentre eles 39 da UFAC com 25 de Medicina, 08 de Enfermagem, 01 de Educação 
Física, 03 de Saúde Coletiva e 02 de Química; e 09 acadêmicos de universidades particulares, com 04  de 
Psicologia e 05 de Fisioterapia.38  obtiveram 80% presença, dentre eles 29 da UFAC com 19 Medicina,5 
Enfermagem,01 Ed.física, 02  Química,02  Saúde Coletiva; e  os mesmos 09 de particulares. 
Dez estudantes do 2º período de medicina inscreveram-se para concorrer às 10 vagas  oferecidas para 
serem membros da LAAMP e foram aprovados. Demonstrou-se que a realização de minicursos é de 
extrema importância para a formação das ligas acadêmicas, e podem servir para fomentar a introdução 
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e aplicação de conhecimentos sobre os cuidados paliativos não somente entre os estudantes de 
medicina, mas que deve ser estimulada nas outras áreas da saúde. 
 
 

129. Acompanhamento pelos estudantes de medicina de um paciente em 
cuidados paliativos morador de uma instituição de longa permanência 
(ILPM) 
 
País: Brasil 
Autores: Lara R. Santiago Freitas, Guilherme Torres Alexandre, Juliana Rodrigues Teixeira, Onofre 
Martins de Sousa Neto 
Resumen: Homem, 73 anos, é admitido em uma ILPM, em 10/11/11, com nódulo cervical esquerdo, 
surgido há 4 meses, que cresceu 12cm; associado a dor local, perda de peso e astenia. Ao exame: 
hipotensão ortostática, desidratado e emagrecido. Tumor cervical esquerdo de 15cm de diâmetro com 
local da biópsia liberando secreção. Evoluiu,durante o acompanhamento, com desidratação, tratada 
com hidratação; dor moderada em tumor, tratado com Tramadol; prurido, tratado com fexofenadina; 
hiporexia, tratada com dexametasona; e 2 episódios febris, sendo o primeiro infeccioso e o segundo 
neoplásico e associado a piora da dor. Em 25/11, recebeu a biópsia: Neoplasia Maligna de Células 
Fusiformes/Epitelioides pouco diferenciada. Em 28/11, a PPS( Escala de performance Paliativa) e a ESAS 
(Escala de avaliação de sintomas de Edmonton) começaram a ser aplicadas, servindo de parâmetros 
para conduzir o paciente até a sua internação em 06/12.  
Objetivo: Mostrar o adequado acompanhamento diário dos estudantes de medicina a um paciente em 
cuidados paliativos visando a melhoria de qualidade de vida e controle dos sintomas através da 
aplicação diária da PPS e ESAS.  
Metodologia: Acompanhamento diário do paciente entre 28/11/11 a 06/12/11, através da aplicação do 
PPS e ESAS. 
Discussão: A PPS evidenciou que o paciente permaneceu estável com 70% de performance por 1 
semana. Em 05/12, diminui para 40% devido à restrição ao leito, sendo encaminhado para a internação 
para a realização de radioterapia paliativa. A ESAS serviu tanto de base para conduta como para 
quantificação do impacto da conduta prévia.  
Conclusão: Tanto a PPS e a ESAS são importantes, pois acompanham a evolução do paciente e otimizam 
a terapêutica ao detectar mudanças diárias dos sintomas, possibilitando intervenções precoces. Logo, 
devido ao grande impacto da aplicação dessas escalas na qualidade de vida do paciente, torna-se 
fundamental integrá-las à rotina dos estudantes acompanhando pacientes em cuidados paliativos. 
 
 

130. Educação em saúde e câncer de mama 
 
País: Brasil 
Autores: N. Camillo,ACB. Kolankiewicz,D. Lauter, D. Oliveira,CSP. Rosanelli,MM. Loro,AN. Bernat,EM. 
Stumm. 
Resumen:  
Objetivo: Conhecer ações preventivas desenvolvidas pela equipe de saúde na atenção básica em relação 
ao câncer de mama.  
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Método: Pesquisa qualitativa descritiva, desenvolvida com profissionais que atuam em unidade básica 
de saúde da região do noroeste do Estado do Rio Grande do Sul-Brasil. Para a coleta de dados utilizou-se 
a entrevista aberta, com a seguinte questão norteadora: Você desenvolve ações em relação à prevenção 
do câncer de mama? A análise dos resultados foi feita conforme os pressupostos metodológicos de 
Minayo (2007). O projeto obteve aprovação do Comitê de Ética da Unijuí sob Parecer Nº. 195.1/2011. 
Resultados: Participaram 12 profissionais de saúde dentre eles: médicos, enfermeiros, fisioterapeuta, 
técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde. Dos depoimentos emergiu uma categoria 
analítica que versa sobre ações preventivas desenvolvidas pelos profissionais relacionadas à prevenção 
do câncer de mama. As ações desenvolvidas foram: ações educativas como a orientação do auto-exame 
da mama, trabalho em grupos no intuito de conscientizar as mulheres, palestras sobre os fatores de 
risco para câncer, busca ativa por meio de visitas domiciliares e solicitação da mamografia conforme o 
que preconiza o Ministério da Saúde. Estas ações desenvolvidas promovem a saúde das mulheres bem 
como a partir destas ações pode – se realizar o diagnóstico precoce.  
Conclusão: Evidenciou-se que, a equipe entrevistada realiza ações de prevenção que vem ao encontro 
do que é preconizado pelo Ministério da Saúde, o que reforça a importância destas para junto das 
usuárias atendidas por estes sujeitos. Este estudo pode contribuir para os gestores municipais de saúde 
e profissionais para compreender a importância que estas ações de cunho muito simples representam 
para a população alvo, bem como o que representa o diagnóstico precoce, evitando a mutilação, os 
gastos com internações hospitalares para tratamento e a própria vida da pessoa. 

 
 

131. Medidas não farmacológicas implementadas por enfermeiros para 
tratar de pacientes com dor oncológica 
 
País: Brasil 
Autores: M.T.S. Pilatto, C.L.S.P. Rosanelli, S.M.S. Piovesan, A.C.B. Kolankevcz, M.M Loro, J.S. Gomes, 
D.Oliveira, D.Lauter 
Resumen:  
Objetivo: Buscar subsídios por meio da biblioteca virtual acerca de estudos publicados por enfermeiros 
em periódicos nacionais, no período de 2000 a 2010, em português, com abordagem sobre cuidados 
não farmacológicos implementados por enfermeiros a pacientes com dor oncológica.  
Método: estudo de revisão integrativa. A seleção se deu por meio eletrônico deartigos e resumos 
disponíveis na Biblioteca Virtual de Saúde Bireme (Scielo, Lilacs e Bdenf), com os seguintes descritores: 
Enfermagem, câncer, dor, oncologia, ações de enfermagem e cuidados de enfermagem.  
Resultados: foram selecionados oito artigos que contemplavam o tema proposto. Os dados foram 
analisados seguindo os passos da análise temática que abordou métodos físicos que compreendem 
aplicação de calor, frio, estimulação elétrica transcutânea (TENS), massagens terapêuticas, exercícios e 
atividade física,Toque Terapêutico,relaxamento, musicoterapia, hipnose, evocação de imagens mentais, 
acupuntura, Terapia Cognitivo-comportamental(TCC), distração e imaginação dirigida e Sistematização 
da Assistencia de Enfermagem. Conclusão: medidas não-farmacológicas associadas ao tratamento 
convencional possibilitam benefícios com melhor resposta analgésica, no entanto são pouco utilizadas. 
Neste sentido, cabe à equipe que cuida do paciente implementar estas medidas para melhor 
desenvolver o cuidado. 
 
 



 
 

- 174 - 
 

132. Assistência de enfermagem ao cuidador de paciente oncológico em 
cuidados paliativos 
 
País: Brasil 
Autores: Pasini, Dolores; Barros, Camila Granado de; Dias, Marisa Cherobim; Moura, Rosimary M.; 
Souza, Juliana de Oliveira 
Resumen:  
Introdução: Os cuidados paliativos têm como essência o cuidado humanizado em pacientes terminais, 
priorizando a qualidade de vida e assistência às famílias e cuidadores durante o processo da doença, pré 
e pós luto. Neste contexto, a pessoa que proporciona o cuidado direto ao paciente durante o processo 
da doença é considerado o cuidador principal.  
Objetivos: Evidenciar a importância da assistência de enfermagem ao cuidador de paciente oncológico 
em cuidados paliativos.  
Método: Revisão bibliográfica e busca informatizada nas bases de dados eletrônicos Scielo, LILACs.  
Resultados e discussão: Frente a esta realidade o cuidador é afetado pelos desafios da doença, sofrendo 
grande impacto emocional associado à presença de temores, onde o sentimento de frustração, perda e 
dor são imediatos, logo é fundamental que a Enfermagem proporcione assistência humanizada e apoio 
emocional ao cuidador, para oferecer o necessário conforto já que esta tem como essência o cuidar, 
assim como fornecer as informações necessárias referente à doença. Diante da ameaça de morte, o 
cuidador fica vulnerável, podendo desenvolver ansiedade e depressão, sendo uma situação que envolve 
a Enfermagem na necessidade de proteção, apoio, compartilhamento de sentimentos de dificuldade, 
discussões sobre a doença e seu desenvolvimento, sintomas, dor e temas mais cautelosos como os 
sentimentos que envolvam perda, luto e como o cuidador e a família deve se comportar em situações 
de morte, sem ocorrer sentimento de culpa ou impotência. No Recanto São Camilo estas premissas são 
realizadas uma vez que proporcionar qualidade de vida ao paciente, em cuidados paliativos, envolve-se 
também o cuidador e família, proporcionando o cuidado integral e humanizado.  
Conclusões: É possível afirmar que a Enfermagem possui papel fundamental na assistência, visando o 
bem estar do paciente e cuidador, uma vez que a Enfermagem planeja, implementa e avalia estratégias 
de apoio aos cuidadores. 
 
 

133. A visão das enfermeiras de uma Equipe de Cuidados Paliativos em 
determinado setor de um hospital geral  
 
País: Brasil 
Autores: M.T.K. Hatori; M.A. Cunha 
Resumen: Enfrentar a fase final de vida de um paciente é algo difícil para a equipe de enfermagem, pois 
muitas vezes a morte é abordada como o resultado de um fracasso terapêutico. Em 1990 surgiu o 
conceito de Cuidados Paliativos (CP), mudando o foco terapêutico de curativo para paliativo. As equipes 
de enfermagem, em geral, não são preparadas para lidar com este tipo de paciente. Além de exigir um 
modelo assistencial com dimensão técnica/científica, a prática de CP necessita de outras extensões 
como espiritual, psíquica e emocional. 
Apresenta-se o relato de experiência de enfermeiras assistenciais de dois períodos (matutino e 
vespertino) de uma Unidade de Cuidados Especiais (UCE) de um hospital geral no ano de 2011. 
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Compreendendo que o trabalho em conjunto com outras equipes do mesmo setor é essencial para 
obter um cuidado holístico, ambas começaram a discutir os casos juntamente com a equipe de CP em 
reuniões semanais. Foi disseminado o conceito de CP às equipes assistenciais e notou-se maior 
interação entre os profissionais da UCE, houve aumento da atenção para com as famílias e intensificou-
se o cuidado a este tipo de paciente. Como retorno dessa prática, observou-se a satisfação dos 
familiares que, após o falecimento de seu ente querido retornavam ao setor para agradecer pelo 
acompanhamento da equipe de CP. Percebemos maior adesão às medidas geradas na sistematização da 
assistência de enfermagem para pacientes em CP, não necessitando chamar atenção da equipe para 
ações simples, como higiene oral, mudança de decúbito, higiene íntima a cada troca de fralda, além da 
atenção especial aos familiares. Conseguimos maior interação entre a equipe e os familiares dos 
pacientes em CP, algumas ações que acreditávamos ser o melhor para o paciente naquele momento, 
eram discutidas e decididas em equipe. Observamos que o cuidado humanizado estava em plena prática 
na UCE. 
 
 

134. O papel do enfermeiro numa equipe multidisciplinar de cuidados 
paliativos: Relato de experiência 
 
País: Brasil 
Autores: A.S. Garbelini; M.A.S. Prado; T.B. Mello; M.C.S. Florio; R.A.G. Lima 
Resúmen: Em doenças graves, quando não há mais perspectiva de cura, a atuação da equipe de saúde 
multidisciplinar segue na direção do movimento dos cuidados paliativos, cujo objetivo está voltado para 
o alívio do sofrimento inerente ao final da vida, abordando aspectos físicos, psicoemocionais, sociais e 
espirituais. Pela complexidade deste cuidado ele é de responsabilidade de profissionais de diferentes 
áreas e o enfermeiro tem uma atuação importante nesta equipe. O presente relato descreve as 
atividades desenvolvidas pelo enfermeiro na equipe de cuidados paliativos de um hospital escola do 
estado de São Paulo. As ações do enfermeiro são dirigidas a pacientes hospitalizados, em 
acompanhamento ambulatorial ou domiciliar, por meio de consultoria, intervenções clínicas e 
gerenciais. Tais ações compreendem tarefas como interação com pacientes, familiares e cuidadores, 
bem como com outras equipes. Realiza, também, avaliação sistemática dos sinais e sintomas, controle 
da dor, curativos, manutenção da higiene e medidas de conforto, auxilia no manuseio de medicações, 
supervisiona a alimentação por via oral ou por sondas, elabora medidas de segurança do paciente e 
família, acolhimento e contato telefônico com familiares e cuidadores para orientações. No 
desenvolvimento dessas atividades são elementos fundamentais a colaboração, liderança, coordenação 
e comunicação para a integração da própria equipe multidisciplinar de cuidados paliativos. A 
intervenção do enfermeiro contribuiu para a construção de um espaço de confiança e segurança para os 
pacientes e seus familiares, auxiliando-os na adesão aos cuidados paliativos, bem como, atuando como 
facilitador nos processos de comunicação entre paciente, familiar e outros profissionais. Observou-se 
que tais aspectos associados ao trabalho dos demais integrantes da equipe multiprofissional de 
cuidados paliativos podem promover a melhora da qualidade de vida e o auxílio no enfrentamento no 
processo de morte e morrer de pacientes e familiares. 
 
 

135. Presentación cancelada por el autor 
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136. O processo de morrer e morte em crianças e adolescentes: Um olhar da 
equipe de enfermagem 
 
País: Brasil 
Autores: Alitheia Karla da Silva; Patrícia Julimeire Cunha; Ivete Palmira Sanson Zagonel 
Resumen: O processo de morrer e morte ainda são tabus, ampliando-se quando estão relacionados a 
crianças e adolescentes,ocasionando desgaste emocional dos profissionais de enfermagem. 
Preocupados com essa problemática e inquietação na prática profissional, optamos por realizar esta 
pesquisa tendo como questão norteadora: Como a equipe de enfermagem vivencia o processo de 
morrer e morte de crianças e adolescentes? Os objetivos foram: Compreender a percepção e 
sentimentos vivenciados pela equipe de enfermagem diante do processo de morrer e morte em crianças 
e adolescentes; Identificar como ocorre o cuidado assistencial pela equipe de enfermagem durante esse 
processo; Delinear a partir do apreendido, formas de suporte à equipe de enfermagem para o 
enfrentamento do processo de morrer e morte de crianças e adolescentes. O método utilizado foi de 
pesquisa-cuidado com abordagem quali-quantitativa, envolvendo 14 sujeitos membros da equipe de 
enfermagem, respeitando a Resolução 196/96. Os resultados apontam que as principais dificuldades 
são, as orientações à família sobre a morte (33%), apnéia que antecede a morte (27%), preparo do 
corpo após a morte (27%), analgesia para diminuir a dor durante o processo de morrer (13%). Ainda, 
43% relatam falta de preparo para lidar com a morte durante a formação profissional. Os sentimentos 
mais freqüentes foram: medo de presenciar a morte do paciente no plantão, dificuldades em preparar e 
transportar o corpo ao necrotério. Concluímos a necessidade de ampliar a discussão no ensino superior 
e técnico de enfermagem, aumentar as publicações e criar grupos de suporte à equipe de enfermagem 
que vivenciam o processo de morrer e morte.  
 
 

137. Histórico da assistência a portadores de doenças infecto-contagiosas 
realizado pela equipe interdisciplinar de cuidados paliativos do Instituto de 
Infectologia Emílio Ribas 
 
País: Brasil 
Autores: Brunetti, G.L.; Cruz, R.; GARCIA, J.B.; lucchetta, A.M.; Melo, D.A.; Mello, S.H.S.; Queiroz, M.E.G.; 
Sobrinho, S.M.R. 
Resúmen:  
Objetivo: Apresentar a experiência de assistência multiprofissional do Instituto de Infectologia Emílio 
Ribas realizada pela Equipe Interdisciplinar de Cuidados Paliativos.  
Método: A assistência realizada através da resposta a solicitação de interconsulta médica dos pacientes 
das unidades de internação, pronto-socorro ou unidade de terapia intensiva. Os casos são discutidos em 
reunião interdisciplinar e definidas estratégias de abordagem ao paciente com reavaliações periódicas; 
os confortos físico, psicossocial e espiritual são abordados integralmente.Com cuidadores/familiares é 
realizada reunião para identificação de necessidades e elaboração de plano de cuidados adequado as 
condições do paciente. 
Resultados: Foram recebidas 1554 interconsultas, das quais 1254 (80.7%) foram respondidas e 
300(29.3%) não tiveram seqüência no atendimento em razão da solicitação ter ocorrido no dia do óbito; 
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os principais motivos foram avaliação prognóstica para definição do processo de terminalidade em 794 
solicitações (63.3%) e 353(28.1%) para avaliação de dor e 107(8.5%) eram outros sofrimentos. Entre os 
atendimentos, 443(35.3%) eram do gênero feminino e 811(64.7%) masculino. A faixa etária 
predominante, 1117 pacientes estava compreendida entre 20 a 59 anos(89%), 62 entre 0 a 19 anos 
(4.9%) e 75 com mais de 60 anos (6.%). O diagnóstico principal foi AIDS em 1120 pacientes (89.3%) e 134 
apresentavam outras doenças infecto-contagiosas (10.6%), sendo que 556(44.3%) receberam alta 
hospitalar e 699(55.7%) evoluíram a óbito. Os dados referem ao período de janeiro de 1999 a setembro 
de 2011. 
Conclusão: O gênero masculino ainda prevalece na população assistida, embora observa-se o aumento 
de mulheres. Nota-se aumento da população idosa e também o número elevado de solicitações de 
discussão prognóstica para terminalidade; demonstrando preocupação com os cuidados no final de 
vida. A promoção de medidas de suporte adequadas e atenção ao alivio da dor permanecem como eixo 
norteador da assistência. 
 
 

138. A atuação da enfermagem nos cuidados paliativos em unidades de 
terapia intensiva 
 
País: Brasil 
Autores: M.Marmo, V.Rizzo 
Resumen: As unidades precursoras das modernas UTI surgiram na Guerra da Criméia quando Florence 
Nightingale e sua equipe de enfermeiras voluntárias começaram a reunir todos os feridos graves num 
mesmo ambiente. Estas foram se consolidando e adaptando ao longo dos anos e atualmente 
caracterizam-se como "unidades complexas dotadas de sistema de monitorização contínua que 
admitem pacientes potencialmente graves ou com descompensação de um ou mais sistemas orgânicos 
e que com o suporte e tratamento intensivos tenham possibilidade de se recuperar”. 
Paralelamente, surge nos últimos trinta anos, em conjunto com os hospices, o movimento dos CP, que é 
o conjunto das abordagens que visam aprimorar a qualidade de vida dos pacientes e famílias que 
enfrentam problemas associados a doenças ameaçadoras da vida, através da prevenção e alívio do 
sofrimento, por meios de identificação precoce, avaliação correta e tratamento da dor e outros 
problemas de ordem física, psicossocial e espiritual.” Entende-se que os esforços para aprimorar a 
qualidade de vida deveriam ser oferecidos durante todo tratamento curativo ou restaurador de doença. 
Pacientes, famílias e profissionais de saúde deveriam considerar o CP componente fundamental do 
atendimento médico de excelência e não uma alternativa a ser avaliada após a falha terapêutica das 
medidas instituídas."Humanizar é cuidar do paciente como um todo, englobando-o com o contexto 
familiar e social, incorporando e respeitando os seus valores, esperanças, aspectos culturais e as 
preocupações de cada um. É também garantir a qualidade da comunicação entre paciente, família e 
equipe". A equipe de enfermagem provavelmente é a que apresenta maior interação com os pacientes 
e familiares e portanto pode ser peça fundamental neste processo de avaliação e promoção de cuidado 
humanizado e na medida das necessidades de cada indivíduo/família. 
O objetivo é propor maneiras de colocar em prática os conceitos dos CP na atividade diária da 
enfermagem nas UTI. 
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139. Cuidados paliativos em pacientes oncológicos com constipação 
intestinal: uma pesquisa documental 
 
País: Brasil 
Autores: A.E.D. Lopes; L.L.L.M.Araújo;J.D. Daltrozo; G.Agra 
Resumen:  
Introdução: A constipação intestinal é um sintoma comum em pacientes oncológicos devido à anorexia 
e ao uso de medicamentos opioides para o controle da dor. Para isso, os pacientes oncológicos precisam 
de cuidados paliativos relacionados à dietoterapia associada a medicamentos laxativos, a fim de 
melhorar a função intestinal, proporcionando, deste modo, bem estar. Neste sentido, o estudo busca 
caracterizar a produção científica em periódicos on line no âmbito da enfermagem brasileira acerca de 
cuidados paliativos em pacientes oncológicos com constipação. 
Material e métodos: Trata-se de um estudo documental realizada nas bases de dados LILACS e SciELO. 
Os descritores “Cuidados paliativos” e “Constipação” foram usadas para a busca de artigos. Os critérios 
de inclusão do material selecionado foram publicações entre o período de 2000 a 2010, em língua 
portuguesa, disponíveis gratuitamente, sendo encontrado um total de 03 artigos. Para a análise do 
material empírico optou-se pela técnica de análise de conteúdo. Em Cuidados Paliativos, todos os 
esforços devem estar direcionados à promoção do bem-estar físico e psicológico dos pacientes. 
Resultados: Dos três (100%) artigos analisados, um artigo foi escrito por médicos e os outros dois por 
nutricionistas. O tipo de publicação dos artigos analisados foi revisão bibliográfica e pesquisa 
documental. Os três artigos enfocaram a constipação como sintoma gastrintestinal mais evidente em 
pacientes oncológicos, que geralmente, é causada por uso de opióides e outras medicações adjuvantes, 
e que interfere na qualidade de vida dos mesmos. Em Cuidados Paliativos, a atuação multiprofissional é 
primordial para que o paciente tenha qualidade de vida e uma sobrevida digna. 
Conclusão: Diante do exposto, esse estudo revelou que uma quantidade ínfima de produção científica 
acerca de Cuidados Paliativos a pacientes oncológicos com constipação, o que evidencia que esse tipo 
de cuidar necessita de maior investigação por parte de pesquisadores da área de saúde. 
 
 

140. Assistência de enfermagem em cuidados paliativos ao paciente 
portador de ferida neoplásica: Uma revisão integrativa 
 
País: Brasil 
Autores: L. L.L.M. Araújo, A. E. D. Lopes, J. D. Daltrozo; G. Agra 
Resúmen:  
Introdução: As feridas neoplásicas têm grande repercussão sobre os pacientes, familiares e profissionais 
e podem constituir um problema na prática diária do cuidado de enfermagem. Cada ferida neoplásica 
requer uma valorização e tratamento local e/ou sistêmico individualizado. O objetivo deste estudo é 
descrever o conhecimento descrito na literatura relacionado à assistência de enfermagem em cuidados 
paliativos ao paciente portador de ferida neoplásica. 
Material e métodos: Para a realização deste estudo, optou-se pelas fases propostas da revisão 
integrativa sugeridas por Ganong (1987). Estabelecemos como critérios de inclusão: artigos que 
tratassem de cuidados paliativos de enfermagem ao paciente portador de ferida neoplásica; artigos 
indexados nas bases de dados LILACS e SciELO; artigos publicados entre o período de 2000 a 2010; 
artigos publicados em português; artigos com resumos e textos completos disponíveis online e como 
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critérios de exclusão: artigos em língua estrangeira e pagos. Obteve-se uma amostra de 04 artigos para 
análise.  
Resultados: Os resultados encontrados na revisão integrativa da literatura científica foram divididos em 
três categorias temáticas, a saber: Categoria I “Características das feridas neoplásicas”; Categoria II 
“Ações básicas de enfermagem no cuidado às feridas” e Categoria III “Ações específicas de enfermagem 
em cuidados paliativos”. As três categorias temáticas enfatizam que a enfermagem deve proporcionar 
um cuidado humanizado e singular a pacientes oncológicos, a fim de minimizar desconforto e problemas 
sociais, psíquicos e emocionais que são gerados pelas feridas neoplásicas. 
Conclusão: Este estudo mostrou que à medida que se aproxima o fim da vida, as feridas neoplásicas 
passam a exacerbar sinais e sintomas, causando estresse físico e psicológico ao paciente, cuidadores, 
familiares e profissionais de saúde, portanto necessitando de controle dos mesmos, o que justifica a 
implementação de cuidados paliativos, cuja meta é a qualidade de vida. 
 
 
 

141. Resgatando o cuidado paliativista humanizado: Um estudo na ótica 
fenomenológica de Martin Heidegger 
  
País: Brasil 
Autores: Almeida, CSL, Sales, CA 
Resumen:  
Introdução: Atualmente observa-se uma precariedade no ensino paliativista a nível de graduação, pós-
graduação e nos cursos técnicos brasileiros. Essa falta de reconhecimento impede a formação adequada 
dos profissionais da saúde, fazendo com que a maioria trabalhe sem educação formal, com 
conhecimento baseado em iniciativas autodidáticas e em cursos, muitas vezes inadequados à nossa 
realidade, gerando precariedade na qualidade da assistência, bem como uma visão e prática distorcida 
desta filosofia. Esse distanciamento dos profissionais e o real objetivo dos cuidados paliativos 
acaloraram em mim inquietações, por ver que o âmbito hospitalar na terminalidade é utilizado como 
cenário para a morte, gerando sofrimento ao doente e sua família em um momento que deveria ser de 
tranqulidade e paz.  
Objetivos: Procurando sanar minhas inquietudes, esta pesquisa visou desvelar o significado e a prática 
dos cuidados paliativos pela equipe de enfermagem hospitalar oncológica.  
Metodologia: Trata-se de uma pesquisa qualitativa, embasada na fenomenologia de Martin Heidegger, 
realizada com 21 profissionais de enfermagem atuantes na área hospitalar oncológica. Utilizou-se para 
coleta de dados a entrevista semiestruturada norteada por três questões norteadoras, realizada durante 
o período de março a abril de 2011, que foram posteriormente analisadas segundo os passos 
preconizados por Josgrilberg.  
Resultados: Dá análise dos dados emergiram três temáticas ontológicas: Resgatando a essência do 
cuidar em enfermagem; Estando-com-o-outro no cuidado e Envolvendo-se com a condição existencial 
do outro.  
Conclusão: Evidenciou-se que os profissionais de enfermagem não expressaram conhecimento científico 
ou filosófico dos cuidados paliativos, mas manifestaram a essência do cuidar sempre presente em seu 
Ser ao mostrarem empatia, afeto, dedicação, respeito, solicitude e envolvimento no seu existir-cuidando 
com o doente com câncer e sua família, manifestando um cuidar autêntico por meio do Ser-com. 
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142. Moderno movimento hospice: kalotanásia e o revivalismo estético da 
\"boa morte\" 
 
País: Brasil 
Autores: C.A. Floriani; F.R. Schramm 
Resumen: O conceito de \"boa morte\" que fundamenta a filosofia do moderno movimento hospice 
incorpora elementos originados em sociedades antigas, como as sociedades dos pastores - onde a 
morte era socialmente preparada e compartilhada -, com elementos éticos e estéticos oriundos da 
Grécia Antiga, que emergem de uma “jornada de luta”, e que, na atualidade, podem ser reconhecidos 
dentro de uma jornada de enfrentamento da doença. A partir desta contextualização, emerge uma 
categoria de “boa morte” – a kalotanásia - distinta daquela historicamente conhecida – a eutanásia -, 
dando importantes subsídios ao saber-fazer dos defensores do moderno movimento hospice, qual seja, 
o de buscar reviver um processo de morrer ritualizado socialmente, porém com o desafio de ser 
organizado no contexto de uma prática médica submetida à incorporação constante de tecnologia, de 
acordo com a vigência do paradigma biotecnocientífico, em um cenário médico identificado com o uso 
continuado e persistente de alta tecnologia.  
 
 

143. Os cuidados paliativos na perspectiva da "Ética do cuidado" 
 
País: Brasil 
Autores: J.M.Sousa 
Resúmen: O cuidar em Equipes de Cuidados Paliativos convoca os profissionais a seguir um caminho 
onde se terá que redescobrir valores abandonados, que sejam pautados em uma ética objetiva, com 
fundamentos e referenciais sólidos rumo ao aperfeiçoamento da relação profissional que nos pertence 
realizar. O reencontro com a dignidade essencial do ser humano permite discutir o dilema ético da Vida 
e compreender o valor humano em situações clínicas onde comumente temos que tomar decisões sobre 
a vida do ser e da família deste que está sob nossos cuidados. Para tanto, convidamos à reflexão da 
estrutura explicativa da “Ética do Cuidado”, na perspectiva de Carol Gilligan e Nel Noddings, por meio de 
um paralelo entre as estruturas argumentativas que pautam tal ética e os princípios éticos apontados 
pela Organização Mundial de Saúde sobre Cuidados Paliativos. A reflexão “aponta que a ‘Ética do 
Cuidado” se aproxima dos princípios éticos dos Cuidados Paliativos por permitir a discussão dos conflitos 
numa abordagem contextual, de âmbito privado, com reforço no papel das emoções (sentimentos), nos 
relacionamentos familiares e comunitários, pautado na conexão humana. Para além, por aproximar-se 
da perspectiva do cuidado em Cuidados Paliativos que desafia o pensamento racionalista, impessoal, de 
ascendência social, ética, política ou religiosa e por apoiar a visão da condição humana na capacidade de 
importar-se com os outros, com as coisas, com a comunidade e com uma trajetória de vida. 
 
 

144. O que representa ter um familiar em cuidados paliativos na visão do 
cuidador principal 
 
Pais: Brasil 
Autores: Guimarães, C. A.; Lipp, M. E. N. 
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Resumen: O câncer é uma doença que traz como estigma a morte, que no estágio avançado da doença, 
se faz mais evidente, promovendo uma infinidade de emoções no paciente e no cuidador. Com o 
prognóstico fora de possibilidade de cura, pode gerar, na maioria dos cuidadores, sentimentos de 
impotência e desespero. Este trabalho é um recorte da dissertação da primeira autora e tem como 
objetivo apontar o que representa para o cuidador principal ter um familiar em Cuidados Paliativos. Os 
participantes foram 10 cuidadores familiares de pacientes oncológicos em Cuidados Paliativos atendidos 
em um hospital do interior de São Paulo. Foi utilizado roteiro de entrevista semiestruturada e o 
Inventário de Sintomas de Stress para adultos. A análise dos dados foi quantitativa e qualitativa. Os 
resultados revelaram que 100% dos cuidadores apresentavam stress, 60% deles se encontravam na fase 
de quase-exaustão e 40% na fase de resistência. Para a questão - O que representa, para você, ter um 
familiar com câncer, em Cuidados Paliativos? – foram extraídas as categorias: A iminência da morte; 
Saber técnico X Saber prático e Um cuidar especial. Foi possível verificar, que a metade desses 
cuidadores relacionou os Cuidados Paliativos à morte, podendo aqui pensar o quanto a proposta e os 
princípios dos Cuidados Paliativos ainda não fazem parte do conhecimento geral. Apesar de alguns 
cuidadores desconhecerem o termo Cuidados Paliativos, foi possível perceber que a maioria realizava na 
prática seus preceitos, buscando atender às necessidades e vontades do paciente, estando presentes, e 
procurando meios de aliviar o sofrimento. Para alguns cuidadores representava oferecer cuidados 
constantes e especializados. Estes resultados apontam a necessidade de mais estudos, pesquisas e 
meios para divulgação da proposta de Cuidados Paliativos, conscientizando a sociedade de sua 
importância durante todo o processo da doença e de que o cuidar está intrinsicamente ligado ao curar. 
 
 

145. Relato de expiência vivenciadas no prjeto sensibilização e 
instrumentalização de familiares para realização de cuidados domiciliares à 
crianças portadores de doenças crônicas 
 
País: Brasil 
Autores: Danielly Silva Meneses, Márcia Angélica Dantas J. da Costa, Glenda Agra, Maria Dayana da S. 
Macêdo, Ana Clara Dantas de Souza, Priscila Campos Nunes 
Resúmen: 
Introdução: O projetode extensão‘Sensibilização e Instrumentalização de familiares para realização de 
cuidados domiciliares a crianças portadoras de doenças crônicas’ foi realizado no ano de 2010 na cidade 
de Cuité-PB, com duração de um ano, constituído por acadêmicos de Enfermagem. O objetivo era 
identificar as dificuldades enfrentadas por familiares de crianças com doenças crônicas em ambiente 
domiciliar eintervir com ações educativas e práticas que pudessem ser realizadas pelos 
cuidadores.Nesse contexto, nosso trabalho tem por objeto relatar a experiência de acadêmicos de 
enfermagem na participação desse projeto. 
Material e métodos: Trata-se de um relato de experiência produzido a partir de vivências enquanto 
colaboradoras do projeto, durante o ano de 2010. 
Resultados: Para darmos início ao nosso projeto contamos com o auxilio da Unidade Básica de Saúde da 
área que selecionamos para de fonte de dados sobre a quantidade e prevalência de doenças crônicas. 
De acordo com as patologias encontradas, elaboramos um questionário contendo perguntas, que 
indicaria quais as maiores dificuldades enfrentadas pelos familiares. Posteriormente fizemos um estudo 
destas patologias para que pudéssemosnos familiarizar, e assim, intervir de forma eficaz. Depois, 



 
 

- 182 - 
 

visitávamos novamente as famílias, e realizadas orientações com medidas que deveriam ser tomadas 
para obtenção de um melhor cuidado.  
Conclusão: Por meio da vivencia com as famílias das crianças envolvidas no projeto, tínhamos a 
oportunidade de instruí-las com maior aprofundamento da patologia referida, de formateórica, e essa 
explanação era correlacionada com as experiências vividas, havendo um aprendizado mútuo. Nesse 
contato, também orientávamos a exigir os direitos de cidadãos e tentávamos esclarecer suas duvidas. 
Ao longo do projeto foram abrangidas no total de 12 crianças, em que a neuroblastoma, surdez 
congênita, espinha bífida, diabetes mellitus tipo 1 e epilepsia foram as doenças encontradas. Concluindo 
efetiva atuação dos colaboradores, pelos benefícios oferecidos relatados pelos familiares, em que 
éramos considerados uma forma de apoio no cuidado a criança.  
 
 

146. Assistência psicológica: Um olhar sobre a família de pacientes em 
cuidados paliativos 
 
País: Brasil 
Autores: A. Souza; K. Kós; W. Guimarães 
Resumen: Ter um membro da família em situação de encontrar-se fora de possibilidades terapêuticas é 
algo que pode assustar muito os demais membros do sistema. Esse é um momento em que as pessoas 
deparam-se com algo que a nossa cultura, de forma geral, procura sempre evitar: a finitude da vida. O 
estigma de ser portador de uma patologia que “não tem cura” pode ocasionar um significativo processo 
de fragilidade emocional no paciente e em seus familiares, que passam, então, a necessitar de um 
trabalho para o fortalecimento de seu estado emocional para o enfrentamento dessa situação. O 
suporte da família ao paciente em cuidados paliativos pode ser de fundamental importância para a 
adesão deste ao tratamento e para a obtenção de um prognóstico mais favorável em seu quadro clínico. 
Todavia, e o suporte a esses familiares? De onde vem? Sendo o suporte familiar algo de tanta 
significância para o favorecimento do bom andamento do tratamento do paciente em cuidados 
paliativos, obviamente oferecer o suporte a esses familiares também ganha uma importância singular. O 
objetivo, então, é esclarecer acerca do trabalho que o psicólogo pode desenvolver com esses familiares 
para sua implicação no processo do tratamento do paciente em cuidados paliativos visando a obtenção 
do melhor prognóstico possível. Para tanto, foi realizada pesquisa bibliográfica assistemática em Banco 
de Dados e Literatura, em que se obteve como resposta o fato da significativa importância do trabalho 
do psicólogo com as famílias de pacientes fora de possibilidades terapêuticas como uma forma indireta 
de favorecimento de um bom prognóstico para este paciente, além da intervenção direta do psicólogo 
com o próprio paciente. Fica, então, corroborada a importância do trabalho com a família como mais 
uma ferramenta terapêutica para ser utilizada com pacientes em cuidados paliativos. 
 
 

147. Experiencia inicial de trabajo multidisciplinario en grupos de soporte a 
cuidadores de pacientes oncológicos en el Hospital Universitario Fundación 
Favaloro 
 
País: Argentina 
Autores: M.L. Alvarenga; M. Blanco; M. Herrero; L. Martinez; J.Pavoni 
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Resumen:  
Introducción: Los cuidadores de pacientes en tratamiento oncológico atraviesan múltiples experiencias 
que influyen en su estado emocional generando sobrecarga y riesgo de claudicación. El grupo constituye 
un espacio de contención y una red de identificaciones que favorece el desarrollo de recursos 
adaptativos en situaciones de crisis. El motivo de la creación del grupo fue obtener una mejor 
preparación para enfrentar la situación de enfermedad del paciente y obtener una respuesta más 
adaptativa del cuidador  
Objetivos: Generar un espacio de contención para el cuidador.-Conocer el perfil del cuidador -Conocer 
los temas de mayor interés.  
Material y método: Se realizaron encuentros mensuales con técnicas de cohesión grupal, 
motivacionales, interpretativas, lúdicas, de gestión operativa y psicoeducacionales. Se administró un 
cuestionario guía. Se realizo un estudio descriptivo cuantitativo.  
Resultados: De la población analizada, el 50% eran cónyuges, el 32% hijos y el resto yernos, hermanos y 
amigos. Edad promedio: 42 años. Hombres: 30 %.Eran residentes de la ciudad de Buenos Aires o GBA, 
nivel educacional heterogéneo (100% secundaria completa), con necesidades básicas satisfechas y 
cobertura social. Respecto a los temas surgió que el 68,1% desea tratar las repercusiones emocionales 
en el paciente y su familia, seguido por nutrición 45%, manejo de información 41%, asistencia al 
cuidador y terapias complementarias 36%. Se favoreció la comunicación de contenidos emocionales 
relacionados con sus limitaciones, facilitando el proceso identificatorio. El trabajo psicoeducacional 
mejoró la comprensión de la situación y el proceso de adaptación y se generó adecuado sostén social 
favoreciendo los procesos de autonomía y afianzamiento de la autoestima.  
Conclusión: En familiares de pacientes oncológicos, el abordaje interdisciplinario grupal debe 
considerarse indispensable para la obtención de mejores recursos adaptativos y de afrontamiento. 
 
 

148. Cuidado paliativo é diferente...dá segurança”: Atendendo o familiar 
 
País: Brasil 
Autores: F. A. B. Guimarães; A. Santos-Garbelini; L. M. Vendrusculo-Fangel; R. E. Costa; M. M. R. P. De 
Carlo; N. K. C. Lima; P. L. Santos 
Resumen:  
Introdução: Em Cuidados Paliativos (CP), destaca-se a importância da intervenção voltada à família do 
paciente, com atenção ao estabelecimento da relação de confiança, respeito à autonomia do paciente e 
a atenção ao luto.  
Objetivo: apresentar o processo desenvolvido por uma Equipe Multidisciplinar no atendimento aos 
familiares do paciente JMF, 63 anos, acometido por carcinoma espino-celular de esôfago com metástase 
pulmonar, que foi submetido a radioterapia e quimioterapia com persistência e progressão da doença e 
que residia com a filha, sua principal cuidadora. Método: Durante as visitas domiciliares realizadas pela 
equipe de CP do HCFMRP-USP, além dos dados clínicos, foram registrados depoimentos e imagens da 
cuidadora e do paciente.  
Resultados: No vídeo há relatos de ambos sobre a doença, a necessidade de manter autonomia, 
momentos de insegurança, ansiedade e situações de descontração. Destaca-se a diferenciação, 
realizada por ela, entre cuidados paliativos – que lhe dão segurança - e os cuidados em saúde em geral. 
Durante os atendimentos multiprofissionais, a equipe percebia que cada procedimento realizado gerava 
angústia intensa nos dois, que a cuidadora demonstrava bastante ansiedade frente ao estado clínico do 
pai e que ele ficava mais apreensivo e ansioso conforme as reações da filha, demandando atenção da 
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equipe para acolhimento e suporte. As condições clínicas de JMF se agravaram ao longo do processo, 
até sua morte, durante uma internação, quando, então, foi disponibilizado à filha atendimento de apoio 
ao luto. 
Conclusão: o cuidado oferecido procurou preservar a autonomia do paciente, criou condições para que 
a filha pudesse sentir-se segura para resolver uma antiga pendência com o pai e despedir-se. O desfecho 
deste atendimento reafirma a importância do apoio à família do paciente em Cuidados Paliativos, 
destacando-se a necessária relação de confiança estabelecida entre familiares e a equipe de cuidados. 
 
 

149. Qualidade de vida do cuidador principal de pacientes oncológicos em 
cuidado paliativo no domicílio 
 
País: Brasil 
Autores: E.S. Queiroz; A.C.M. Ferreira; L.A. Brito; R.P. Teixeira; M.B.Oliveira 
Resumen: Os cuidados paliativos se iniciam quando a incurabilidade da doença se torna realidade e 
consistem numa necessidade absoluta e mais adequada para este grupo de pacientes em que o 
sofrimento físico, emocional e espiritual pode tornar a vida insuportável. O controle dos sintomas 
decorrentes da doença é primordial para garantir a qualidade de vida. Alguns estudos reforçam que a 
demanda de cuidados exigidos pelo paciente em virtude de doença crônica e seu tratamento provoca 
sobrecarga de trabalho ao cuidador principal no domicílio, o que pode afetar sua qualidade de vida. 
Neste sentido, questionou-se neste estudo: qual é a qualidade de vida do cuidador principal de 
pacientes oncológicos em cuidados paliativos domiciliares? O objetivo deste estudo foi avaliar a 
qualidade de vida do cuidador principal de pacientes oncológicos em cuidados paliativos domiciliares. 
Trata-se de um estudo descritivo, exploratório, realizado com 40 cuidadores principais de pacientes 
oncológicos no domicílio acompanhado por serviço de cuidados paliativos em Goiânia-GO, selecionados 
não aleatoriamente. A coleta de dados foi por instrumento sócio-demográfico e para avaliar a qualidade 
de vida o WHOQOL-bref. A análise foi realizada no software Statistical Package for the Social Sciences e 
a descrição dos dados está em andamento. Do total de cuidadores, a maioria é do gênero feminino 
(90%), com ensino médio (42%), casada (55%) de religião católica (50%). Na maioria (27%), os 
cuidadores cuidavam de pacientes com PS 4 e como principal queixa a dor (40%). 40% dos cuidadores 
avaliam que sua qualidade de vida não é ruim nem boa e 37,5% se dizem satisfeitos com a própria 
saúde. O escore da qualidade de vida nos domínios físico, psicológico, relações sociais e meio ambiente 
são respectivamente 53,57; 57,50; 68,33 e 50,39, o que evidencia uma qualidade de vida alterada que 
necessita intervenções direcionadas. 
 
 

150. Cuidados paliativos em uma idosa acometida pela doença de 
Alzheimer: Relato de experiência 
 
País: Brasil 
Autores: Márcia Angélica Dantas Jesuino da Costa, Ângela Gabrielly Quirino Freitas, Danielly Silva 
Meneses, Glenda Agra 
Resumen:  
Introdução: O Alzheimer é uma doença caracterizada por declínio das funções cognitivas, incluindo 
distúrbios de memória, com sintomas comportamentais e psicológicos de intensidade e duração 
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suficientes para prejudicar a função social e ocupacional. O tratamento abrange vários aspectos, dentre 
eles os cuidados paliativos, cujo objetivo está relacionado ao controle dos sintomas e orientação dos 
cuidadores e família durante o processo da doença. Diante disto, o estudo descreve a experiência de 
uma acadêmica do Curso de Bacharelado em Enfermagem da Universidade Federal de Campina Grande. 
Material e métodos: Trata-se de um relato de experiência elaborado a partir de uma vivência enquanto 
familiar e cuidadora de uma idosa com Alzheimer.  
Resultados: No ano de 2005 a idosa de iniciais R. D. de 84 anos de idade teve a confirmação diagnóstica 
de Alzheimer, e a partir disso sua rotina e de seus familiares mudaram completamente. Com o passar 
dos anos, a memória passou a não funcionar mais, sua voz e seus reflexos passaram a quase não existir 
e a idosa passou a ser tratada em seu domicílio. Os cuidados prestados eram realizados pela família, e 
pela equipe de cuidados paliativos: um médico geriatra, um fisioterapeuta, uma enfermeira e uma 
técnica de enfermagem. Deste modo, a idosa nunca deixou de ser tratada com dignidade e seu bem 
estar foi preservado de acordo com suas necessidades.  
Conclusão: Assim foi possível observar que apesar do curso crônico da doença, a idosa recebia bem o 
tratamento e que os vínculos formados com a equipe se mostraram ser importantes no processo de 
cuidar. Vale ressaltar que a paciente portadora de Alzheimer tratada em domicílio sob o regime de 
cuidados paliativos consegue enfrentar o curso da doença com o apoio e amor de sua família, 
melhorando assim sua qualidade de vida.  
 
 

151. A importância da visita pós-óbito no atendimento domiciliar no 
Instituto Nacional de Câncer/HCIV para avaliação da qualidade do 
atendimento 
 
País: Brasil 
Autores: M. Cortes; A. P. Santos 
Resumen: 
Introdução: O atendimento de pós-óbito da Assistência Domiciliar (AD) do Inca/HCIV teve seu início no 
final do ano de 2009, com a equipe de enfermagem e psicologia e, hoje, conta com a adesão de todas as 
categorias profissionais. Podemos observar que a visita serve não apenas como o apoio para os 
familiares, que perderam seus entes queridos, mas também para avaliar o serviço prestado. 
Objetivo: Avaliar a importância do atendimento em pós-óbito aos familiares assistidos pela AD/Inca. 
Metodologia: Análise das visitas ralizadas em 2010. 
Resultado: Maior participação da equipe multiprofissional. 
Conclusão: Após o óbito, com o retorno do profissional de referência, podemos avaliar quanto o 
atendimento realizado pode levar à mudança na rotina de vida da família e à aceitação do óbito. A visita 
é fundamental para o fechamento de um ciclo da vida que muitas vezes não havia sido aceito pela 
família.  
Atualmente, o serviço visa também avaliar a qualidade do atendimento prestado o que acarretou uma 
mudança de paradigma – deixando de ser apenas o vínculo profissional para qualificador de resultados 
profissional. 
 
 

152. Rotación de opioides usando buprenorfina y fentanilo transdérmica en 
personas con cáncer colorrectal, experiencia de 3 años, de la unidad alivio 
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del dolor y cuidados paliativos (AD YCP) del servicio salud de Talcahuano, 
Chile 
 
País: Chile 
Autores: MC Sepulchre, MT Aguilera, C Delgado, P Sanchez, A Santos  
Resumen: 
Introducción: Numerosas publicaciones señalan el beneficio de la rotación de opioide para optimizar el 
control del dolor y disminuir su toxicidad. Se habla de rotación opioide cuando se cambia: vía de 
administración, el opioide o ambas modificaciones juntas. Desde 2004, se incorporaron en la unidad 
parches transdérmicos de buprenorfina y fentanilo. 
Objetivo: describir la experiencia clínica con la rotación de opioide a vía transdérmica en los pacientes 
portadores de cáncer colorrectal avanzado. 
Material y métodos: Estudio retrospectivo descriptivo basado en los registros de fichas clínicas periodo 
2005 – 2008 de pacientes con cáncer colorrectal, seleccionando pacientes a quien se efectuó rotación a 
via transdermica con seguimiento posterior de 6 controles. 
Resultados: Entre 2005-2008, ingresaron 76 pacientes con cáncer colorrectal, en 24 de ellos se realizó 
rotación vía transdérmica. El promedio de edad de éstos fue de 68 años, (66% mujeres). Previo a la 
rotación 42% de ellos usaba dosis entre 60 y 300mg equivalente a morfina oral. El 50% presentaban dos 
o más factores de mal pronóstico en el manejo del dolor incluyendo dolor incidental y mixto. La rotación 
fue efectuada principalmente para optimizar analgesia (50%) y control de síntomas secundarios (79%). 
Previo rotación, el promedio de dolor según EVA = 6 y post rotación EVA= 2.7. El dolor incidental se 
presentó en el 50% de los pacientes antes de la rotación, y permaneció en un 12% de los pacientes con 
rotación y los efectos colaterales disminuyeron en un 60%. El uso de coadyuvantes relacionados con el 
control del dolor neuropático y los vómitos disminuyó progresivamente para desaparecer en el último 
control. 
Conclusión: La rotación de opioide para el control del dolor de difícil manejo permite atenuar el dolor 
sin aumentar necesariamente la dosis de opioides ni agravar sus efectos secundarios. 
 
 

153. Uso de dexmedetomidina em uma paciente em cuidados paliativos : 
Relato de caso 
 
País: Brasil 
Autores: Pfuetzenreiter, F.; Santos A.H.; Hatori, MTK6; Cramer, AS7 
Resúmen:  
Introdução: Dexmedetomidina (DEX) é um novo alfa-2 agonista com propriedades analgésicas e 
sedativas e uma propriedade singular que é chamado de "sedação consciente", que permite ao paciente 
ser sedado, mas comunicativo e cooperativo.  
Objetivos: Avaliar e relatar o uso de dexmedetomidina em uma paciente de cuidados paliativos (CP). 
Relato: C.R, 32 anos, feminina. Paciente portadora de câncer de ovario. Pcte encontrava-se em usa de 
morfina em bomba de infusão contínua (BIC) num total de 120 mg/dia. Após o início da dex em 0,4 
mcg/kg/hr foi possível a redução da dose do opióde em 75% da dose inicial, sendo possível retirar o 
opióde em BIC sendo utilizado de horário e quando necessário. Foi aplicado Edmonton Symptom 
Assessment System (ESAS). Após o início do dex foi evidenciado a redução no nível de dor em 60% da 
dor, nível de ansiedade melhorou 60%, houve uma aumento na sonolência da paciente em 50%, 
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contudo a paciente se manteve acordada e contactuante durante mais 4 dias até os últimos momentos 
da vida, não apresentando sinais de dor ou sofrimento físico.  
Discussão: O uso de dex como analgésico tem a vantagem de não induzir depressão respiratória 
significativa quando administrada em doses que produzem sedação marcada. O valor potencial de dex 
em CP seria principalmente a sua capacidade de permitir que um estado de despertar, capaz 
verbalmente interativa da consciência em face da dor ou angústia situacional. Os ensaios clínicos de dex 
comparando qualidades de analgesia, especialmente com relação à segurança, aos regimes de altas 
doses de opióides sugerem que dex também pode ter um lugar no arsenal da medicina paliativa como 
analgésico.  
Conclusões: Considerando o conjunto de ação da dex, ela parece ser um agente com potencial valor em 
pacientes em estado terminal sinais ou sintomas de desconforto. Novas pesquisas devem ser realizadas. 
 
 

154. Orientação farmacêutica pela elaboração de receitas especiais para 
pacientes em cuidados paliativos ambulatoriais do Instituto Nacional de 
Câncer( INCA- HCIV) 
 
País: Brasil 
Autores: F.C. Barcelos,L.S. Castro, M.F. Barbosa 
Resumen:  
Objetivo: avaliar o perfil das “receitas especiais” realizadas considerando as características do paciente e 
do solicitante.  
Método: análise retrospectiva do registro de orientações farmacêuticas fornecidas pelo ambulatório do 
Serviço de Farmácia no período de nov de 2010 a nov 2011, através de análise estatística simples. 
Resultados: Do total de receitas especiais fornecidas (n =264), 249 (94,3%) foram solicitadas por 
médicos, após consulta ambulatorial, através de observação na própria receita ou contato telefônico 
com a Farmácia. As demais, (5,8%) foram oferecidas espontaneamente pelo farmacêutico diante da 
constatação de dificuldade de compreensão por parte do paciente ou cuidador. O principal fator que 
norteou a necessidade de receita especial foi a “barreira cultural” (91,3%), apesar de outras dificuldades 
também serem dignas de observação: administração de medicamentos via sonda (4,8%), déficit visual 
ou auditivo (3,9%) e controle da dor (1,9%). 
Conclusão: Os resultados indicam, que o médico é o principal profissional a identificar dificuldades de 
compreensão do tratamento medicamentoso e a buscar intervenções para torna-lo mais eficaz. 
Contudo, importa ressaltar que, em média, são fornecidas 22 receitas especiais ao mês, enquanto a 
farmácia recebe aproximadamente 30 receitas/dia, o que indica a maior necessidade de identificação 
daqueles pacientes que se beneficiariam de orientações farmacêuticas sob a forma de receita especial. 
 
 

155. Aplicação da ferramenta de qualidade PDCA para análise das ações de 
uma equipe de cuidados paliativos para otimização de encaminhamentos 
para unidade de hospice 
 
País: Brasil 
Autores: FTBC Chino; FS Lopes; AMT Alves; FL Iared; CA Afonso; DV Santos; T Chiba.  
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Resumen:  
Introdução: O Ciclo de Deming, ou PDCA é uma ferramenta de qualidade utilizada para gerenciar 
processos, auxiliando na identificação dos problemas e respaldando o processo decisório. Ele consiste 
em 4 fases: Plan: definição de metas; Do: educação e treinamento, executar o planejado na fase 
anterior; Check: Verificação dos efeitos e das ações tomadas (ExecuçãoxPlano); Action: última etapa do 
processo consiste na validação do plano, e nas ações corretivas para otimizar o processo.  
Objetivo: Otimizar o encaminhamento de pacientes de um hospital público terciário oncológico para 
unidade especializada em Cuidados Paliativos (CP), no modelo Hospice.  
Método: Aplicação das ferramentas de qualidade para gerenciamento dos processos.  
Resultados: Através da análise dos processos, foram propostas ações para identificação das dificuldades 
para o encaminhamento dos pacientes.Dentro da fase Plan foi definido como meta:Garantir o 
encaminhamento para o hospice, otimizando a utilização dos leitos específicos para CP , sendo definidos 
para o encaminhamento adequado os critérios de acordo com a avaliação da equipe multiprofissional. 
Dentre as ações propostas na fase Do: Orientação sobre a unidade para a equipe e pacientes; Criação de 
lista de espera e definição de critérios de prioridades, descentralização do processo, garantindo o 
encaminhamento do paciente a partir de qualquer unidade de internação. A média de ocupação da 
unidade, de janeiro a novembro de 2011 foi de 88%, garantindo a otimização do uso desses leitos, bem 
como facilitando o acesso dos pacientes em Cuidados Paliativos ao mesmo. visto que a criação da 
unidade visa proporcionar um tratamento adequado, digno, e específico para proporcionar todo o 
suporte que a família e o paciente necessitam; já que a unidade foi criada para tais fins.  
Conclusão: As ferramentas de qualidade são úteis e de grande auxílio para o gerenciamento dos 
processos, a análise dos pontos críticos e a instituição de medidas preventivas 
 
 

156. Disponibilização de opioides através de processo administrativo no 
Estado do Rio Grande do Sul (RS), Brasil 
 
País: Brasil 
Autores: Ana Zilles Schuch; Perla Dorneles 
Resúmen: Mais de 70% dos pacientes com câncer em progessão referem dor, necessitando tratamento 
com opioides. Metade destes pacientes recebem analgesia inadequada, o que pode estar relacionado a 
dificuldades na disponibilização de opioides. Neste trabalho verificou-se como é o acesso dos pacientes 
domiciliares e ambulatoriais a opoides de uso crônico no RS, identificando barreiras impostas e 
propondo estratégias que facilitem o processo. No RS, o fluxo para a obtenção de opioides para uso 
domiciliar/ambulatorial passa por um processo administrativo, uma vez que estão inclusos na lista de 
medicamentos excepcionais distribuídos pela Secretaria Estadual de Saúde (SES). Encaminha-se o 
processo na Farmácia do Estado, em Porto Alegre, ou via prefeituras. Inclui documentos do paciente, 
formulário de solicitação do medicamento, exames, laudo médico, termo de consentimento informado 
e a notificação de receita A, conforme legislação nacional especifica. Atualmente a SES/RS fornece 
opioides via processo administrativo a aproximadamente 450 pacientes em todo o Estado. Algumas 
instituições hospitalares assumem a dispensação, enquanto outros pacientes compram o medicamento. 
Na impossibilidade de compra, a dor é subtratada. Entrevistas com profissionais prescritores e 
farmacêuticos de diferentes serviços, como hospitais, prefeituras municipais e farmacêuticos da SES/RS 
mostraram barreiras relacionadas à inefetividade do fluxo, como: falha na avaliação da dor; falta de 
conhecimento dos profissionais sobre os opioides e o processo administrativo; receio do prescritor; 
ausência de farmacêuticos nos municípios. Entre as estratégias propostas incluem-se: educar os 
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profissionais envolvidos na prescrição e distribuição dos opioides; informatizar o sistema de abertura de 
processos; e melhorar comunicação entre gestores e prescritores. Levantamentos regionais que 
permitam mapear a distribuição de opioides no país podem contribuir para a formulação de políticas 
públicas em cuidados paliativos. 
 
 

157.  Implantação de serviço de cuidados paliativos em hospital geral 
 
País: Brasil 
Autores: Santos, A.H., Westphal, G. A., Romano, L.A., Pfuetzenreiter, F. 
Resumen:  
Introdução: O cuidado com a morte do doente e a família passou a ser algo relevante e interdisciplinar. 
Ações invasivas e impessoais nem sempre são o melhor para o doente. Trazer mais dignidade, conforto 
e humanismo tornaram-se o principal objetivo. Objetivos: Relato de experiência de implantação de 
serviço de Cuidados Paliativos (CP) em hospital geral privado.  
Métodos: Pacientes em UTI e Semi-Intensivo foram triados pela Palliative Performance Scale (PPS) com 
cutpoint de 20 pontos. Deste grupo, foram identificados os critérios: doença crônica, evolutiva e 
progressiva; tempo de vida supostamente encurtado a meses ou ano; irresponsivo a tratamento 
modificador da doença; impacto emocional relacionado à possibilidade de morte. Com o grupo incluído 
foram realizadas conferências familiares, discutindo quadro clínico, mudança de foco terapêutico e 
inserção no programa. Após, foram avaliadas necessidades e sintomas através do Edmontom Symptom 
Assessment System (ESAS-r). Após o óbito, foram enviadas Carta de Condolências e realizado visita de 
finalização.  
Resultados: No universo de 710 pacientes, a prevalência de PPS ≤ 20 foi de 9,43% do total (67 
pacientes), sendo 3,09% em internação e 6,33% em atenção domiciliar. Destes, 50.74% apresentavam 
seqüelas neurológicas graves, 46,26% falências funcionais e demências e 2.98% câncer . De 10 pacientes 
acompanhados em UTI, verificou-se redução de 20,9 pontos (p<0,05) no Sistema de Pontuação de 
Intervenções Terapêuticas (TISS-28), o que representa mais de 3h 40min para um plantão de 8 horas, 
sendo que a redução em grupo controle (7 pacientes) foi de apenas 4 pontos (42 min.) 
Conclusões: Verificou-se que para o bom funcionamento do programa é essencial haver respaldo dos 
gestores da instituição e disponibilidade da equipe interdisciplinar para atuação permanente com 
pacientes/familiares. Quando os recursos são escassos, no início da implantação, é satisfatório priorizar 
os paciente com menor nível funcional. O treinamento principal das equipes deve ser em comunicação 
interpessoal. 
 
 

158. Cuidado paliativo: implantação de uma unidade de internação em um 
hospital público do interior do estado de São Paulo 
 
País: Brasil 
Autores: D. C. M. Ambrósio; M. N. F. Arruda 
Resumen: A crescente discussão sobre cuidados integrais ao paciente e a filosofia paliativista ampliou a 
necessidade de construção de serviços adequados à realidade que se impõe. A década de 1990 marcou 
o início da formação dos primeiros serviços de cuidados paliativos no Brasil, que passaram por 
modificações e readequações às necessidades emergentes. O presente estudo apresenta os resultados 
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de seis meses de implantação de uma unidade de internação de cuidados paliativos, em um hospital 
público do interior de São Paulo. Os atendimentos são realizados por uma equipe multiprofissional 
composta por duas psicólogas, duas terapeutas ocupacionais, um fisioterapeuta, uma assistente social, 
uma nutricionista, uma fonoaudióloga, seis enfermeiras, dezessete técnicos de enfermagem e três 
médicos com atenção mais voltada à unidade. Foram realizadas 94 internações de 87 pacientes, sendo 
51,7% homens e 48,3% mulheres, provenientes em sua maioria (64,5%) de municípios distantes 10km 
da instituição. Possuíam menos de 60 anos 20% dos pacientes e, 58,6% concentravam-se na faixa etária 
superior a 80 anos. Os motivos de internação relacionavam-se à pneumonia (44,8%), caquexia (8%), 
infecção de trato urinário (4,6%) e outras intercorrências, sendo a doença de base 59,7% não 
oncológica. As internações resultaram 51% em altas médicas ou transferências para outras instituições. 
Porém, 52,9% dos pacientes foram a óbito no período médio de 13 dias da primeira internação, tendo 
ocorrido 4,3% em menos de 24 horas. O número de internações realizadas e de pacientes atendidos no 
curto período de funcionamento da unidade explicita a necessidade de serviços que ofereçam 
intervenção paliativa em instituições públicas de saúde. Observou-se associação entre cuidados 
paliativos e cuidados em final de vida, o que reafirma a importância de formação especializada para a 
necessária expansão da compreensão paliativista ao cuidado de adultos em outras faixas etárias. 
 
 

159. A importância da desospitalização para o paciente em cuidados 
paliativos 
 
País: Brasil 
Autores: C.Melo Alberto, L. Cristine Teixeira Trindade, C.Nana Yamanouchi e T.Tesser de Araujo 
Resumen:  
Objetivo: Avaliar a importância da desospitalização para o paciente em cuidados paliativos.  
Método: Formulário aplicado nos prontuários revisados, com análise das seguintes variáveis: idade, 
diagnóstico, data de início no serviço de cuidados paliativos, data de início e término do atendimento 
domiciliar, permanência do atendimento domiciliar, local do óbito, número de internamentos após 
entrar em atendimento domiciliar, causa dos internamentos e número de visitas realizadas. Tamanho da 
amostra: O estudo possui 136 pacientes. Método de análise: Estudo retrospectivo realizado por meio de 
revisão de prontuários dos pacientes em cuidados paliativos que receberam assistência domiciliar, no 
período de outubro de 2008 a dezembro de 2010 no Hospital Erasto Gaertner.  
Resultados: Dos 136 pacientes que entraram para o estudo, todos foram a óbito. Apresentavam idade 
média 64,8 anos. Destes, 86 pacientes (63%) foram a óbito em domicílio e 50 (37%) no ambiente 
hospitalar. Desde que passaram para atendimento domiciliar, 72 pacientes (52%) não foram internados. 
A média da permanência deste atendimento foi de 42 dias, variando de 1 a 181 dias. Causa mais 
frequente dos internamentos foi queda do estado geral (24,2%) seguida por dispnéia (21,2%). 
Conclusões: O índice de óbitos em domicílio foi predominante no serviço de cuidados paliativos da 
pesquisa. A permanência em domicílio ofereceu ao paciente uma maior autonomia, respeitando os seus 
desejos e apoiando os familiares. A desospitalização diminuiu os riscos para o paciente, otimizou 
recursos e reduziu custos, associando a humanização da assistência e da reintegração do indivíduo ao 
ambiente familiar. 
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160. Critérios de elegibilidade de pacientes HIV/AIDS para cuidados 
paliativos em um serviço de assistência domiciliar 
 
País: Brasil 
Autores: G.da S.Júnior;R.M.Conceição;T.R. C. de Souza 
Resumen:  
Contexto: Quando se fala em doença ativa, progressiva e ameaçadora à continuidade da vida significa 
que os Cuidados Paliativos podem e devem ser indicados na vigência de doenças crônicas nas suas 
diferentes fases de evolução; trata-se da possibilidade da morte ocorrer por evolução natural de um 
processo de adoecer, que pode se arrastar por anos (Lynn, 2005). Dentro desse contexto se encontram 
os pacientes portadores da síndrome da imunodeficiência adquirida; que atualmente apresenta um 
novo perfil epidemiológico; resultante da terapia antiretroviral de alta potência (HAART), que 
possibilitou um aumento significativo de sobrevida. Associado a essa sobrevida, o paciente desenvolve 
inúmeras comorbidades relativas à sua faixa etária e também ao uso contínuo da terapia antiretroviral; 
que resulta em falência funcional; mas a evolução da doença é lenta e com muitas intercorrências 
levando a perda da capacidade funcional do doente, que mesmo após intervenção, sua recuperação 
nunca o remete ao patamar funcional anterior. 
Objetivo: Detectar as diferentes necessidades em pacientes HIV /AIDS com doença avançada. 
Método: A partir de revisão de literatura relacionado a HIV/aids criou-se critérios para elegibilidade para 
seguimento em serviços com foco paliativo. 
Resultados: Identificou-se e elegeu-se os seguintes critérios: tempo de diagnóstico HIV/AIDS; contagem 
de CD4; capacidade funcional; comorbidades associadas;falência terapêutica; estado 
nutricional;doenças de mau prognóstico relacionadas à AIDS (Linfoma não hodking do SNC ou sistêmico 
refratário a quimioterapia, Sarcoma de Kaposi visceral grave, LEMP, demência grave relacionada ao 
HIV); doenças não relacionadas à AIDS (Doença de Alzheimer, Esclerose lateral amiotrófica, DPOC 
terminal, ICC grau IV). 
Conclusão: É grande a dificuldade do infectologista e sua equipe em determinar a terminalidade; mesmo 
em pacientes com doença avançada. Os critérios apontados podem auxiliá-los nesta tarefa e assim 
ofertar intervenção clínica e psicossocial adequados, baseado em critérios técnicos, princípios bioéticos 
e bom senso. 
 
 

161. Perfil da demanda de um serviço multiprofissional em cuidados 
paliativos em um hospital geral universitário 
 
País: Brasil 
Autores: R.E. Costa; F.A.B.Guimarães; A.Santos-Garbelini; L.M.Vendrusculo-Fangel; F.R.Correia; 
M.M.R.P. De Carlo; P.L. Santos; N.K.C. Lima 
Resúmen:  
Introdução: A equipe multiprofissional de cuidados paliativos do Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina de Ribeirão Preto (HC FMRP-USP) iniciou suas atividades assistenciais em agosto.2010, após 
quatro anos de atividades acadêmicas. Por se tratar de um grupo de consultoria, essa equipe promove 
os cuidados a pacientes portadores de doenças ameaçadoras da vida em conjunto com os diversos 
serviços do HC, tanto ambulatorialmente, quanto em assistência domiciliar e hospitalar.  
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Objetivo: Apresentar o perfil da demanda de pacientes atendidos ao longo dos 12 primeiros meses 
deste serviço, a partir dos dados coletados em avaliações multiprofissionais. 
Método: Ao ser avaliado pelo grupo, são colhidas informações a respeito do paciente encaminhado, 
assim como de sua doença. O tamanho da amostra foi de 242 pacientes, sendo composto pelos 
pacientes encaminhados ao serviço durante o primeiro ano de atividade do grupo. 
Resultados: Foi verificado um aumento rápido no número de encaminhamentos no primeiro semestre 
com pico em fev.2010 (40 pacientes) com posterior estabilização com 28 pacientes/mês. A sobrevida 
média destes foi de 33 dias sendo que 17,1% destes tiveram uma sobrevida menor que 72hr, com 41 
pacientes falecendo sem a primeira avaliação. Quanto à funcionalidade, 47,4% da população 
apresentava-se com KPS igual ou inferior a 40%. 46,7% da amostra foram de pacientes ainda internados. 
A Oncologia Clínica representa 44,4% dos encaminhamentos, sendo que, a maioria do total de pacientes 
encaminhados por todas as clínicas (88,4%) é oncológica.  
Conclusão: Após 12 meses de atuação do Grupo de Cuidados Paliativos do HC-FMRP-USP, houve um 
maior conhecimento do Grupo por parte dos demais serviços e aumento da cobertura assistencial. 
Entretanto, isso ainda não levou a encaminhamentos dos pacientes em etapas mais precoces da 
evolução; o perfil do paciente ainda segue o perfil clássico dos pacientes em CP, que são os pacientes 
oncológicos com prognóstico bastante reservado. 
 
 

162. Prevalência de sintomas gastrintestinais em paciente oncológicos 
internados em uma unidade de cuidados paliativos 
 
País: Brasil 
Autores: L.Calixto-Lima; A.P.F.Q. Cardoso; E.V.M Wiegert; I.M. de Alencastro; R.S Santos 
Resumen:  
Introdução: Pacientes com câncer avançado comumente apresentam anorexia / hiporexia, cursando 
com sintomas gastrintestinais (GI) como náuseas, vômitos, disfagia, xerostomia e constipação.  
Objetivo: Descrever a prevalência de alguns sintomas GI no momento da admissão e da alta hospitalar 
de pacientes oncológicos internados em uma unidade de cuidados paliativos.  
Métodos: Estudo transversal e retrospectivo que utilizou como fonte de dados as fichas individuais de 
acompanhamento nutricional de pacientes oncológicos em tratamento paliativo de janeiro a novembro 
de 2011. Foram coletadas as variáveis gênero, diagnóstico clínico, Karnofsky Performace Status (KPS), 
via de acesso alimentar (oral ou enteral), além da presença de sintomas GI − náuseas, vômitos, 
hiporexia, disfagia e xerostomia − analisados no momento da internação e da alta hospitalar. Foram 
excluídos pacientes com KPS <30%, que permaneceram em dieta zero ou com ingestão alimentar 
<500mL/dia por período ≥48 horas e, ainda, aqueles cujo tempo de alimentação durante internação não 
ultrapassou 5 dias. Os dados foram analisados no programa SPSS, versão 13.0. O nível de significância 
para hipótese de nulidade foi de 5%.  
Resultados: Das 331 fichas analisadas, 52,3% era do gênero feminino, cujo diagnóstico clínico mais 
prevalente foi a neoplasia de cabeça e pescoço (25,4%). A principal via de acesso alimentar foi a oral 
(74,6%). A frequência de sintomas gastrintestinais no momento da admissão hospitalar foi superior à 
freqüência encontrada no momento da alta: náuseas (16% vs 8,8%), vômitos (15,1% vs 5,7%), hiporexia 
(40,8% vs 19,9%), disfagia (36% vs 30,8%) e xerostomia (26,6% vs 13,3%). Houve correlação 
estatisticamente significativa entre a média de KPS e a presença de disfagia (p=0,002) e de hiporexia 
(p=0,009).  
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Conclusão: A hiporexia e a disfagia foram os sintomas GI mais prevalentes. A conduta dietoterápica 
individualizada se mostrou válida para o controle dos sintomas em cuidados paliativos. 
 
 

163. Os significados de paliar: Uma revisão nas produções brasileiras de pós-
graduação  
 
País: Brasil 
Autores: S.S.A.Pampolha;A.M.Souza;C.P.B.Silva 
Resumen: O presente estudo concentra-se na revisão dos resultados das produções da Pós-Graduação 
brasileira, através do banco de Teses da CAPES, no período de 10 anos (2000-2010), com o objetivo de 
responder acerca dos significados atribuídos por profissionais de saúde ao que concerne o paliar, sendo 
este entendido neste contexto como toda a assistência ou cuidado prestado ao paciente em processo 
de morrer, sem possibilidades de cura e sob a égide dos cuidados paliativos. Para tal, utilizamos os 
descritores: Significados; profissionais de saúde; Cuidados Paliativos; paliar. Foram identificadas todas as 
dissertações e teses realizadas no período totalizando 120 produções que foram analisadas em seus 
conteúdos através dos resumos. No que correspondia aos objetivos deste estudo foram selecionados a 
princípio 38 trabalhos envolvendo profissionais de saúde na prática de cuidados paliativos, sendo 30 em 
nível de Mestrado acadêmico e 8 de Doutorado, onde dentro deste reduzido universo, destacam-se 
apenas 3 trabalhos que abordam diretamente os significados atribuídos ao paliar pelos profissionais de 
saúde, sendo 2 em nível de Mestrado e 1 em Doutorado, sendo apenas estes elencados para construir 
categorias que respondessem ao problema proposto. Destacamos a necessidade de ampliação na 
produção a respeito da prática nos cuidados paliativos no Brasil, destacando o enfoque qualitativo que 
prioriza os significados e sentidos atribuídos por quem está diretamente envolvido na arte de cuidar. 
 
 

164. Contribuição do hospital dia como modalidade de atendimento para 
idosos em cuidados paliativos 
 
País: Brasil 
Autores: M.S. Costa, T.P. Branco, R.W. Diniz, M.J.R. Aliberti, W. Jacob-Filho, L.A. Saporetti 
Resumen:  
Introdução: Pacientes em cuidados paliativos (CP) tem elevada utilização de recursos da saúde, 
necessitando de diferentes modalidades de atendimento, conforme sua condição e problemas. O 
Hospital Dia (HD) é uma das modalidades menos descritas em literatura neste contexto.  
Objetivo: Apresentar como o recurso de HD pode contribuir no atendimento de pacientes idosos em CP. 
Método: Estudo descritivo com a população atendida no Ambulatório de Cuidados Paliativos Geriátricos 
do Serviço de Geriatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP no período de janeiro 
a dezembro de 2011.  
Resultados: Foram atendidos 44 pacientes no período, sendo 21 encaminhados ao HD. Os objetivos dos 
encaminhamentos foram: coleta de exames, avaliação clínica, manejo de sintomas e realização de 
procedimentos. Entre os pacientes encaminhados, as médias de idade, KPS e realização de Atividades 
Básicas da Vida Diária foram de 80,85 anos, 49,33 e 1,90 respectivamente. A amostra foi composta por 
61,90% de indivíduos do sexo feminino e 38,10% do sexo masculino. Os principais diagnósticos foram: 
demência avançada (38,09%), neoplasia (28,5%), insuficiência renal crônica (14,28%), insuficiência 
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cardíaca congestiva (9,52%), pneumopatia (4,76%) e multimorbidades (4,76%). Os motivos de 
encaminhamento ao HD foram: realização de exames (54,16%), procedimentos médicos ou de 
enfermagem (25%) e compensação clínica (20,83%). Nenhum dos pacientes encaminhados necessitou 
de internação hospitalar ou atendimento de emergência.  
Conclusão: A modalidade de HD pode oferecer as seguintes vantagens no atendimento de idosos em 
cuidados paliativos: agilidade na avaliação clínica, otimização de atendimentos ambulatoriais, menor 
utilização de serviço de emergência e redução no número de internações, evitando também desfechos 
desfavoráveis relacionados a estas. 
 
 

165. perfil dos pacientes oncológicos em cuidados paliativos admitidos por 
um programa de atenção domiciliar municipal 
 
País: Brasil 
Autores: Bruno Fernando da Silva Reis, Ana Paula Abranches Fernandes Peixoto, Linalva Ferreira de 
Souza 
Resumen:  
Introdução: Os serviços de atenção domiciliar (SAD) tem se deparado com situações cada vez mais 
frequentes de terminalidade por neoplasias sendo necessário conhecimento e aplicação dos princípios 
dos Cuidados Paliativos (CP) para manejo adequado desses pacientes até o óbito. 
Objetivo: Análise do perfil dos pacientes oncológicos (PO) em CP admitidos por um Programa de 
Atenção Domiciliar Municipal (PADM) 
Materiais e métodos: Foi realizado estudo transversal, retrospectivo, por meio da análise dos 
prontuários de todos os PO admitidos por um PADM, no período de Janeiro de 2009 a Agosto de 2010. 
As variáveis analisadas foram idade, gênero, localização do tumor primário, sintomas e opioides em uso 
na admissão, uso da via subcutânea (VSC) e ocorrência ou não de óbito domiciliar (OD). 
Resultados: A amostra foi de 56 pacientes. Houve predomínio do sexo masculino e de pacientes com 60 
anos ou mais, ambos representando 57,14% da amostra. As principais localizações dos tumores 
primários foram gastrointestinal alto, cabeça e pescoço e urológico, representando, respectivamente, 
26,78%, 14,28% e 12,5%. Os principais sintomas na admissão foram dor, constipação e anorexia, com 
prevalência, respectivamente, de 69,64%, 39,28% e 25%. 51,78% dos pacientes estavam em uso de 
morfina e 25% não estavam em uso de opioides na admissão. Durante o atendimento prestado, em 
42,85% dos casos houve uso da VSC. A ocorrência de OD foi de 37,5%. 
Conclusão: As neoplasias tem aumentado sua prevalência sobretudo nos idosos, sendo importante a 
identificação dos principais sintomas desconfortáveis e saber como manejá-los, destacando-se o uso de 
opioides para controle da dor.. A VSC é um recurso que vem sendo utilizado nos SAD por ser de fácil 
acesso, segura e com poucos eventos adversos. Os profissionais de saúde dos SAD deverão estar aptos 
para um atendimento que garanta um controle adequado dos sintomas até a ocorrência do óbitos 
desses pacientes. 
 
 

166. Características dos óbitos domiciliares no serviço de atendimento 
domiciliar do Município de Campinas-SP 
 
País: Brasil 
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Autores: T.C.B.R.Ferreira; L.M.G.Hirata; M.R.P.M.Nunes 
Resumen: Familiares e pacientes em cuidados paliativos buscam dignidade no fim da vida e muitos 
desejam permanecer no domicílio em seus últimos dias. O local do óbito é parte desta realidade e 
motivo de discussão entre paciente, equipe de saúde e familiares. O objetivo deste trabalho é conhecer 
o perfil dos pacientes em cuidados paliativos que morreram no domicílio num serviço de atendimento 
domiciliar.  
Métodos: Estudo analítico a partir do levantamento dos prontuários dos pacientes em cuidados palitivos 
do serviço de assistência domiciliar dos distritos norte e leste do município de Campinas-SP. Foram 
levantadas informações dos pacientes que morreram de janeiro a novembro de 2011 em relação ao 
local do óbito, sexo, idade, diagnóstico na admissão e tempo de permanência no serviço.  
Resultados: Estiveram em acompanhamento 199 pacientes em cuidados paliativos. Ocorreram 104 
mortes, com média de idade de 69,49 anos, média de tempo do acompanhamento no serviço de 81,57 
dias, com principais diagnósticos na admissão de neoplasia (55,77%), demência (15.38%) e acidente 
vascular cerebral (15.38%); 42% das mortes ocorreram no domicílio. Foi observado um percentual 
menor do local do óbito no gênero masculino em casa (40,9%) em relação ao hospital (p=0,0436). Há 
evidência estatística de diferença entre os grupos (Casa e Hospital) com relação à idade dos pacientes, 
pois pacientes mais velhos morreram mais em casa (média de idade=72,89 anos em casa x 65,8 anos no 
hospital; p=0,0149). Não houve diferença significativa entre doença, tempo de acompanhamento no 
serviço e local do óbito.  
Conclusão: Nem todos os pacientes apresentam condições de permanecer no domicílio até o momento 
da morte. A presença da equipe de cuidados paliativos no domicílio pode ajudar nesta decisão e tornar a 
permanência no domicílio viável através do controle de sintomas do paciente e apoio emocional para 
sua família. 
 
 

167. Cuidados Paliativos comunitários: relato de experiência em estágio de 
formação na Pain and Palliative Care Society – Calicut, Índia 
 
País: Brasil 
Autores: Gustavo Carneiro Ferrão, Wilson Jacob Filho, Luis Alberto Saporetti 
Resumen: A “Pain and Palliative Care Society” (PPCS) é uma organização não-governamental que atua 
na cidade de Calicut (Kerala, Índia). Realiza atendimento ambulatorial, domiciliar e em hospedaria a 
pacientes no final de vida.  
Destaca-se por ser uma organização pioneira no modelo de Cuidados Paliativos comunitários. A PPCS 
incentiva e capacita voluntários da própria comunidade, que passam a colaborar diretamente com o 
cuidado de pacientes, buscam soluções para problemas enfrentados por eles e organizam estratégias de 
captação de recursos e geração de renda. Com o dinheiro arrecadado na comunidade, são pagos a 
maior parte das despesas em medicamentos, custos operacionais e salários dos profissionais de saúde. 
Esse exemplo tem servido como modelo para a expansão dos Cuidados Paliativos em países 
subdesenvolvidos, em especial na Índia e sudeste asiático. Em 2010, a PPCS tornou-se um Centro 
Colaborador da Organização Mundial de Saúde para o desenvolvimento de Cuidados Paliativos. 
A PPCS oferece treinamento em Cuidados Paliativos para médicos, enfermeiros, e outros profissionais 
de saúde. O autor realizou o programa “Basic Certificate Course in Palliative Medicine”, voltado para 
médicos, com duração de seis semanas. Além de conteúdo teórico, acompanhei atividades de 
ambulatório, visita domiciliar e enfermaria. 
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Foram observadas diferenças culturais envolvendo comunicação, organização das famílias e dos 
cuidadores, aspectos religioso-espirituais e relação com finitude. Em relação a organização dos serviços, 
foram observadas diversas estratégias - como internação de alívio (“respite care”), educação de 
cuidadores, programa de geração de renda - que propicionam grande melhoria no cuidado oferecido. 
A “Pain and Palliative Care Society” destaca-se por oferecer um modelo de assistência exemplar em 
Cuidados Paliativos apesar das limitações financeiras da sociedade indiana. Seu exemplo pode contribuir 
para o desenvolvimento dos Cuidados Paliativos na América Latina. 
 
 

168. Avaliação da qualidade de vida de pacientes com câncer avançado 
 
País: Brasil 
Autores: C. Yamashita; A. Kurashima; T. Chiba; J. Ballerini, H. Silva 
Resumen:  
Introdução:Qualidade de vida (QV) pode ser utilizada na prática clínica para identificar e priorizar 
problemas, estabelecer melhor comunicação com o paciente, monitorar alterações no padrão de 
evolução da doença ou no nível de saúde e permitir o compartilhamento das decisões clínicas.  Em 
Cuidados Paliativos (CP), onde o foco não é mais a cura e sim o controle de sintomas, torna-se mais 
evidente a QV no tempo que resta a este doente. Este estudo pretende avaliar esta percepção nos 
pacientes. 
Método:Estudo prospectivo. Entrevistados pacientes atendidos, em primeira consulta, no ambulatório 
de CP de um hospital público terciário, entre fevereiro e agosto de 2011. Utilizamos o questionário 
EORTC QLQ-C15-PAL, desenvolvido para fase avançada do tratamento, já que a versão com 30 itens é 
considerada muito extensa, sendo imprópria para pacientes em CP, que apresentem uma condição 
clínica mais debilitada. As variáveis estudadas foram sexo e diagnóstico.  
Resultados preliminares:Entrevistamos 120 pacientes. Destes 51% são mulheres e 49% homens. Os 
cânceres mais prevalentes foram: gastrointestinais (27,2%), cabeça/ pescoço (14,7%) e pulmão (14%). 
Na questão alvo – Qualidade de vida, o maior número de respostas (27,2%) incluiu a pontuação 7 
referente à qualidade de vida excelente. Nas demais, 53% referiam muita dificuldade para 
deambulação, 68% referiram permanecer a maior parte do tempo na cama ou na cadeira e 31% 
necessitam de muito auxílio para realizar atividades básicas.  
Conclusão:Entendemos que é primordial o bom uso de estratégias de cunho paliativo com enfoque na 
Qualidade de Vida, para que o paciente mantenha, sempre que possível, uma boa qualidade de vida 
durante sua terminalidade. 
 
 

169. ¿Morir en casa o morir en el hospital? Experiencia del Servicio de 
Medicina Paliativa (SMP), Hospital Maciel, Montevideo, Uruguay 
 
País: Uruguay 
Autores: L. Insúa; G. Silva; V. Perroni; L. Vadell; L. Lamas 
Resumen:  
Objetivos: describir los motivos por los cuales los pacientes que reciben atención domiciliaria ingresan y 
fallecen en el hospital 
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Metodología: estudio descriptivo retrospectivo longitudinal basado en datos informáticos del SMP. 
Población: pacientes asistidos en domicilio fallecidos en el periodo julio 2004-octubre 2011. 
Antecedentes: El SMP brinda asistencia domiciliaria asegurando la continuidad asistencial a través de 
una guardia médica telefónica 24 horas. Se promueve que el paciente fallezca en domicilio, 
acompañado por su familia, con los síntomas controlados evitando la obstinación terapéutica y la 
medicalización de la muerte. Sin embargo cuando es inevitable ingresan al hospital por complicaciones 
agudas que requieren un nivel terciario de asistencia o por motivos sociales. 
Resultados: El total de pacientes asistidos en domicilio es de 1439, 1276 fallecieron en domicilio (89%), 
163 fallecieron en el hospital (11%). El 54.6% hombres y 45.4% mujeres. El 98.2% tiene patología 
oncológica: 36.2% digestiva, 20.8% pleuropulmonar, 17.7% ginecológica, 8% urológica, 5% 
hematooncológica, 5% otorrinolaringológica, 3.1% tumores de piel y partes blandas, 0.6% del SNC, 1.8% 
primitivo desconocido y 1.8% pacientes no oncológicos. Los motivos de ingreso al hospital al final de la 
vida son: 20.8% motivos sociales, 14.7% hemorragia, 14.7% infecciones graves, 10.4% insuficiencia 
respiratoria, 8% evento cardiovascular agudo, 6.1% insuficiencia renal aguda, 4.4% oclusión intestinal, 
4.4% complicaciones derivadas de procedimientos (stent, gastrostomía), 2.4% hipertensión 
endocraneana, 3.7% otras causas y 10.4% ingreso a otros hospitales y/o registros insuficientes. 
Conclusiones: El 89% de los pacientes asistidos en domicilio fallecen en el mismo, a diferencia de otros 
centros en los este porcentaje es del 36 al 66%. De los pacientes que ingresan y fallecen en el hospital el 
79,2% lo hace por complicaciones médicas graves y el 20,8 % por motivos sociales.  
 
 

170. Cirurgia paliativa em oncologia: Assistência psicológica ao paciente 
cirúrgico sem possibilidade de cura  
 
País: Brasil 
Autores: C. Moura; A. Souza 
Resumen: A Oncologia é a especialidade médica que estuda os tumores, benignos ou malignos, os quais 
podem estar localizados ou invadir outros tecidos, podendo disseminar-se por todo o corpo. A mesma 
volta-se para a forma como o câncer se desenvolve no organismo e qual tratamento é mais adequado 
para cada caso. Em estágios avançados do câncer, uma das formas indicadas de tratamento refere-se à 
cirurgia paliativa, cuja finalidade é a redução da população de células tumorais ou o controle de 
sintomas que põem em risco a vida do paciente ou comprometem a qualidade de sua sobrevivência. 
Neste sentido, o presente estudo, baseado em busca bibliográfica, objetivou investigar e refletir sobre 
as contribuições da assistência psicológica oferecida à pessoa submetida à cirurgia oncológica paliativa. 
Logo, elegeu-se o método de pesquisa bibliográfica, através da revisão de literatura disponível em banco 
de dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, no período de 2001 a 2010. 
Os resultados obtidos sinalizam possibilidades de atuação do psicólogo em: favorecimento do alívio da 
dor e outros sintomas que causam sofrimento ao paciente e cuidadores; oferecimento de um sistema de 
apoio à família; facilitação da comunicação junto à equipe multiprofissional sobre os detalhes da 
experiência a ser vivida, antecipação e compreensão de seus significados e objetivos; realização de 
grupos psicoterapêuticos com pacientes e cuidadores; manejo de afetos perturbadores através de 
técnicas de relaxamento, respiração e imaginação. Conclui-se, portanto, que o psicólogo já se dedica a 
estudos sistematizados e ao desenvolvimento de técnicas específicas de intervenção nas distintas 
modalidades cirúrgicas. Este profissional considera, também, as peculiaridades e fatores que 
diferenciam não só os protocolos e procedimentos, mas os impactos psicossociais que a cirurgia 
oncológica paliativa acarreta aos pacientes, seus familiares e à própria equipe de saúde. 
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171. Incorporación al equipo de APS una mirada paliativa 
 
País: Argentina 
Autores: C.Pirisi; M.Rempel; S.Meira 
Resumen:  
Objetivos: Un cambio de paradigma en la atención y cuidado de las personas, a través de una mirada 
holística, integradora del ser humano.  
Definiciones: Definición de APS es un modelo de salud integral, que comprende problemas de salud-
enfermedad, atención de personas y del conjunto social a través de la asistencia, la prevención de 
enfermedades y la promoción de la salud, asegurando la equidad. Definición de cuidados paliativos 
asistencia total , activa y continua da de los pacientes y su familia por un equipo interdisciplinario 
cuando la expectativa no es la curación, la meta fundamental es dar calidad de vida sin acortar ni 
posponer artificialmente la muerte, debiéndose atender las necesidades físicas psicológicas, sociales y 
espirituales del paciente y su familia. Ambas modalidades de atención están brindadas por un equipo 
interdisciplinario, insertados en la comunidad, insertado allí, en la misma cultura conociendo los 
problemas o la forma de encararlos. Que mejor que desde allí cuidar y acompañar todos los procesos de 
vida que se presenten en las familias. 
Ante una situación de terminalidad debemos pensar en mejorar o mantener la calidad de vida y 
asegurar la equidad. Cuando personas de una comunidad se enfrenta a una situación de terminalidad, 
ese equipo interdisciplinario ya conocedor de la familia y sus costumbres debe estar preparado en el 
cuidado de pacientes terminales o crónicos, porque debe acompañar y acompasar(caminar al lado 
sintiendo, escuchando, percibiendo de manera empática)al paciente y su familia, viendo la mejor 
manera de encarar esta nueva situación y buscar los elementos sanos en que basar esa ayuda, con el 
lema de vivir hasta el último minuto 
Conclusión: Debería incorporarse la preparación en cuidados paliativos en la formación de equipos de 
Médicos Comunitarios. 
 
 

172. Experiências de acadêmicos de enfermagem sobre assistência espiritual 
e cuidados paliativos 
 
País: Brasil 
Autores: K.C.Piolli, A.P.Rodrigues, N.C.Santos 
Resúmen: Este estudo teve como objetivo conhecer experiências de acadêmicos de enfermagem sobre 
assistência espiritual em cuidados paliativos. Foi realizada uma pesquisa exploratória, descritiva e de 
caráter qualitativo na Faculdade Adventista Paranaense. Participaram do estudo cinco alunos que 
cursavam o sexto ou oitavo período. Os dados foram obtidos através de uma entrevista semiestruturada 
e para análise dos relatos foi escolhida a técnica de análise de conteúdo. Os resultados foram agrupados 
em quatro categorias definidas a priori: Experiência, Estratégias, Sentimentos e Importância. Na 
categoria experiência encontramos as seguintes situações: assistência ao paciente com AIDS na 
enfermaria; assistência ao paciente com transtorno mental em hospital psiquiátrico; assistência ao 
paciente inconsciente em terapia intensiva; assistência à família e ao paciente com Alzheimer no pronto 
socorro. A categoria sentimentos gerou duas subcategorias: iniciais (desmotivação, despreparo, medo, 



 
 

- 199 - 
 

dificuldade na comunicação, tristeza e impotência); durante a experiência (esperança, motivação, 
realização pessoal, proximidade com Deus, paz, confiança, coragem, não aceitação do sofrimento, alivio, 
tranquilidade, dever cumprido, alegria, incapacidade, perda, alivio e realização de algo a mais). Na 
categoria estratégia foi citado: leitura da Bíblia, canto, conversa, oração, cartões personalizados, entrega 
de mensagens bíblicas e leitura de meditação. Na categoria importância: fazer a diferença, oferecer 
tranquilidade e esperança, sensibilização dos profissionais, proporcionar conforto emocional e sentido 
de vida, ajudar o familiar a aceitar a realidade, atendimento em todas as dimensões e consolo. Os 
alunos revelaram que conheciam a necessidade deste cuidado, porém havia um hiato entre a teoria e a 
pratica e conhecendo essa necessidade buscaram estratégias que tornam a experiência rica em 
sentimentos que confirmam a importância desta assistência que traz realização e crescimento 
profissional, pessoal e espiritual. 

 
 

173. Carta de duelo 
 
País: Uruguay 
Autores: Lic. Adriana Gandolfi; Lic. Ana Luz Protesoni; Lic. Mónica Reina 
Resumen:  
Objetivo: La carta de duelo constituye una herramienta clave para el trabajo tanto con los recursos 
humanos en salud como con la familia. Por un lado permite elaborar los afectos, las representaciones y 
las experiencias que movilizan los pacientes al equipo asistencial de cuidados paliativos. Por otro lado es 
un recurso que facilita la elaboración de los duelos en los familiares, devolviendo aspectos positivos de 
un tránsito doloroso, reforzando fortalezas. 
Se trabajarán distintos modelos de carta apuntando a los tipos de destinatario, familia del ...(paciente) , 
no solo dirigido al cuidador principal y por otro lado a los estilos personalizado, formal, informal, etc, 
describiendo aspectos que hacen a los contenidos y firma de la misma. La carta de duelo en su doble 
efecto hacia el equipo de salud y hacia la familia, permite realizar un cierre del proceso trabajado, 
posibilitando al equipo actuante despedirse afectiva y colectivamente del paciente y la familia, en tanto 
oficia como una intervención que evalúa lo realizado y posibilita compartir las vivencias del equipo. 
Hacia la familia la carta de duelo permite hacer presente al equipo de salud, más allá del momento de la 
muerte, haciendo un cierre del proceso, lo cual reditúa en una mejor elaboración de la pérdida, 
apuntando a contribuir a la prevención de situaciones patógenas. 
 
 

174. O apoio espiritual para profissionais de saúde que atuam em 
oncopediatria e em centro de terapia intensiva pediátrico 
 
País: Brasil 
Autores: C. Cabrera; P.R.M. Rós; V.M.N. Reis; V.L. Soriani; F.R. Garcia; N.R. Garcia; M.A.S. Prado 
Resumen:  
Introdução: Profissionais de saúde que atuam em unidades de cuidados intensivos vivenciam 
rotineiramente situações de sofrimento, angústia, convivência com a morte, o que leva a sentimentos 
de impotência e descrença. Frente às dores pessoais, os profissionais desenvolvem barreiras tornando-
se mais técnicos no cuidado.  



 
 

- 200 - 
 

Objetivos: Relatar a implantação de cuidados espirituais para profissionais que atuam na assistência a 
crianças em unidades de cuidados intensivos (UCI) e oncopediatria.  
Métodos: Trata-se de relato de experiência, a partir das solicitações de apoio espiritual feita por 
profissionais que atuam em unidades de alto estresse (CTI, neonatal, oncopediatria) em um hospital de 
nível terciário de complexidade - Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. 
Religiosos capacitados para prestar apoio espiritual comparecem às unidades citadas uma vez por 
semana em dois períodos. Durante a visita da unidade é realizada a leitura de uma mensagem com 
conteúdo de esperança, fé, consolo e refrigério com duração de, no máximo, três minutos aos 
profissionais que, no momento da visita, encontram-se dentro da unidade. Após a leitura é feita uma 
reflexão sobre o tema de modo a restaurar o bem-estar espiritual e a autoconfiança na importância da 
sua participação nos cuidados de crianças terminais. As equipes recebem este tipo desde Março de 2009 
até o presente momento, às 4ªs feiras.  
Resultados/discussão: Desde o início do apoio espiritual regular às equipes, os profissionais referem a 
melhora do ambiente e do trabalho em si , melhor interação da equipe, maior serenidade e confiança 
para apoiar familiares enlutados, maior coragem para enfrentar o sofrimento e a morte de bebês 
pequenos.  
Conclusão: Evidenciou-se a importância do apoio espiritual oferecido aos profissionais que convivem 
com situações estressantes em suas rotinas como um recurso para cuidar de quem cuida. 
 
 

175. Pacientes em cuidados paliativos: Recursos psicológicos individuais 
promotores da resiliência 
 
País: Brasil 
Autores: A. Souza; K. Kós; W. Guimarães 
Resumen: Ser um paciente em cuidados paliativos é algo que pode vir a ser mobilizador de quadros 
depressivos, de falta de vontade de investimento na vida, uma vez que a pessoa se vê sem 
possibilidades de ficar “curado” e ter a vida que tinha antes de ver-se nesta situação clínica, ficando 
apenas com a possibilidade de morte iminente, não sendo, entretanto, uma coisa sinônimo da outra. 
Sendo assim, trabalhar a resiliência com esses pacientes fora de possibilidades terapêuticas pode ser um 
favorecedor de grande relevância para uma melhor qualidade de vida. É justamente trabalhar a vida, 
onde o paciente pensa não mais possuí-la. Para tanto, é fundamental o trabalho de recuperação da 
auto-estima desses pacientes, com vistas ao resgate de sua autoconfiança, para que possa voltar a 
investir na sua vida. Dessa forma, elucidar acerca das possibilidades das quais os pacientes podem 
dispor para o enfrentamento de um tratamento em cuidados paliativos faz-se de grande importância 
para a adesão ao tratamento, para um prognóstico mais favorável e para a melhor qualidade de vida 
deste. Objetivou-se, então, o esclarecimento da relevância do trabalho do psicólogo no que diz respeito 
a facilitação da conscientização do paciente com relação a esses recursos internos, bem como o 
fortalecimento destes. Para a realização deste trabalho utilizou-se como recurso metodológico a 
pesquisa bibliográfica assistemática em Bancos de Dados e na Literatura afim, obtendo-se resultados 
indicativos de que o fortalecimento dos recursos internos promovedores de resiliência podem favorecer 
significativamente a melhora da qualidade de vida em pacientes fora de possibilidades terapêuticas. 
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176. Progressão de doença e perda de capacidade funcional: Quando o 
atendimento domiciliar transforma vidas 
 
País: Brasil 
Autores: R. C. Braga; M. V. Krieger 
Resumen: A partir da nossa experiência em atendimentos psicológicos domiciliares pelo Serviço de 
Assistência Domiciliar da Unidade de Cuidados Paliativos do Instituto Nacional de Câncer, identificamos 
a perda da capacidade funcional como uma das principais causas de sofrimento para os pacientes e seus 
familiares. O avanço da doença leva a perdas progressivas e ao aumento da dependência de terceiros 
para as atividades de vida diárias, bem como ao ajuste do domicílio para atender às necessidades do 
doente. Tais mudanças são mais vivenciadas no ambiente domiciliar, quando o paciente volta à sua 
rotina e a família precisa assumir os cuidados. Alterações físicas levam a mudanças na imagem corporal 
e na identidade do doente. Ele e sua família se vêem forçados à aprendizagem de uma nova forma de 
viver e de se reconhecer nesse corpo-prisão que se instaura com o avançar da doença. Um dos objetivos 
do trabalho é discorrer sobre os diversos mecanismos que pacientes e familiares dispõem frente às 
crescentes limitações causadas pelo câncer nesse estágio. Desejamos também discutir sobre as 
repercussões de uma dificuldade de adaptação do paciente e/ou familiares na equipe. Em seguida, 
vamos expor algumas das intervenções psicológicas utilizadas junto ao paciente e a seu entorno a fim de 
facilitar o processo de reorganização. Para tanto, pretendemos, além do aporte teórico de base, 
apresentar descrições de casos e imagens que ilustrarão a realidade das vidas transformadas pela 
vivência do câncer avançado em cuidados paliativos. 
 
 

177. Abordagem de cuidado paliativo em paciente critico 
 
País: Brasil 
Autores: Sandra Regina Gonzaga Mazutti; Simone de Cássia Furlan;José Fernando Seixas Junior, Alze 
Pereira dos Santos Tavares; Mariana Sarkis Braz; Danilo Teixeira Noritomi 
Resumen:  
Objetivo: Descrever o programa de abordagem de limitação terapêutica em paciente crítico 
desenvolvido pelas equipes da unidade de terapia intensiva (UTI) e cuidados paliativos (CP) de um 
hospital privado. 
Métodos: Entre outubro/2010 e outubro/2011, 151 famílias de pacientes críticos elegíveis para CP 
foram abordadas sobre limitação terapêutica. Todos os pacientes tinham um prejuízo cognitivo, logo as 
decisões foram somente discutidas com os familiares. A abordagem de limitação terapêutica se iniciava 
com avaliação da equipe multidisciplinar, quando solicitada vaga na UTI para paciente crítico 
(Karnosfsky < 40% ou critério de terminalidade). As avaliações eram feitas no Pronto-Socorro (PS), ou 
logo após internação na UTI. A seguir, realizava-se uma conferência familiar na qual eram discutidas 
diretrizes antecipadas de final de vida, tratamento e limitações, baseando-se nas preferências do 
paciente e/ou família. Formulários específicos eram preenchidos para garantir comunicação adequada 
entre os membros da equipe e para aquisição de dados. A análise dos dados foi realizada através do 
Statistical Package for the Social Sciences, utilizando-se a estatística descritiva. 
Resultados: A abordagem de limitação terapêutica foi iniciada na UTI em 93% (n=140) e no PS em 7% 
(n=11) dos casos. Em 87% dos casos, foi decidido limitar medidas invasivas fúteis. O tempo médio de 
permanência na UTI após aceitação de limitação terapêutica foi de 1,96 dias. Nos pacientes onde não foi 
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aceito, o tempo médio de internação foi de 5,6 dias. Óbito (54%) e alta hospitalar (36%) foram os 
desfechos mais freqüentes. A maioria das famílias relataram que suas decisões foram baseadas em 
desejos previamente expressos pelo paciente.  
Conclusão: O programa de abordagem de limitação terapêutica focado no paciente crítico, mostrou-se 
eficaz e resultou em um melhor alinhamento entre desejos dos pacientes ou suas famílias com as 
condutas médicas. 
 
 

178. Resgate da história de vida de um suicida: relato de experiência 
 
País: Brasil 
Autores: G.Agra 
Resumen:  
Introdução: O fato de algumas pessoas buscarem a morte pelo suicídio nos obriga a pensar que não é a 
morte que elas procuram, mas a fuga do sofrimento insuportável. Ou seja, o suicida se mata para 
escapar desse sofrimento insuportável (CASSORLA, 2009). Neste contexto, este trabalho tem como 
objetivo relatar um caso de um paciente que se suicidou, depois de um ano de tratamento em cuidados 
paliativos. 
Material e métodos: Trata-se de um relato de experiência de um paciente, G.A. sexo masculino, 47 anos, 
promotor de justiça, com diagnóstico de hemiplegia esquerda, decorrente de ferimento de arma de 
fogo, acompanhado por uma equipe de cuidados paliativos em regime domiciliar. Depois de um ano de 
tratamento, veio a suicidar-se. 
Resultados: G.A. foi ferido por arma de fogo, onde o projétil alojou-se no encéfalo, havendo perda de 
massa encefálica e deixando-o 40 dias interno em UTI. À alta hospitalar, verificou-se que o paciente 
estava consciente, desorientado no tempo e no espaço, com perda de memória, hemiplegia esquerda e 
enrijecimento psicomotor direito, necessitando de cuidados paliativos em regime domiciliar. Ao final 
dez meses de tratamento, o paciente foi submetido a uma avaliação neurológica e o resultado foi que 
não voltaria mais a andar, pois a hemiplegia era definitiva, impossibilitando-o de voltar às atividades 
laborais. A partir deste momento, o paciente começou a apresentar sintomas específicos de um suicida: 
caiu numa depressão e explicou tudo o que deveria ser feito no caso de alguma eventualidade. E, por 
fim, um ano após o acidente, suicidou-se. 
Conclusão: Cerca de 90% dos suicidas dão sinais de alerta pouco antes de se matar (FERNANDES, 2008). 
A dificuldade para quem está próximo é identificar esses sinais e partir para a ajuda. As sinalizações, 
verbais ou não, conduzem a uma despedida e foi o que aconteceu com meu pai. 
 
 

179. Evaluación de los niveles de ansiedad y depresión en pacientes con 
cáncer del Instituto de Oncología Dr. Luis Razetti, Caracas - Venezuela 
 
País: Venezuela 
Autores: Infante K., Espin E., Alvarez M., Suarez N., Bonilla P., Hidalgo M., Gonzalez T. 
Resumen:  
Objetivo: Evaluar los niveles de ansiedad y depresión en los pacientes con cáncer del Instituto de 
Oncología Dr. Luis Razetti 
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Metodología: Estudio descriptivo y corte transversal, previo consentimiento informado se aplicó la 
escala de Depresión y Ansiedad (HAD) en pacientes Oncológicos validada en español, en una muestra 
preliminar de 50 pacientes hospitalizados y en consulta externa de medicina paliativa. 
Resultados preliminares: Los resultados preliminares de este estudio sugieren el predominio de la 
incidencia de ansiedad y depresión en el género femenino, con edades comprendidas entre 45 y 59 
años, de los cuales un 22% tienen un diagnóstico de cáncer de mama, seguidos de diagnóstico de cáncer 
de cuello uterino y gástrico. Se observa que el tiempo de diagnostico de la enfermedad también es de 
gran influencia en cuanto a la presencia de ansiedad y depresión, viendo mayor impacto en pacientes 
con menos de un año de diagnóstico, acentuándose en las personas solteras y sin ningún tipo de 
relación de pareja. Los resultados a su vez expresan que a menor grado de instrucción mayores son los 
estados de ansiedad y depresión, siendo predominante las personas con solo educación básica 
aprobada. 
Conclusiones preliminares: La ansiedad y depresión está presentes en un gran porcentaje de pacientes, 
como está demostrado en la literatura mundial, afectando principalmente al género femenino en 
edades productivas, con diagnósticos recientes y sin pareja, posiblemente por soledad o sensación de 
abandono.  
La ansiedad y depresión deben ser evaluadas periódicamente a fin de mejorar la calidad de vida de los 
pacientes. 
 
 

180. A qualidade da comunicação médico-paciente no momento do 
encaminhamento aos cuidados paliativos exclusivos  
 
País: Brasil 
Autores: Maria Bezerra de Araújo, Érika Neves de Barros, Fábio Costa Malta, Katharine Félix 
Resumen:  
Introdução: A comunicação no cuidado médico é um importante recurso terapêutico que favorece o 
estabelecimento de um vínculo de confiança e ajuda mútua entre o profissional, o doente e sua família. 
A habilidade para a comunicação eficaz mostra-se essencial nos cuidados paliativos, por essa ser uma 
fase de obter informações claras e honestas sobre o manejo de seus sintomas e seu prognóstico  
Objetivo: Investigar a qualidade da comunicação médico-paciente ao ser encaminhado ao serviço de 
cuidados paliativos exclusivos do Hospital de Câncer de Pernambuco.  
Metodologia: Foi realizado um estudo observacional, qualitativo, do tipo descritivo, de corte transversal. 
Participaram desta pesquisa seis pacientes oncológicos adultos, de ambos os sexos, que tinham sido 
encaminhados ao serviço de cuidados paliativos exclusivos. Um questionário foi aplicado envolvendo 
aspectos sócio-demográficos dos participantes e utilizado um roteiro para entrevista semi-estruturada. 
A análise dos dados seguiu o método da análise temática nas etapas: pré-análise; exploração do 
material e tratamento dos dados obtidos.  
Resultados: Verificou-se que os participantes do estudo tinham conhecimento sobre o diagnóstico de 
câncer. Por outro lado, não tinham sido esclarecidos quando a doença tornou-se refratária ao 
tratamento, assim como a necessidade do encaminhamento aos cuidados paliativos exclusivos. 
Observou-se uma compreensão insatisfatória sobre o estado de saúde atual do paciente e o discurso 
médico. Os pacientes mostraram-se inibidos na realização de perguntas e sugestões aos seus médicos-
assistentes revelando uma atitude de passividade frente ao tratamento.  
Conclusão: Salientamos a importância da habilidade eficaz de comunicação para profissionais de saúde, 
em cuidados paliativos, pois situações que envolvem sofrimento e morte são inerentes à vida e fazem 
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parte da rotina dos profissionais de saúde, sendo assim, a temática da morte e do morrer merecem a 
devida atenção no modelo atual de ensino. 
 
 

181. Cuidados paliativos oncológicos: a atuação da equpe interdisciplinar 
como facilitadora do processo da morte enquanto ato digno 
 
País: Brasil 
Autores: A.Alves; F.Iared; F.Lopes; T.Chiba 
Resumen: Este estudo visa relatar o caso de um paciente acompanhado pelo serviço de Cuidados 
Paliativos de um Hospital Público de Atenção Terciária em Oncologia. A atuação da equipe está 
direcionada aos aspectos físicos, emocionais, espirituais e sociais do processo de adoecimento e 
terminalidade dos pacientes. Podendo englobar o controle dos sintomas, comunicação e apoio 
extensivo aos familiares, bem como a resolução de pendências. 
Trata-se do Sr. J.C.A., 34 anos, sexo masculino, casado, professor, pai de três filhos, com diagnóstico de 
Neoplasia Maligna de Pênis, procedente do município de Abaíra/BA migrou-se para São Paulo, 
juntamente com sua esposa, no ano de 2009 em busca de tratamento médico. Em Julho de 2011 foi 
assumido pelo serviço de Cuidados Paliativos na unidade de internação. Estava ciente do prognóstico 
expressando angústia diante deste. Utilizou-se da religiosidade como recurso de enfrentamento, além 
do significativo suporte social e familiar durante o período da doença.  
Durante os atendimentos realizados pela equipe manifestou o desejo de retornar à cidade de origem 
para ficar próximo aos filhos, familiares e amigos. Após discussão do caso em reunião multidisciplinar e 
avaliação médica da condição clínica, o serviço social contatou a Secretaria de Saúde da região, a qual 
disponibilizou passagem aérea para o casal e transporte em ambulância do aeroporto até a residência, 
assumindo o compromisso em liberar as medicações e fornecer suporte clínico exclusivo. Foi enviado 
relatório médico e realizado contato com a empresa aérea para a garantia do embarque seguro e 
adequado. Paciente retornou ao convívio familiar, onde permaneceu por quatro meses até o seu 
falecimento em sua residência. A atenção da equipe às necessidades do paciente e a atuação do serviço 
social para efetivação dos desejos manifestos por ele, permitiu tornar efetivo alguns dos princípios 
básicos dos Cuidados Paliativos, proporcionando a este a elaboração e ressignificação das situações 
vividas. 
 
 

182. A comunicação como instrumento favorecedor para o trabalho em 
equipe em cuidados paliativos 
 
País: Brasil 
Autores: M.M. Trovo de Araújo; M.J. Paes da Silva 
Resúmen:  
Objetivo: Verificar se habilidades de comunicação adquiridas durante capacitação foram úteis para 
aprimorar a prática paliativista em equipe. 
Método: Pesquisa descritiva, exploratória, de campo, com abordagem qualitativa, que constituiu a 
última etapa de um estudo longitudinal, que visou avaliar a eficácia de um programa de capacitação em 
comunicação em cuidados paliativos, aplicado a profissionais de saúde paliativistas. Os dados desta fase 
foram coletados entre out/2009 e jul/2010, junto a 32 profissionais de saúde que haviam finalizado o 
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programa de capacitação, mediante entrevistas individuais e semi-estruturadas, gravadas em áudio e 
transcritas na íntegra, que foram analisadas segundo a metodologia de Análise de Conteúdo. 
Resultado: Metade (16 sujeitos – 50%) dos profissionais pertencia à equipe de enfermagem e a outra 
metade eram médicos, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional. Uma das 
categorias que emergiu de seus discursos foi: “A comunicação favorecendo o trabalho em equipe”, 
evidenciando que conhecimentos e habilidades comunicacionais aprendidos/aprimorados durante 
capacitação em comunicação facilitaram o trabalho em equipe. De acordo com suas falas, a boa inter-
relação entre os membros da equipe paliativista e a transmissão compartilhada e consensual de 
informações são instrumentos embasadores para a realização efetiva deste tipo de trabalho. Uma das 
principais características do trabalho em equipe interdisciplinar é a fluência da comunicação 
interpessoal, sendo o critério mais frequentemente apontado por profissionais de equipes paliativistas 
como fator de sucesso para o bom desempenho das mesmas.  
Conclusão: Os profissionais que realizaram a capacitação referiram que habilidades comunicativas 
adquiridas foram úteis para a prática paliativista em equipe, porque seu uso por meio da prática 
comunicativa da busca de consensos possibilita a coesão interna e externa do grupo em prol de um 
projeto comum, o cuidado do indivíduo. 
 
 

183. O tratamento para a culpa em pacientes em final de vida 
 
País: Brasil 
Autores: E.Vassão; R.Gentil. 
Resúmen: Todos nós sofremos de culpas, e pesquisas científicas têm mostrado o impacto da mesma não 
só sobre a saúde espiritual, mas suas repercussões no âmbito físico e psicológico. O presente relato de 
caso descreve uma mulher de 83 anos de idade, com câncer, sob Cuidados Paliativos no Hospital do 
Servidor Público do Estado de São Paulo há cerca de um mês, e em fase terminal. Apresentava-se muito 
agitada e fechada ao relacionamento com a equipe de cuidados paliativos.  Conversando com a filha, 
souberam que a paciente sofria com a culpa, por ter sido pessoa autoritária e interferido em muitas 
situações da vida familiar, deixando queixas e rancores. O sofrimento físico era grande, e tanto a família 
como a equipe estavam inquietas, sem saber como aliviá-lo. Assim, a médica da equipe multidisciplinar 
de Cuidados Paliativos que acompanhava o caso, solicitou a intervenção da capelã, que já prestava 
assistência espiritual regular à paciente em suas internações anteriores, para assisti-la especificamente 
quanto a culpa, pois não achava pertinente aumentar a dosagem dos medicamentos. Curiosamente, a 
médica brincou: “...olhei na bula do Midazolan, e não encontrei qualquer indicação para o tratamento 
da culpa!”. As terapias mais variadas, as técnicas mais modernas da medicina ou os medicamentos mais 
eficazes não podem curar a culpa.  Só Deus o pode, através de pessoas que se colocam em Suas mãos 
para levar a cura para a alma, quando então a esperança é renovada e a paz é encontrada, não 
importando a situação. A Bíblia também fala sobre a culpa em muitos de seus textos, como nos Salmos 
32:3-5 “... Então resolvi pôr tudo para fora. Eu disse: ‘Confessarei todos os meus pecados ao Eterno’. 
De repente, a pressão foi embora – minha culpa evaporou, meu pecado desapareceu”. Assim, depois 
de confessar a Deus a sua culpa e também àqueles a quem ferira, a paciente se aquietou, disse estar em 
paz, e partiu. O que se constatou foi que, apesar da morte, sua necessidade espiritual com repercussões 
físicas e emocionais foi atendida, tratada e curada. Só então ela estava preparada para partir em paz e 
com dignidade. 
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184. Assistência integral: Acompanhamento aos familiares de pacientes 
oncológicos em cuidados paliativos exclusivos no NACE – ICESP 
 
País: Brasil 
Autores: V. Marinangelo; V. Weizenmann; M. C. B. Manna 
Resumen: O câncer traz consigo uma série de implicações físicas, emocionais, sociais e econômicas para 
a vida do paciente e sérios comprometimentos para a sua família. Exige mudança radical na vida das 
pessoas alterando seus papéis familiares e sociais. Quanto mais avançada está a doença, maior é o 
sofrimento do paciente e da família. As demandas da família se ampliam, uma vez que aumenta a 
dependência e a necessidade de cuidados do paciente. 
O NACE – Núcleo Avançado de Cuidados Especiais iniciou suas atividades em setembro de 2009, fruto de 
parceria firmada entre o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (ICESP) e o Recanto São Camilo.  
São encaminhados pacientes oncológicos em cuidados paliativos exclusivos e que apresentem sintomas 
de difícil controle ou dificuldade de manejo em domicílio. Atualmente com 50 leitos, funciona 24 horas 
por dia e é financiado pelo SUS. 
O momento de transferência para uma unidade de cuidados paliativos é muito traumático para o 
paciente e para a família. É como se fosse um segundo diagnóstico pela compreensão dos limites do 
tratamento para o controle da doença. Para a família, está presente a possibilidade de perda de um 
ente querido.  
A proposta deste estudo é demonstrar a necessidade dos profissionais de saúde em cuidados paliativos 
a tomarem também a família como objeto de cuidado, considerando seus limites e possibilidades de 
enfrentamento à doença para poder ajudá-los e apoiá-los de acordo com as suas necessidades. 
Os familiares são encorajados a compartilhar os seus sentimentos  e dificuldades  encontradas. A equipe 
acolhe as queixas e angústias apresentadas  e, diante da realidade apresentada, conduz-se à reflexão e 
discussão sobre estratégias de enfrentamento e superação das dificuldades. Os familiares têm a 
oportunidade de esclarecer dúvidas e crenças disfuncionais relacionadas à enfermidade e aos cuidados 
paliativos. 
A família deve ser inserida no processo de cuidados do paciente pela equipe multiprofissional. Abrir 
espaço para a família é fundamental: por um lado, pela necessidade que o paciente vai ter dessa rede 
de apoio e, por outro, pela possibilidade da família também se sentir apoiada, perceber que seu 
sofrimento tem acolhimento.  
Há a necessidade de construção de espaços para a participação da família, durante todo o processo de 
cuidados com o paciente, onde ela possa aprender a cuidar, mas também ser cuidada, na perspectiva de 
uma assistência integral e de qualidade. 
 
 

185. Preconceitos e crenças disfuncionais relacionados ao uso de opióides 
 
País: Brasil 
Autores: L. Hennemann-Krause 
Resumen: 1. Apresentar os principais preconceitos e crenças disfuncionais relacionados ao uso de 
opióides, e 2. Esclarecer os conceitos e verdades a eles relacionados.  
A prescrição de opióides, mesmo no cenário dos Cuidados Paliativos, é cercada por crenças e mitos 
disfuncionais. Existem dificuldades ao uso de opióides relacionados aos profissionais de saúde, 
pacientes e familiares e a fatores políticos. 
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Dentre os fatores relacionados aos profissionais de saúde se destaca o ensino insuficiente para avaliação 
e tratamento da dor, medo dos para-efeitos (vício, depressão respiratória, náuseas e vômitos), receio de 
sanções profissionais e legais e das dificuldades em adquirir receituário controlado. Também são graves 
as crenças disfuncionais de que a dor não prejudica e ajuda no diagnóstico, porém o opióide pode ser 
usada com fartura quando a morte está bem próxima. 
As dificuldades ao uso de opióides relacionadas aos pacientes e familiares são relacionadas ao acesso 
deficiente ao sistema de saúde e aos medicamentos, a dificuldade de comunicação da dor, 
principalmente das crianças, idosos e no déficit cognitivo. O sofrimento do paciente e da família é 
amplificado com o mito de que os opióides só são usados “quando se está morrendo”, pois a dor deve 
ser suportada “até não aguentar mais” por que “senão o remédio não vai funcionar mais e vai ficar 
viciado”. Estas crenças impedem de o paciente usufruir de um nível estável de analgesia e ainda sofre 
discriminação e preconceito. 
As políticas públicas para o alívio da dor e cuidados paliativos ainda são nebulosas para abranger a 
maioria da população. Consequentemente há pouca conscientização sobre o controle da dor e o uso de 
opióides, assim como de programas educacionais para a população, profissionais de saúdes, gestores e 
legisladores. As restrições legais do uso e disponibilidade dos opióides, o restrito número de instituições 
públicas ou privadas que fornecem medicamentos e tratamento continuado, a carência de recursos 
humanos e financeiros favorece um grave problema de saúde pública (WHO Technical Report Series, Nº, 
804). 
Para vencer estas dificuldades é mister que se melhore o ensino e treinamento de profissionais de saúde 
para o alívio da dor. Certamente que existe um risco potencial de abuso no uso de opióides e, portanto, 
há necessidade de se controlar os riscos, sem prejudicar a disponibilidade do seu uso clínico.  A 
legislação deve ser baseada no conhecimento científico, não em preconceitos ou desinformação. A 
denominação de “medicação controlada ou entorpecente” não deve diminuir a utilização de opióides ou 
regular a prática médica. As políticas de controle de drogas devem apoiar a Saúde Pública 
(disponibilizando opióides) e a Segurança Pública (controlando as drogas) (Joranson, 2004). 
 
Principais preconceitos e crenças disfuncionais relacionados aos opióides x esclarecimentos: 
 
Crença disfuncional Conceitos esclarecedores 

Opióide vicia! 

Definir conceitos de adicção, dependência física, tolerância e pseudotolerância. O risco de 
adicção pelo uso prolongado de opióides varia de 5 a 24 % de todos os pacientes. 
AMERICAN ACADEMY OF PAIN MEDICINE, AMERICAN PAIN SOCIETY E AMERICAN SOCIETY OF 
ADICTION MEDICINE. Definitions related to the use of opioids for the treatment of pain. 
Glenview, Illinois; American Academy of Pain Medicine, 2001. 
SAVAGE, S.R.; JORASON, D.E.; COVINGTON E.C. et al. Definitions related to the use of opioids 
for the treatment of pain: evolution towards universal agreement. J. Pain Symptom Manage., 
2003. 
Martell B. Ann Int Med. 2007: 146: 116-127 

Depressão 
respiratória 

Maior risco no pós operatório e uso concomitante a outras drogas potencializadoras. Efeito 
clinicamente significante raro com doses apropriadas, pois a dor é um analéptico respiratório. 
Cuidado com doses iniciais altas ou aumento súbito da dose, especialmente em pacientes 
debilitados. 

Constipação intestinal 
– quando intensa tem 
que suspender os 
opióides! 

Indica que a profilaxia da constipação não foi eficaz e desconhecimento da ação dos opióides. 
Orientação para prevenção e tratamento da constipação induzida por opióides 
Consenso Brasileiro de constipação induzida por opióides. Revista Brasileira de Cuidados 
Paliativos, 2(3-1), 2009. 

Opióides causam 
náuseas e vômitos – 
tem que usar 

Conceitos de profilaxia e tolerância. 
Brasil. Ministério da Saúde.Secretaria Nacional de Assistência à Saúde. Instituto Nacional do 
Câncer - INCA. Coordenadoria de Programas de Controle do Câncer - Pro-Onco (Trad.) O Alívio 
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antieméticos sempre! da Dor do Câncer, Pro-Onco, RJ, 1997 
Sedação e confusão 
mental são comuns 
com o uso de 
opióides! 

Esclarecimento que opióide não deve ser usado para sedação e sim como analgésico. Indução 
de tolerância. Dor controlada melhora cognição. 

Opióides só devem ser 
usados “quando não 
tem mais jeito”! 

Esclarecimento de que a dor deve e pode ser sempre controlada. 
É possível usar opióides cronicamente com adequado controle, e não apenas quando se está 
morrendo. Foco na qualidade de vida e não na morte. 

Os opióides não 
devem ser usados na 
dor neuropática! 

Trabalho de S. Arnér and B.A. Meyerson de 1988 (Lack of analgesic effect of opioids on 
neuropathic and idiopathic forms of pain. Pain 33 (1988) 11-23) orientou muitos médicos por 
quase 2 décadas a não usar opióide na dor neuropática. No entanto, hoje alguns opóides se 
mostram bastante eficazes no alívio da dor e não devem ser excluídos do arsenal terapêutico. 
Hennemann, L. O uso de opióides na dor neuropática. SIMBIDOR – Arquivos do Simpósio 
Brasileiro e Encontro internacional sobre Dor. São Paulo. 8: 336-339, 2007. 

 
 

186. O serviço social e a interdisciplinaridade nos cuidados paliativos aos 
pacientes com câncer avançado da fundação centro de controle de 
oncologia do Amazonas 
 
País: Brasil 
Autores: A. C. Pontes; V. M. C. Araújo; M. G. M.Cardoso; J. O. Silva 
Resúmen: Atualmente a Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas – FECON, disponibiliza 
por intermédio do Serviço de Terapia da Dor e Cuidados Paliativos – STDCP, uma equipe 
multiprofissional, que oferece suporte domiciliar, com objetivo de melhorar a qualidade de vida dos 
pacientes e familiares. Considerando que, entre os profissionais, pacientes e familiares existe a 
necessidade de inter-relação, com mentalidade comum dentro de um contexto que envolve os aspectos 
físicos, sociais, econômicos, culturais, emocionais e espirituais, dentro de uma visão global. Este 
trabalho tem por objetivo analisar a atuação do profissional social na interdisciplinaridade da assistência 
a nível ambulatorial e domiciliar no STDCP/FCECON. Metodologia: O Assistente Social do Serviço de 
STDCP/FCECON atua como interlocutor entre a equipe multiprofissional, o paciente e seus familiares 
conduzindo a necessidade de cada parte, nas diferentes unidades de atendimento: ambulatorial, 
domiciliar e hospitalar: Nível ambulatorial: Traça um perfil socioeconômico oferece informações e 
orientações legais e burocráticas, e conforme a necessidade do paciente ou familiar encaminha ao 
profissional indicado para o caso; Visita Domiciliar: Realiza visitas à pacientes limitados ao leito, 
juntamente com os outros membros da equipe ou de forma individualizada quando solicitado; 
Atendimento Hospitalar: solicitado pela por outros profissionais da equipe para avaliação do caso na 
emergência e enfermaria realizando intervenção burocrática e orientação quanto ao processo de 
internação ou permanência hospitalar; Reunião com os familiares: Esta atividade é realizada 
mensalmente pela assistente social, enfermeira, psicóloga e fisioterapeuta, que tem por objetivo 
orientar e informar sobre as normas e rotinas do Serviço, bem como esclarecer dúvidas a respeito do 
diagnóstico e tratamento paliativo do câncer. Conclusão: Este estudo permitiu ratificar a importância da 
interdisciplinaridade na atuação do assistente social como mediador entre os profissionais, os pacientes 
e familiares, garantindo assim uma melhor relação entre pacientes e familiares STDCP/FCECON. 
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187. Entre o perceber e o entender: Dilemas e o re-apontar da esperança em 
cuidados paliativos 
 
País: Brasil 
Autores: A.Oliveira; K. F. Simões 
Resumen:  
Objetivo do estudo: Identificar de que forma o prognóstico reservado do paciente em Cuidados 
Paliativos reflete nas relações familiares. Método adotado: Esta pesquisa foi uma etnografia 
desenvolvida em um setor de Cuidados Paliativos de um Hospital Público no Estado do Rio de Janeiro 
em um período de oito meses, tendo como referência teórica os Estudos Ciência Tecnologia & 
Sociedade (CTS). Foram observadas atitudes, discursos e comportamentos que se estabeleceram na 
relação paciente-família ao longo do atendimento multiprofissional no ambulatório de Cuidados 
Paliativos. Na pesquisa, houve 144 participantes, sendo estes 92 pacientes e 52 familiares.  
Resultados obtidos: Foi identificado um re-posicionamento nas relações entre familiares e pacientes em 
Cuidados Paliativos a partir da percepção mútua do prognóstico reservado da doença oncológica. Na 
medida em que houve o entendimento do paciente e da família acerca do prognóstico, percebeu-se que 
o sistema familiar pôde agregar benefícios. Com a possibilidade da morte, permitiu-se que se 
intensificasse as relações, levando a uma abertura no sentido de reaproximações e resgates aliados ao 
objetivo do paciente em termos de vida e morte.  Quando na relação estabelecida houve um encontro 
autêntico e empático, desencadeou-se uma aceitação mútua da morte e das perdas progressivas em 
Cuidados Paliativos. Isto implicou uma facilitação no processo de realização dos desejos e respeito à 
autonomia e valores do paciente.  
Conclusão: Diante da possibilidade da morte aliada à compreensão do prognóstico da doença, 
percebeu-se que os resgates e reaproximações indicaram caminhos inovadores que permitiram o 
desenvolvimento do luto antecipatório da família e ainda o crescimento emocional do paciente até a 
sua morte, incluindo a realização do luto de si mesmo. Isto resultou em uma morte tranquila e em 
harmonia com os valores construídos e sedimentados nestes encontros que re-visitaram as relações 
entre os pacientes e suas famílias. 
 
 

188. As limitações de profissionais de cuidados paliativos no tratamento a 
pacientes crônicos: Relato de caso 
 
País: Brasil 
Autores: A.F.Brito; F.C.Silva; V.S.Abade 
Resumen: Aprender a lidar com as perdas num contexto de uma doença crônica como o câncer é um 
desafio que poucos se propõem a discutir e muito menos a enfrentar. As práticas dos Cuidados 
Paliativos são muitas vezes confundidos como indução à morte ou como a suspensão de todos os 
tratamentos possíveis.Entretanto, os cuidados paliativos são, segundo a Organização Mundial da Saúde, 
medidas capazes de promover melhor qualidade de vida à pessoa com alguma doença que ameace a 
continuidade da vida e sem perspectiva de cura, utilizando-se do controle de dor, sintomas 
desconfortáveis e suporte emocional, social e espiritual pela equipe multiprofissional. Esses cuidados 
também são estendidos à família. 
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Neste relato de caso, apontaremos a atuação dos profissionais de fonoaudiologia, psicologia e terapia 
ocupacional nos cuidados junto a um paciente idoso, assistido pela equipe de Cuidados Paliativos deste 
hospital. 
O paciente em cuidados paliativos pode sofrer uma diminuição do sentido do eu e da autoconfiança, 
devido a rupturas do estilo de vida. Alguns idosos encontram dificuldades para identificar objetivos 
relacionados ao tempo de vida restante. O longo período de adoecimento, a fragilidade, as limitações, o 
distanciamento do seu cotidiano pelo prolongamento da hospitalização, são aspectos importantes a 
serem considerados e cuidados pela equipe multiprofissional. É necessário que o comportamento 
opositor de P. não faça a equipe desvalorizar esse seu momento de perdas intensas e se distancie dele 
por se recusar frequentemente a ser cuidado por não acreditar mais na vida. Ajudar o indivíduo 
portador de uma doença avançada e potencialmente mortal, assim como seus familiares, neste 
momento crucial de suas vidas é o que caracteriza e distingue a filosofia dos Cuidados Paliativos. Os 
Cuidados Paliativos postulam a qualidade do viver, em contraposição a uma quantidade do viver à custa 
de sofrimento. 
 
 

189. Atividade física sobre os sintomas comuns aos pacientes de cuidados 
paliativos: Um relato sobre a experiência na enfermaria de um hospital 
estadual do interior de São Paulo 
 
País: Brasil 
Autores: J.F.Arcuri; A.L.Lanza; C.B.Silva 
Resumen: Na população geral a atividade física está relacionada à maior independência e 
consequentemente melhor qualidade de vida, uma vez que pessoas fisicamente ativas enfrentam 
menos sintomas como dor e fadiga. Estes sintomas são característicos dos pacientes de cuidados 
paliativos e, portanto, a intervenção de Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais se fazem essenciais 
ao cuidado dos mesmos. O trabalho apresentado tem como objetivo mostrar a atuação destes 
profissionais na Enfermaria de Cuidados Paliativos de um Hospital Estadual do interior de São Paulo. Os 
pacientes desta enfermaria estão em diferentes momentos de evolução da doença de base, geralmente 
internados por algum outro processo patológico, por evolução brusca ou surgimento de alguma 
complicação da doença crônica. Por esta razão, apresentam diferentes níveis de dependência podendo 
estar acamados ou totalmente independentes nas suas atividades de vida diária. Faz-se necessária uma 
atuação dos profissionais envolvidos com a atividade física, trabalhando desde a movimentação passiva 
para diminuir a dor da imobilidade, até atividades complexas como caminhada e atividades 
recreacionais e interativas como jogos e artesanato. Ao executar essas atividades, a dor pode ser 
minimizada por elas proporcionarem prazer físico e emocional e retirarem o foco do paciente deste 
sintoma. A fadiga também é amenizada nos que participam das atividades propostas por esses 
profissionais, deixando-os mais dispostos durante o dia e com melhor qualidade de sono durante a 
noite. Vale ressaltar que apesar da reconhecida importância destes profissionais no cuidado dos 
pacientes em fase terminal, ainda pouco foi estudado os efeitos das atividades propostas por estes nos 
sintomas apresentados por pacientes internados em cuidados paliativos. Conclui-se que a experiência 
da inclusão da atividade física pelos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais na enfermaria de 
Cuidados Paliativos se mostrou como uma importante ferramenta para melhora no cuidado e na 
qualidade de vida destes pacientes por minimizar sintomas limitantes nesta população. 
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190. A reabilitação como instrumento no cuidado paliativo favorecendo 
melhora na qualidade de vida em pacientes com Mielomeningocele (MM) 
 
País: Brasil 
Autores: A.A.Aranha, Jr; A.C. Pauleto; A.F. Zanona; A. Pierin; C. E. Kroben; D.C.B Rodrigues; K.K. Souza; 
M. T. Von der Osten; K.K. Souza 
Resumen: Cuidados paliativos em crianças tem como objetivo melhorar a qualidade de vida dando 
estrutura familiar quer seja emocional, espiritual e terapêutica, facilitando a aceitação desta criança 
com deficiência dentro do contexto familiar e social. Inúmeras são as condições que podem necessitar 
de cuidados paliativos, entre estas a MM, defeito de formação do tubo neural associada a múltiplas 
alterações: músculoesqueléticas, neurológicas e outros sistemas que necessitam desde nascimento até 
idade adulta um suporte envolvendo relação de intermultidisciplinaridade, objetivando a busca de 
autonomia e de uma qualidade de vida melhor dentro da limitação imposta pela doença. Foram 
analisados 48 pacientes com MM encaminhados ao Centro Hospitalar de Reabilitação Ana Carolina 
Moura Xavier. Quanto ao nível neurológico, três eram torácicos (idade média de 8,6 anos), 6 lombares 
alto (idade média de 9,8 anos), 6 lombares baixo (idade média de 4,6 anos) e um sacral (idade de 4 
anos). Dezesseis realizaram atendimentos em fisioterapia, terapia ocupacional e psicologia. Na 
fisioterapia realizaram aprimoramento na capacidade cinético-funcional com técnicas de estimulação 
psicomotora associada a cinesioterapia convencional, através de atividades lúdicas, priorizando melhor 
eficiência. Na terapia ocupacional foi proporcionado o estímulo do desempenho ocupacional com 
enfase nas atividades de vida diária (alimentação, higiene pessoal, vestuário) e o brincar. Na psicologia a 
intervenção abrangeu a identificação das necessidades mais urgentes a serem trabalhadas propiciando 
estímulo as suas potencialidades (interação familiar, autonomia, discussão de projetos de vida), 
estimulação/reabilitação cognitiva, preparo para inserção/reinserção escolar, estabilização do humor e, 
consequentemente, preparar para melhora da qualidade de vida. No estudo observou-se que houve 
melhora da autonomia e auto-estima; para os cuidadores o resgate de novos papéis dentro do contexto 
familiar e social. 
 
 

191. Intervenção de terapia ocupacional em adultos com sequelas 
neurologicas graves: Grupo de estimulção sensorial 
 
País: Brasil 
Autores: Tatiana dos Santos Arini; Maria Tereza Sales Furtato; Vaniusa Silva Abade 
Resumen:  
Objetivos: Apresentar uma intervenção de Terapia Ocupacional por estimulação sensorial, com um 
grupo de pacientes com seqüelas neurológicas graves. 
Metodologia: Trata-se de relato de experiência de um grupo de Terapia Ocupacional em serviço 
hospitalar de cuidados paliativos na cidade de São Paulo. O grupo ocorre uma vez na semana, com 
duração média de 30 minutos, em sala específica, com número médio de 8 integrantes, entre homens e 
mulheres, com idades média de 50 anos e todos portadores de seqüela grave pós parada cardio-
respiratória. O objetivo do grupo é promover a experimentação e o cuidado, através de vivências 
sensoriais diversificadas, por meio de atividades com música, toques, massagem, sabores, cheiros, 
sensações térmicas, luzes, fotografias, entre outros, com a possibilidade do resgate de experiências 
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pessoais/emocionais e de interação com o contexto. O terapeuta ocupacional oferece gradualmente os 
estímulos, observando atentamente as respostas dos pacientes, interpretando-as e relacionando-as com 
sua história de vida. 
Resultados: Ao longo do trabalho foi observado que os pacientes, progressivamente, permanecem mais 
tempo em estados de alerta e vigília (auxiliando na manutenção e promoção das capacidades cognitivas 
de atenção e expressão), apresentam maior tolerância aos diferentes estímulos, como também o 
aumento da qualidade, freqüência e duração das respostas não verbais. 
Conclusão: A intervenção de Terapia Ocupacional junto ao paciente com seqüela neurológica grave 
mostra-se eficaz, ao proporcionar novas experiências de cuidado a partir da estimulação sensorial. Para 
além das respostas aos estímulos, esta estratégia pode contribuir para a evocação e manutenção da 
história de vida destes sujeitos, mesmo diante de suas importantes limitações funcionais. 
 
 

192. Uso da MIF para avaliar a evolução de pacientes com lesão medular 
internados no Centro Hospitalar de Reabilitação Ana Carolina Moura Xavier 
 
País: Brasil 
Autores: G. F. Devetak; A. P. Fernandes; A. C. Paula; I. K. Kuhn 
Resúmen: O processo de reabilitação do paciente com diagnóstico de lesão medular está intimamente 
relacionado com o trabalho de uma equipe multidiciplinar. Esta pesquisa tem como objetivo avaliar 
através da Medida de Independência Funcional (MIF) a evolução funcional e a eficácia do trabalho 
multidiciplinar nos pacientes internados com diagnóstico de lesão medular que participaram do 
programa de reabilitação do CHR no ano de 2011. A metodologia utilizada para essa pesquisa foi a 
coleta de dados através dos prontuários de 33 pacientes da internação do CHR no período de 
02/01/2011 a 23/12/2011, sendo coletada a MIF de entrada do paciente (realizada na data de 
internamento) e a MIF de saída do paciente (realizada na data de alta do internamento), com intuito de 
entender a modificação do quadro funcional de cada paciente, especificando também a evolução de 
entrada e saída de auto cuidado (alimentação, higiene pessoal, banho, vestir, uso do vaso sanitário) e 
mobilidade (transferências: leito, cadeira, cadeira de rodas, banheiro, vaso sanitário). Homens 
corresponderam a 79% da amostra, mulheres a 21%, média de idade de 36 anos, sendo 30% dos casos 
devido a lesões em nível cervical, 58% torácicas e 12% lombares e classificação de 52% como ASIA A. 
Durante a análise dos resultados, pode-se observar que o trabalho intensivo e multidiciplinar 
proporcionou ao paciente com lesão medular uma melhora significativa na independência funcional, em 
especial na sua mobilidade e nos seus cuidados pessoais, observando-se uma evolução na sua 
autonomia e suas atividades funcionais em um curto período de tempo, justificando o internamento 
desses pacientes. 
 
 

193. A reabilitação psicossocial da pessoa com lesão medular: Adaptação, 
autonomia e interação social 
 
País: Brasil 
Autores: J. P. A. Pens; J. P. Kotinda; C. C. Machado; A. P. Fernandes 
Resumen: Este estudo tem como objetivo relatar o perfil dos pacientes com lesão medular internados 
no Centro Hospitalar de Reabilitação Ana Carolina Moura Xavier e apontar caminhos para a reabilitação 
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psicológica e social destes pacientes. Foram revisados os prontuários dos pacientes internados entre 01 
de janeiro e 30 de novembro de 2011. Coletados dados como idade, sexo, causa da lesão e escala MIF 
(Medida de Independência Funcional) e realizada a revisão de produções científicas na área. A amostra 
contou 33 pacientes com quadro de lesão medular, correspondente a 28% do total de 118 pacientes 
obtidos, onde a média de idade foi de 36,4 anos, e destes 79% foram homens. Quanto a causa, 31% 
foram feridos por arma de fogo, 15% por acidente automobilístico, 15% por tumor, 9% por trauma 
devido objetos alheios, e 30% outros traumas. Ao darem entrada na internação, 12% apresentavam 
nível de independência completa, 64% independência moderada e 6% completamente dependentes de 
cuidados. Ao receberem alta, 21% estavam independentes, 58% com independência moderada e 
nenhum dos pacientes saiu na condição de dependência completa. Verificou-se também que 
inicialmente, 73% mantinham seu padrão de interação social de forma independente, 19% necessitavam 
de assistência mínima ou moderada e 8% eram dependentes de outras pessoas para manter relações 
sociais. Neste contexto, é importante ressaltar que mesmo com condições funcionais para interagir, 
muitos optavam pelo isolamento devido o quadro psíquico e emocional instalado devido ao trauma da 
lesão. Concluiu-se que a lesão medular acarreta significativos prejuízos na interação social da pessoa 
acometida, bem como perda de autonomia que pode levar a quadros psicopatológicos e isolamento 
social. Sendo assim, a reabilitação psicológica e social é fundamental para que o lesado medular se 
adapte a sua condição física e obtenha qualidade de vida. 
 
 

194. Enfrentamento do voluntariado em cuidados paliativos: os desafios de 
uma prática responsável e eticamente viável 
 
País: Brasil 
Autores: Rodrigo Luz de Araújo 
Resumen: Este trabalho se justifica pela ausência de estudos que analisem e investiguem a relação do 
voluntário hospitalar com pacientes crianças que morrem em tenra idade. Crianças severamente 
doentes, não raro, possuem um alto grau de espiritualidade, o que supre as suas limitações no aspecto 
corporal. Por compreenderem a possibilidade da própria morte, elas comunicam aos seus pais, às 
enfermeiras, aos médicos e aos demais parentes, de maneira simbólica e não-verbal, que estão prontas 
para aceitar a morte. A chave para a compreensão desses símbolos está no estudo do comportamento 
da criança, na análise das suas brincadeiras, suas pinturas e seus gestos. Não é fácil compreender os 
símbolos que tais crianças se valem para dizer aos que as cercam que elas estão morrendo, sobretudo 
para aqueles que não aprenderam a dizer não às próprias necessidades. De conformidade com a 
solidariedade que justifica a sua atividade, o voluntário hospitalar não deve se afastar dos doentes 
‘condenados’, mas se aproximar deles para melhor ajudá-los em seus últimos momentos. Importa 
considerar que, no âmbito da avaliação de governos e iniciativa privada, o terceiro setor aparece com 
uma louvável contribuição para minorar os problemas relativos aos ambientes onde pacientes crianças 
se defrontam com a perspectiva da morte, embora ainda sejam escassos os treinamentos específicos 
direcionados para o público voluntário em relação ao enfrentamento das situações de morte e de 
perdas no cenário da oncologia pediátrica. O presente trabalho busca realizar um resgate histórico e 
bibliográfico, assim como proporcionar reflexões éticas para rever a atuação do voluntário hospitalar 
juntamente a pacientes crianças portadoras de doenças progressivas e incuráveis e seus familiares, bem 
como apresentar possíveis propostas de treinamentos a voluntários que atuam no contexto hospitalar. 
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195. Intervenção lúdica através da contaçao de histórias em crianças 
interndas no Hospital de Clínicas – UFPR 
 
País: Brasil 
Autores: Leticia Rosevics; Débora Assunção Aguiar; Thomas Zsabó Yamashita; Valderílio Feijó Azevedo 
Resumen: O internamento hospitalar em crianças traz sentimentos de tristeza, medo, culpa, 
desconfiança e desejo de fuga, e, quando prolongado, interrompe seu desenvolvimento social e 
intelectual. Isso se intensifica na presença de doenças graves e incuráveis, em que a aproximação da 
morte gera conflitos internos demasiado complexos para o universo infantil. Diversos estudos discorrem 
sobre os efeitos benéficos de atividades lúdicas como a contação de histórias no ambiente hospitalar, 
observando-se a diminuição das queixas de dor e ansiedade, bem como o aumento da deambulação e 
aceitação de alimentos.  
O projeto universitário de extensão ProCura, foi criado em 2009 com a intenção de levar atividades 
lúdicas, entre elas a Contação de Histórias, para o serviço pediátrico do Hospital de Clínicas da 
Universidade Federal do Paraná, instituição pertencente. Desde então, alunos de Medicina voluntários 
preparam-se por seis meses em oficinas semanais, para posteriormente atuarem em visitas às crianças 
internadas.  
Sabendo-se da linguagem universal das histórias, devidamente apropriadas para cada faixa etária, é 
possível por meio delas depreender a melhora do quadro bio-psico-social das crianças. Do ponto de 
vista da melhora da resposta à dor e ao tratamento propriamente dito, do entendimento do 
procedimento que será realizado, bem como da socialização com demais crianças, assim como da parte 
educacional, da qual se encontram afastadas. Também é possível gerar maior base de apoio às crianças 
para a situação da enfermidade, ao passo que as histórias são capazes de amenizar a ansiedade dos 
pais, que afetam diretamente na confiança delas em relação à equipe que as manipula, à doença e ao 
tratamento, mostrando a simplicidade no alívio de situações médicas delicadas. 
 
 

196. Cuidados na terminalidade antes, durante e depois: Uma ação 
multidisciplinar 
 
País: Brasil 
Autores: S. Campos; F. Pedrosa; A. Pedrosa. 
Resumen:  
Objetivo: Criar um protocolo que sistematize as ações a serem desenvolvidas pelos profissionais da 
equipe de saúde no momento da terminalidade, sendo observado a particularidade de cada caso e que 
possa proporcionar maior elo de integração entre a equipe, pacientes e familiares.  
Metodologia: Através de questionário estruturado e de múltiplas escolhas, analisamos a visão dos 
profissionais de saúde da Oncologia Pediátrica do Imip/Cehope envolvidos no processo de 
terminalidade, referente às necessidades e sentimentos mais prevalentes nos familiares. Participaram: 
25 profissionais da equipe (09 Técnicos de Enfermagem, 12 Enfermeiros, 03 Psicólogas e 01 Terapêuta 
Ocupacional).  
Resultados: Foi elaborado um protocolo de assistência como guia para os profissionais no momento da 
terminalidade. Podemos constatar pelas respostas obtidas que: os pais foram citados como os familiares 
mais presentes (100%); na ocasião da morte iminente a sensação predominante foi o medo (72%); os 
sentimentos mais comuns na hora do óbito foram: tristeza (88 %) e impotência (76%). Sobre os cuidados 
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destacam-se: vestuário (60%), higiene do corpo (52%) e o conforto (44%). Após o preparo e antes do 
encaminhamento para o necrotério as ações mais comuns dos familiares são: conversar (80%) e 
acariciar (80%) o corpo. O protocolo é dividido em 03 etapas: pré, trans e pós óbito e orienta ações que 
minimizam o sofrimento e preocupações dos familiares. É de fácil aplicabilidade e devem participar 
dessas etapas pelo menos 03 profissionais da equipe multidisciplinar.  
Conclusão: Na terminalidade observa-se uma maior aproximação dos familiares, pacientes e 
profissionais de saúde. Neste momento, único e especial, o gesto, o tocar, a palavra, o olhar e cuidados 
específicos, transformam esse instante doloroso em momentos de cumplicidade, gratidão, conforto e 
satisfação. Um protocolo simples, com ações humanizadas e com total envolvimento dos profissionais 
mostra ser o caminho mais  eficaz. 
 
 

197. Estudo da aplicaçao da fisioterapia respiratoria como cuidados 
paliativos na leucemia linfóide aguda 
 
País: Brasil 
Autores: A. Amirato; E.Araújo; L. Chaves; C. Alencar. 
Resumen: Dentre as neoplasias hematológicas em evidência no século XXI está a Leucemia Linfocítica 
Aguda (LLA), a qual é considerada um dos tipos mais comuns de neoplasia pediátrica, perfazendo uma 
média de um terço de todos os cânceres malignos predominantes na classe pediátrica. Porém a equipe 
de saúde com a combinação de variadas técnicas terapêuticas e fármacos (drogas citotóxicas com ou 
sem transplante de medula óssea), vem aumentando cada vez mais a possibilidade de cura ou 
diminuição do quadro sintomático da criança com LLA em mais de 80% dos casos.  
As últimas pesquisas fazem referência à patologia relatando que esta acontece quando os genes são 
danificados ou modificados, as células brancas se multiplicam desordenadamente, produzindo, assim, 
novas cópias com anormalidade evidente e, se o processo de replicação não é interrompido pelo 
sistema imunológico do organismo, as novas células imperfeitas irão produzir células cancerosas que se 
dividem mais rapidamente que as normais e, com o tempo formam tumorações e posteriormente com a 
multiplicação desordenada podendo chegar à medula óssea.  
A LLA acomete em média 9.000 pessoas mo Brasil, sendo o nono tipo de neoplasia mais incidente um 
terço de todos os cânceres malignos predominantes da classe pediátrica. Além disto, o aprimoramento 
da tecnologia tem permitido um melhor prognóstico da doença, assim como a diversidade de 
tratamentos na população brasileira. Haja vista que a LLA deprime a defesa imunológica, em virtude do 
tratamento quimioterápico e pela sintomatologia em que frequentemente afeta a criança com presença 
de hematomas, dores osteomusculares, náuseas, vertigens e cefaléias da própria, constata-se a falha no 
desempenho das funções de todos os sistemas envolvidos, principalmente o respiratório apresentando 
dispnéia, tosses, diminuição de murmúrio vesicular e podendo evoluir para um quadro de pneumonia 
devido o paciente permanecer muito tempo em decúbito dorsal, entre outros fatores.  
O objetivo deste estudo foi utilizar a Fisioterapia Respiratória como recurso de tratamento e avaliar, 
após a aplicação da cinesioterapia respiratória, a sua possível influência no que se refere ao padrão 
respiratório do paciente leucêmico.  
A Fisioterapia Respiratória pode ser conceituada como uma ciência que previne, promove e trata 
complicações respiratórias, estabelecendo e/ou restabelecendo o padrão respiratório funcional do 
indivíduo, capacitando-o a exercer suas atividades da vida diária – AVDs . Dentre as técnicas abordadas 
neste estudo, podemos citar: Soluços Inspiratórios, Inspiração em tempos, Estimulação Diafragmática, 
entre outros.  
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Com base nos resultados obtidos, por meio de uma escala de 0= para nenhuma melhora 5=para uma 
melhora mediana e 10=para um ótimo padrão pulmonar, observou-se que houve uma resposta positiva 
e significativa no que tange ao quadro respiratório dos pacientes após a aplicação do Protocolo de 
Atendimento Fisioterapêutico – P.A.F – em 90% dos pacientes submetidos, prevenindo complicações 
respiratórias, contribuindo para a homeostase respiratória. 
 
 

198. Prevalencia de diabetes mellitus y su impacto en la mortalidad en 
pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada que reciben atención de 
cuidados paliativos 
 
País: Argentina 
Autores: MP Cean, RL Vazquez, D Bruno, M Herrero, G Vita, A Mendez Villarroel, E Baldessari 
Resumen:  
Objetivo: determinar la prevalencia de diabetes mellitus (DM) en pacientes con insuficiencia cardíaca 
(IC) avanzada y comparar mortalidad entre pacientes con y sin DM que cumplen criterios para ingresar a 
un plan de cuidados paliativos (CP). 
Método: el estudio se inició el 5/2010 en un Hospital Universitario de Buenos Aires. Se seleccionaron 
pacientes adultos con al menos un criterio para recibir atención de CP: 1) IC con fracción de eyección 
(FE) <30%, de cualquier etiología; 2) reinternaciones por descompensación de IC (2 ó más dentro de los 
6 meses) con cualquier valor de FE; 3) final de vida por descompensación y/o progresión de IC; 4) 
enfermedad oncológica avanzada asociada a IC avanzada. Todos los casos fueron descartados de cirugía 
cardiovascular o trasplante cardíaco. Se constató en la historia clínica de ingreso el antecedente DM.  
Resultados: Los mismos son preliminares debido a que el estudio se encuentra aún en curso. Se 
reclutaron 69 pacientes, 72,5% de sexo masculino. La edad promedio fue de 75 años. La prevalencia de 
DM hallada en pacientes ingresados fue del 20,8 %. La mortalidad a 1,5 años de seguimiento de 
pacientes ingresados a CP con DM fue del 40% y en los no diabéticos del 47,2% (p=ns) 
Conclusiones: Si bien la prevalencia de DM en la población de latinoamérica fue estimada en un 7%, en 
este grupo poblacional la prevalencia fue mayor. Conocer esta tendencia resulta beneficioso para 
detectar a aquellos pacientes con mayor necesidad de requerir atención de un equipo interdisciplinario 
de CP. Si bien la DM es más prevalente en la población con requerimientos de CP, no constituye un 
factor de mal pronóstico. 
 
 

199. Formação na graduação e na pós-graduação lato e stricto sensu para 
atuação em equipe multiprofissional em cuidados paliativos 
 
País: Brasil 
Autores: M.M.R.P De Carlo; N.K.C. Lima; R.A.G. Lima 
Resumen:  
Introdução: A filosofia dos Cuidados Paliativos (CP) pressupõe que suas equipes sejam multiprofissionais 
e interdisciplinares. Neste sentido, deve-se valorizar a formação e as contribuições dos diferentes 
profissionais nos serviços de CP, na atenção a pacientes oncológicos e não-oncológicos.  
Objetivo: Analisar as iniciativas de formação de profissionais médicos, enfermeiros e terapeutas 
ocupacionais na Universidade de São Paulo - campus de Ribeirão Preto (USP-RP). Método: Análise 
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descritiva das experiências de formação para a atuação em equipe multiprofissional e interdisciplinar 
em CP, nos cursos de graduação em Medicina, Enfermagem e Terapia Ocupacional e na pós-graduação 
lato e stricto sensu.  
Resultados: A participação dos estudantes ocorre em atividades integradas com a equipe 
multiprofissional de CP de um hospital de ensino, incluindo atendimento e discussão conjunta de casos 
clínicos. No Curso de Enfermagem, os CP estão inseridos em uma disciplina optativa, que recebe alunos 
de outros cursos da USP-RP. No Curso de Terapia Ocupacional o conteúdo de CP é curricular, através de 
disciplinas aplicadas e no estágio de formação profissional em contextos hospitalares. Há também 
formação teórico-prática e atividades assistenciais no Grupo de Cuidados Paliativos e nos cursos de pós-
graduação lato sensu – Programa de Aprimoramento Profissional e no Curso de Especialização. Na Pós-
graduação stricto sensu (interdisciplinar), neste 2º semestre de 2011 foi implantada a disciplina 
“Cuidados Paliativos Oncológicos”, no Programa Enfermagem em Saúde Pública da EERP-USP. No Curso 
de graduação em Medicina esta abordagem está incluída no primeiro ano (teórica) na Disciplina de 
Atenção à Saúde da Comunidade e no quarto ano (teórico-prática) na Disciplina de Geriatria. Os cursos 
de pós-graduação são. Conclusão: É fundamental que a formação do profissional de saúde para os CP 
inclua o aprendizado e a prática efetivamente realizado em equipe. 
 
 

200. Internet como una herramienta de educación global: Análisis de 
Pallipedia, el diccionario en linea de IAHPC 
 
País: Argentina 
Autores: D. Fritzler, R. Wenk, L. De Lima 
Resumen: 
Introducción: Pallipedia es un diccionario en línea de cuidados paliativos, ideado por la junta directiva de 
la IAHPC e implementado en el segundo semestre de 2008. Tiene como objetivo brindar a la comunidad 
mundial de cuidados paliativos un recurso educativo gratuito de alta calidad, de actualización y 
crecimiento constantes. Los usuarios que ingresan al diccionario pueden consultar definiciones de 
términos relacionados con el cuidado paliativo, y también sugerir  términos y definiciones para agregar 
al sitio. Cuando se sugiere un término, es evaluado, y si es relevante para el diccionario se agrega al 
mismo. La mayoría de los términos y definiciones son seleccionados por el equipo editorial de Pallipedia 
y cada término puede tener más de una definición. El desarrollo se realiza en dos etapas: (1) desde el 
inicio a diciembre 2011 se incorporaron un número de términos y definiciones (mayor de 1000) que 
permitieron su funcionamiento como diccionario, y (2) desde enero a julio 2012 se trabaja para 
actualizar y profundizar el contenido. Para facilitar las búsquedas, los términos se ordenan 
alfabéticamente; también se pueden hacer búsquedas por palabra clave para un rápido acceso a las 
definiciones. La plataforma en la que se desarrolló permite que los términos sean indexados por los 
motores de búsqueda más conocidos (Google, Yahoo! y Bing) para captar a las personas que estén 
buscando la definición de algún término paliativo. 
Objetivo: Analizar detalladamente el tráfico obtenido por Pallipedia desde agosto de 2009 hasta 
diciembre de 2011.  
Material y método: Análisis de los indicadores estadísticos de visitas y comportamiento de los visitantes. 
Se analizaron datos demográficos, términos con más visitas, palabras clave de ingreso, tiempo de 
permanencia en el sitio, fuente de ingresos, porcentaje de rebote, y otros datos técnicos. 
Resultados: Desde su lanzamiento, Pallipedia tuvo 92.090 visitas únicas, con un total de 224.371 páginas 
vistas. El promedio de visitas por día en el 2009 fue de 80, en 2010 52, en 2011 138 y, de enero a 
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febrero de 2012, 186. El promedio de tiempo en el sitio es de 0:50 minutos – es un buen tiempo si se lo 
compara con los tiempos promedio del mercado. El país desde el cual se han recibido más visitas es 
Estados Unidos, con 25.447 (27%), y lo siguen China con 18.327 (18%), Reino Unido con 5.060 (5%), y 
Canadá, India, Australia, Filipinas, Argentina, Egipto e Indonesia (entre otros) con menos del 5%. Un dato 
llamativo, es que si bien el sitio está en inglés, sólo el 56% de sus visitantes utilizan navegadores en ese 
idioma. Un 19% utiliza navegadores en chino, y lo siguen con menos del 2% el español, ruso, francés, 
entre otros. Un dato que debe ser tenido en cuenta a la hora de analizar los indicadores estadísticos de 
un sitio web y sus visitantes, es la fidelización del usuario. En el caso de Pallipedia, sólo un 5% del total 
de las visitas han vuelto a visitar el sitio una vez y poco más de 1% dos veces, siendo estas visitas 
repetidas en el mismo día. Éstos medidas indican que el diccionario no está logrando una fidelización 
adecuada en los visitantes, y se han tomado acciones (como mejoras en el diseño y presentación del 
sitio) para revertir la situación y lograr que los visitantes acudan regularmente a consultar información. 
El promedio de páginas vistas por visitas es de 2.44. El 75% de las visitas se realizaron a través de 
motores de búsqueda, mientras que el 14% fueron sitios web de referencia y 11% como tráfico directo. 
El navegador más utilizado ha sido Internet Explorer (61%), seguido por Firefox (17%), Chrome (9%), 
Safari (8%), Opera (1%) y otros utilizados por dispositivos móviles. Las plataformas más utilizadas para 
acceder a Pallipedia han sido: Windows (PC), con un 87%; Mac OS X (Macintosh) con el 6%, iOs (iPhone, 
iTab, iPod Touch) con un 4%, Android (celulares y tabletas) con 1.5% entre otros como Linux, Blackberry 
y SymbianOS. Del total de las visitas, un 5% (5200 visitas) han sido desde dispositivos móviles. 
Los términos más consultados, por año, han sido:  

 2009: Palliative care, Abstinence, Pain, Akathisia y Allodynia.  

 2010: Abstinence, Palliative performance scale, Palliative care, Karnofsky performance scale y 
Opioid-induced neurotoxicity.  

 2011: Abstinence, Guidelines for determining prognosis: amyotrophic lateral sclerosis (ALS), 
Palliative performance scale, Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) y Karnofsky 
performance scale.  

 2012: Ablation, Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), Guidelines for determining 
prognosis: amyotrophic lateral sclerosis (ALS), Guidelines for determining prognosis: stroke and 
coma y Palliative performance scale.  

Conclusiones: Las estadísticas de uso de Pallipedia demuestran que el diccionario ha servido como 
recurso y referencia para la comunidad paliativa global y que la tendencia va en aumento. El análisis de 
los datos de uso, también demuestran que ha sido un acierto optimizar el sitio para los motores de 
búsqueda, puesto que el porcentaje más alto de visitantes provienen de esa fuente. Por otra parte, se 
reveló que existe un porcentaje considerable de visitas desde dispositivos móviles (celulares y tabletas), 
y que es una potencial oportunidad para crear una versión del sitio específica para esa plataforma y así 
lograr fidelización por parte de esos usuarios, además de aumentar las prestaciones de la plataforma.  
 
 
 

Sábado 17 de Marzo, 2012 
 
 

201. Momento da despedida:  Relação mãe e filha com câncer diante da 
terminalidade – Relato de caso 
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País: Brasil 
Autores: A. Pedrosa; S. Campos; K. Lins; A. Lima; M. Martins; F. Pedrosa 
Resumen:  
Objetivo: Descrever a relação mãe/filha diante da terminalidade, sob o olhar clínico, filosófico e 
espiritual das pessoas envolvidas no processo.  
Metodologia: Fundamentada no método fenomenológico foram realizadas reuniões técnicas pelos 
profissionais da equipe multidisciplinar de Cuidados Paliativos da Oncologia Pediátrica do IMIP/Cehope 
(Psicóloga, Enfermeira, Médicos e Terapeuta Ocupacional), para análise da assistência prestada a esta 
família, dando ênfase a importância da espiritualidade no enfrentamento da terminalidade, apoio, 
consolo e cuidados dispensados, preparo do ambiente e do corpo, o respeito, a privacidade e o tempo 
necessário para a despedida.  
Resultados: A mãe em uma postura de obstinação tentou manter a permanência (vida) da sua filha a 
todo custo, mantendo-se em um estado permanente de vigília, e súplicas, mesmo diante dos episódios 
de apnéia (parada respiratória) seguida de intensa cianose que a levariam fatalmente a morte. Após o 
óbito na esperança de manter o elo de amor com a filha buscou conforto através da espiritualidade 
manifestada pela religião e fé, na convicção de que a morte não seria o fim, mas sim uma passagem com 
a certeza de continuidade.  
Conclusão: A mãe graças à assistência recebida da equipe de cuidados paliativos, que sempre reafirmou 
a importância da espiritualidade, da manutenção da dignidade e o respeito ao momento de fechamento 
do ciclo vital, conseguiu aceitar a terminalidade de sua filha de forma tranquila e a equipe na certeza do 
cumprimento do objetivo proposto. 
 
 

202. Do impacto a incerteza: a vivência de um adolescente diante da 
segunda recidiva oncológica 
 
País: Brasil 
Autores: M. N. F. Arruda, E. M. Perina, M. A. Santos 
Resumen: No contexto da oncologia, define-se recidiva como o reaparecimento do câncer após um 
período de remissão da doença, o que reduz as possibilidades terapêuticas. Apesar dos avanços da 
medicina e dos maiores índices de cura associados ao câncer infantil, a recidiva constitui-se como uma 
ameaça constante ao longo do tratamento e traz implicações para as vivências emocionais do paciente e 
da família. Considerando os altos níveis de ansiedade associados ao seu diagnóstico e o baixo número 
de investigações na literatura internacional sobre os aspectos psicossociais que permeiam essa fase do 
tratamento no âmbito da Oncologia Pediátrica, o presente estudo de caso teve como objetivo 
compreender as vivências de um adolescente diante da segunda recaída de Leucemia Linfóide Aguda. O 
paciente, com 13 anos, após ter passado pelos protocolos tradicionais de tratamento inicial e de 
primeira recaída da doença, com quimioterapia, radioterapia e transplante de medula óssea, no 
momento da avaliação, realizava quimioterapia paliativa, aguardando progressos no tratamento 
médico. Para atingir os objetivos do estudo, foram realizadas sessões individuais para aplicação do 
Procedimento de Desenho-Estória, em sala reservada na instituição hospitalar, centro de referência 
para tratamento onco-hematológico pediátrico, situado no interior do estado de São Paulo. As díades de 
desenho-estória foram transcritas e analisadas de acordo com as recomendações da literatura. O 
conjunto sugeriu a vivência de conflito e ameaça de morte, condizentes com a realidade clínica do 
paciente. Alternou a expressão de fragilidade e a organização para a superação do conflito, 
evidenciando recursos psíquicos para o enfrentamento do processo de adoecimento. Assim, atentar aos 
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significados atribuídos à recidiva e a incerteza terapêutica associada teceram contribuições ao 
planejamento de intervenções psicológicas que favoreçam a lida com as angústias e iluminaram 
possibilidades do cuidar no âmbito dos cuidados paliativos 
 
 

203. Presentación cancelada por el autor 
 
 

204. Perfil dos pacientes de cuidados paliativos pediátricos em assistência 
domiciliar no Instituto Nacional de Câncer (INCA) 
 
País: Brasil 
Autores: M. Sevilha, S. do Carmo, S. Baldivieso, A.P. Bragança, A. Borsatto, J.C. Souza 
Resumen:  
Introdução: Em cuidados paliativos, freqüentemente nos deparamos com pacientes em condições 
clínicas que dificultam o deslocamento até o hospital, sendo o ideal nestas situações a indicação de 
assistência domiciliar (AD). Esta modalidade diminui o desgaste físico decorrente do deslocamento, o 
número de consultas na emergência e a necessidade de internação hospitalar, e aumenta a segurança 
da família no cuidado destes pacientes com doença avançada no domicílio. 
Descrição do serviço: Os critérios de elegibilidade são: pacientes com baixos escores de performance 
status, que não estejam em quimioterapia venosa e residam em local de fácil acesso, seguro e em até 70 
Km a partir da instituição. Formam a equipe uma médica, uma fisioterapeuta, uma enfermeira e uma 
assistente social. Desde a implantação do serviço de assistência domiciliar pediátrica no INCA em maio 
de 2010, foram acompanhados 23 pacientes, e atualmente 6 estão em atendimento. 
Perfil epidemiológico: A análise do perfil epidemiológico dos pacientes acompanhados até o momento 
na AD mostrou que houve igualdade entre os sexos; a faixa etária predominante é de adolescentes 
(53%), com idades variando entre 5 e 19 anos; o diagnóstico mais comum é o de tumores do sistema 
nervoso central (39%), seguido por osteossarcoma (35%). O tempo de permanência médio dos 
pacientes em AD foi de 103 dias (4 – 274 dias). Ocorreram 17 óbitos, dentre eles 10 no hospital (59%) e 
7 em casa (41%). A média de permanência em AD dos pacientes que faleceram em casa foi de 131 dias, 
enquanto a dos que faleceram no hospital foi de 80 dias.  
Conclusões: Notamos que o encaminhamento precoce para AD, o que permite a realização de um 
acompanhamento mais longo, favorece o alcance de um melhor controle de sintomas e aumenta a 
segurança da família, o que em última instância facilita inclusive a ocorrência do óbito domiciliar 
 
 

205. Estudo da relação entre os cuidados paliativos fisioterapêuticos e a 
avaliação das concentrações de citocinas de pacientes com leucemia linfóide 
aguda 
 
País: Brasil 
Autores: C. Alencar; E. Araújo; A. Amirato; L. Chaves 
Resumen: 
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Introdução: A Leucemia Linfóide Aguda (LLA) é um tipo de câncer hematológico bastante comum na 
classe pediátrica. Haja vista que a doença deprime os sistemas deixando o paciente bastante debilitado, 
a proposta deste estudo é utilizar a Fisioterapia Respiratória como um recurso paliativo.  
Objetivos: O estudo tem como objetivo avaliar os efeitos da aplicação da fisioterapia respiratória em 
portadores de LLA quantificando as citocinas de padrão TH1, TH2 e Inflamatórias pré e pós- fisioterapia, 
avaliando as concentrações das citocinas presentes antes e depois da fisioterapia, visando amenizar os 
sintomas do quadro clínico.  
Metodologia: Foram selecionados pacientes de 08 a 50 anos, internados na FHEMOAM, recém-
diagnosticados, os quais consentiram e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE, 
totalizando 28 pacientes (sendo o grupo A = 14 pacientes, grupo B (controle) = 14 pacientes). No 
primeiro dia de tratamento foi coletada uma amostra de 5mL de sangue e, então, dado início às 
aplicações de fisioterapia respiratória. Após 28 aplicações foi coletada uma nova amostra para 
comparação. Estas, por sua vez, foram submetidas ao Teste ELISA (Enzyme-linked immuno sorbent 
assay) e os dados foram analisados. Resultados: Observou-se diminuição dos sintomas de desconforto 
respiratório e dores generalizadas. Além disso, houve a diferença significativa da contração de citocinas, 
principalmente IL6, IL8 e IL10.  
Conclusões: Os resultados sugerem que as ações da fisioterapia influenciaram de forma relevante na 
melhoria do padrão respiratório e imunológico. Além da melhoria física, a fisioterapia promoveu um 
tratamento digno ao paciente portador leucêmico em fase avançada e, também possibilitou importante 
compreensão da resposta imune dos pacientes à fisioterapia. Portanto, percebe-se que os cuidados 
paliativos integrado a diferentes áreas em prol do paciente, geram não só melhoria de saúde como 
também a dignidade de tratamento.  
 
 

206. A importância do lúdico no tratamento oncológico: um relato de 
experiência 
 
País: Brasil 
Autores: Márcia Angélica Dantas Jesuino da Costa, Ângela Gabrielly Quirino Freitas, Danielly Silva 
Meneses, Glenda Agra. 
Resumen:  
Introdução: O projeto Doutores da Brincadeira existente desde 2009 na cidade de Campina Grande-PB 
busca através do lúdico proporcionar um pouco de alegria a pessoas que se encontram enfermas nos 
hospitais da cidade, realizando assim visitas semanais, onde voluntários vestem-se de palhaço e tentam 
levar um pouco de alegria as pessoas que estão passando pela hospitalização. Sendo o objetivo deste 
relato a exposição de experiência de acadêmicos de cursos de saúde em um hospital público que atende 
pacientes oncológicos em Campina Grande-PB.  
Material e método: Trata-se de um relato de experiência elaborado a partir de uma vivência prática 
realizada por estudantes universitários vinculados ao projeto de extensão Doutores da Brincadeira, no 
período de Agosto a Novembro de 2011. 
Resultados: As ações eram desenvolvidas nos sábados a tarde, onde fantasiávamos de palhaços e 
visitávamos a clínica oncológica adulta. Muitos pacientes se encontravam em estagio terminal e com o 
lúdico buscávamos levar um pouco de alegria e distração para os mesmos, por meio de uma banda 
formada por dez voluntários. Os pacientes tinham oportunidade de escolher uma música de sua 
preferência e o pagamento por esta era apenas um sorriso muitas vezes sem jeito, mas que vinha do 
coração e trazia consigo boas recordações. Deste modo voltávamos ao passado e os mesmos tinham 
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oportunidade de desabafar um pouco sobre sua vida e falar das esperanças que mantinham em sair do 
hospital, de como se sentiam importantes por estarem recebendo essas visitas semanalmente, visto que 
muitos pacientes se encontravam ali há algumas semanas.  
Conclusão: Assim, é importante ressaltar a relevância do lúdico em parceria com os cuidados paliativos 
visto que apesar do sofrimento de está em uma clínica oncológica, além da dor de um tratamento que 
parece não ter fim, existe o sorriso, a esperança, proporcionando um pouco de bem estar. 
 
 

207. Avaliação da ocorrência de assistência conjunta aos pacientes com 
câncer avançado pelo programa saúde da família e pelo serviço de cuidados 
paliativos da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas 
 
País: Brasil 
Autores: V. M. C. Araújo; M. G. M. Cardoso; A. C. Pontes; J. O. Silva.  
Resúmen:  
Introdução: Considerando que na cidade de Manaus o Serviço de Terapia da Dor e Cuidados Paliativos 
da Fundação Centro de Controle de Oncologia oferece suporte domiciliar por meio de apenas uma 
equipe multiprofissional aos pacientes com câncer avançado e que o Programa Saúde da Família possui 
176 unidades distribuídas nos distritos de saúde. Este trabalho tem como objetivo identificar os 
pacientes com acompanhamento pelo Serviço de Terapia da Dor e Cuidados Paliativos e que também 
recebem atenção domiciliar do Programa Saúde da Família.  
Materiais e métodos: A pesquisa foi realizada no período de junho a julho de 2011, durante as visitas 
domiciliares de rotina realizadas pela equipe do Serviço de Terapia da Dor e Cuidados Paliativos. Os 
cuidadores dos pacientes responderam um questionário elaborado com perguntas concernente ao seu 
paciente e o Programa Saúde da Família. 
Resultados: A amostra estudada incluiu 51 cuidadores de pacientes, 2 eram do tipo formal e 49 do tipo 
informal. Com relação aos pacientes, os sintomas mais prevalentes foram a dor (18,11%), constipação 
intestinal (12,60%), fraqueza (12,60%), perda de apetite (10,24%), edema (9,84%), seguidos de outros 
sintomas. Com referência a outras comorbidades 33,33% dos pacientes eram portadores de 
hipertensão, diabetes e outras patologias crônicas. Existia unidade do Programa próximo de 60,78% das 
residências dos pacientes, e destes, somente 25,49% recebia visita domiciliar da equipe do Programa 
Saúde da Família. Dos profissionais do PSF que realizavam a visita domiciliar 45% era do agente de 
saúde, 30% médico e 25% enfermeira.  
Conclusão: constatou-se que raramente existe atenção conjunta aos pacientes com câncer avançado 
pelos profissionais do Programa Saúde da Família e pelo Serviço de Terapia da Dor e Cuidados Paliativos 
da Fundação Centro de Controle de Oncologia, mesmo quando estes são portadores de outras 
patologias crônicas ou residem na área de abrangência do Programa Saúde da Família. 
 
 

208. Implementação de cuidados paliativos ambulatorial em pacientes com 
câncer de pulmão e sua influência sobre a taxa de utilizaçâo de leitos em 
hospital universitário  
 
País: Brasil 
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Autores: G.Bonioli; V.Mannarino; F.Mello;B.Pereira;M.Paschoal 
Resumen:  
Objetivo do Estudo:Avaliar se implementação de Cuidados Paliativos, para pacientes com câncer de 
pulmão em fase avançada, exerceu influência sobre hospitalização. 
Materiais e Métodos: O local do estudo foi o Instituto de Doenças do Tórax-Hospital Universitário 
Clementino Fraga Filho-Universidade Federal do Rio de Janeiro.Realizamos estudo de duas coortes, 
retrospectivo, analítico e comparativo, com pacientes portadores de câncer primário de pulmão, não 
pequenas células, estágio IIIB e IV no momento do diagnóstico. A primeira coorte, com 86 pacientes 
atendidos no período de 2003 a 2005 e considerada população-alvo recebendo, em regime ambulatorial 
Cuidados Paliativo(CP), alem do tratamento oncológico habitual, comparado com coorte histórica com 
83 pacientes atendidos no período de 1999 a 2001que não recebeu atendimento em CP.UsamosTeste 
de média para as variáveis continuas, Teste de proporções para as variáveis categóricas, Testes de 
Tarone-Ware, Log-rank, Peto and Prentice, considerando-se intervalo de confiança 95%.O estudo foi 
apreciado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com parecer favorável. 
Resultados: Os grupos não apresentaram diferenças estatisticamente significativas sendo considerados 
semelhantes.Após a implementação de CP observou-se: Na Emergência: Redução em 24% no número 
de pacientes que necessitou de atendimento emergencial. Diminuição em 22%na taxa de ocorrência de 
atendimentos.Redução em 40% nas diárias de leitos da emergência hospitalar. NasEnfermarias:Redução 
62% no número de pacientes que necessitou de internação hospitalar.Redução de 69% na taxa de 
ocorrência de internações e redução de 71% nas diárias hospitalares nas enfermarias. 
Conclusão: A implementação de CP, como rotina de atendimento em regime ambulatorial, para 
pacientes portadores de câncer primário de pulmão em fase avançada foram instituídos em resposta as 
dificuldades em cuidar destes pacientes , com inúmeros sintomas angustiantes e baixa taxa de 
sobrevida.A sua prática repercutiu em redução da demanda por utilização de serviços hospitalares seja 
na emergência seja nas enfermarias da nossa instituição. 
 
 

209. Conocimientos, opiniones y expectativas de profesionales médicos con 
orientación cardiovascular (cardiólogos y cirujanos) de un hospital 
universitario de Argentina, sobre la asistencia de pacientes con patologías 
cardíacas avanzadas y la atención de cuidados paliativos: un estudio 
observacional 
 
País: Argentina 
Autores: RL Vazquez, D Bruno, MP Cean, M Herrero, G Vita, A Mendez Villarroel, E Baldessari 
Resumen:  
Objetivos: Evaluar conocimientos y opiniones sobre cuidados paliativos (CP) para pacientes con 
cardiopatías avanzadas. Conocer posibles ventajas y/o barreras para incorporar esta disciplina.  
Método: Se realizó una encuesta escrita, anónima y voluntaria con preguntas cerradas de opción 
múltiple sobre manejo de síntomas, toma de decisiones, final de vida, comunicación diagnóstica y 
pronóstica y autopercepción profesional. Se contestaron 57 encuestas: 46 de cardiólogos (80,7%), 6 
residentes de cardiología (10,5%) y 5 cirujanos cardiovasculares (8,7%).  
Resultados: Todos los encuestados contestaron correctamente en relación a la definición de CP. El 88% 
refiere asistir pacientes con necesidades de atención por CP. La insuficiencia cardíaca (IC) fue elegida por 
el 90% de los encuestados como la patología cardíaca que podría generar la necesidad de atención por 
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CP. El 43% cree que los pacientes en lista de espera de trasplante cardíaco deben ser evaluados por 
equipo de CP. El 53% afirma que las internaciones repetidas por IC descompensada son un motivo 
suficiente para ingresar a un programa de CP. Con respecto a la toma de decisiones, el 90% refiere 
priorizar la calidad de vida sobre la prolongación de la sobrevida (10%). El 52 % refiere dialogar sobre 
directivas de no-reanimación y 40% acerca del tiempo de sobrevida y final de la vida. Se indagó sobre la 
autopercepción de los profesionales durante la atención de pacientes con IC avanzada, registrándose 
58% de sensaciones negativas.  
Conclusiones: Los profesionales encuestados tienen conocimientos teóricos certeros sobre los CP y sus 
objetivos. Si bien los relacionan con enfermedades oncológicas, saben que los pacientes con IC avanzada 
pueden tener necesidades similares y pueden ser asistidos por un equipo de CP. En su totalidad, 
consideran que sería beneficioso un trabajo interdisciplinario entre cardiólogos y equipo de CP para 
mejorar la calidad de atención de estos pacientes. 
 
 

210. Material lúdico-educativo para crianças e adolescentes em tratamento 
de câncer 
 
País: Brasil 
Autores: Trage,K.V. ; Oliveria, F.O.; Battistel, A.L. H.T.; Romano,F. V. 
Resumen:  
Introdução: Este trabalho apresenta os resultados parciais do projeto interdisciplinar, Estimular 
Brincando, desenvolvido pelos cursos de Terapia Ocupacional e Desenho Industrial da Universidade 
Federal de Santa Maria/RS. Tem como objetivo desenvolver produtos lúdico-educativos direcionados à 
compreender e desmistificar as peculiaridades do câncer infanto-juvenil, processos de tratamento e 
hospitalização; promover atenção humanizada à saúde de crianças e adolescentes hospitalizados e 
familiares.  
Metodologia: Revisão de literatura sobre oncologia, ludicidade, e atividades pedagógicas; levantamento 
das necessidades frente às crianças, adolescentes, familiares e cuidadores; entrevistas com médicos, 
profissionais da saúde e cuidadores sobre a rotina dos serviços e procedimentos, processos de 
tratamento, hospitalização e recuperação da saúde, seleção das ideias consideradas mais viáveis e 
adequadas aos objetivos propostos; elaboração de protótipos, testes e reajustes dos protótipos e 
reavaliação; confecção dos jogos, brinquedos e material lúdico-educativos; utilização do material com 
crianças e adolescentes.  
Resultados esperados: Espera-se contribuir para a compreensão do processo de adoecimento e 
tratamento, das mudanças no cotidiano, bem como fomentar a humanização da atenção à saúde das 
crianças e adolescentes em tratamento de câncer. Além de instigar uma formação acadêmica atenta à 
necessidade da atenção integral e multiprofissional à saúde.  
Conclusão: É de suma importância a criação de um ambiente acolhedor e a valorização das atividades 
lúdicas durante a hospitalização infanto-juvenil. Os materiais criados (tabuleiro, cenário, fantoches, 
adesivos, mural, botons, entre outros) certamente facilitará, de forma lúdica e prazerosa, a expressão 
dos sentimentos, a interação social e melhor entendimento e aceitação do processo do tratamento, 
hospitalização e da mudança significativa na rotina e no cotidiano da criança/adolescente com câncer. 
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211. Atenção à saúde de crianças e adolescentes e seus cuidadores no 
CTCriac do Hospital Universitário de Santa Maria 
 
País: Brasil 
Autores: A.L.H.T.Battistel; L. Gerbert; S. Barros 
Resumen:  
Introdução: O olhar direcionado à singularidade do sujeito e ao desempenho das atividades humanas 
permite ao terapeuta ocupacional mediar à construção da autonomia do usuário em busca de um 
cotidiano qualificado, a partir da re-significação da própria vida, mesmo que em um contexto de 
hospitalização e terminalidade.Para que se possa intervir na perspectiva da atenção integral à saúde, é 
importante acompanhar o usuário durante todo o tratamento e até a recuperação e retorno ao convívio 
social, educacional e familiar ou oferecer cuidados paliativos aqueles em fase terminal. Com o intuito de 
amenizar os possíveis transtornos causados pela hospitalização, este projeto de extensão, norteado pela 
Política Nacional de Humanização, visa articular a promoção da atenção à saúde das crianças e 
adolescentes em tratamento de câncer e a de seus cuidadores com a formação dos acadêmicos de 
Terapia Ocupacional e Fisioterapia.  
Metodologia: Diferentes modelos teóricos metodológicos fundamenta,m as ações nas diversas fases do 
to tratamento. Atenta-se também para a saúde dos cuidadores e familiares, considerando a a 
subjetividade dos sujeitos.para as crianças e adolescentes são propostas diversas atividades, tais como: 
Lúdicas, expressivas e artesanais; Exposição de talentos mirins; Hora do conto; Visitando o HUSM; 
Fotografando o cotidiano; Sessão Pipoca; Acompanhamento pré e pós transplante de medula óssea. Aos 
familiares e cuidadores são promovidas Oficinas de Artesanato, Relaxamento e Grupos de Educação em 
Saúde.  
Resultados: Podem-se perceber benefícios significativos relativos à atenção qualificada e humanizada 
aos usuários e cuidadores. Quanto à formação dos acadêmicos, a possibilidade de lidar com as 
tecnologias de atenção à saúde de alta complexidade na perspectiva da atenção integral e humanizada, 
como preconiza as politicas públicas que orientam o Sistema Único de Saúde. 
 
 

212. Fluxo na obtenção de opioides: experiência em um hospital geral 
 
País: Brasil 
Autores: Perla Dorneles; Cíntia Raquel Heldt de Carvalho; Lísia Hausem Gabe; Cledy Eliana dos Santos 
Resumen: A dor faz parte do contexto diário de pacientes portadores de doenças crônicas e mesmo 
com a disponibilidade de analgésicos e o aumento do consumo de opioides, ainda se percebe em muitas 
instituições que a burocratização do acesso a este tipo de medicamento é um obstáculo a ser superado, 
uma vez que a obtenção de opióides passa por processos administrativos. O consumo desses 
medicamentos também pode ser considerado um indicador do tratamento da dor de pacientes 
oncológicos. Os analgésicos opioides são fármacos bastante efetivos e comumente utilizados no 
tratamento da dor crônica. Frente a isto, faz-se necessária a viabilização na dispensação desses 
analgésicos para uso domiciliar e ambulatorial a fim de evitar também o subtratamento da dor. Com o 
objetivo de facilitar a obtenção de morfina, o Hospital Nossa Senhora da Conceição (HNSC) integrante 
do Grupo Hospitalar Conceição em Porto Alegre/RS implementou um sistema de dispensação de 
morfina aos pacientes em tratamento da dor. De acordo com este sistema, os pacientes são 
encaminhados a Farmácia de Medicamentos Especiais do HNSC portando a notificação de receita tipo 
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“A” devidamente preenchida pelos médicos autorizados. Dados mostram, que durante o primeiro 
semestre de 2011, foram realizadas 739 dispensações de morfina dentre as quais 209 foram feitas para 
107 pacientes atendidos pelo Serviço da Dor e Cuidados Paliativos do HNSC. A dor tem importante 
impacto no desempenho das atividades da vida diária, prejudica o apetite e o sono, podendo debilitar 
ainda mais o paciente. Quando não aliviada adequadamente, poderá causar restrição nas atividades de 
lazer e trabalho, ônus financeiro e sofrimento psíquico interferindo negativamente na qualidade de vida 
do paciente e da sua família. O sistema utilizado pelo HNSC otimiza o processo de obtenção dos 
opióides e vai ao encontro da filosofia de controle dos sintomas e conforto ao paciente e seus 
familiares. 
 
 

213. Dificuldades no manejo da dor infantil: Uma revisão de literatura 
 
País: Brasil 
Autores: C. A. Borghi; L. M. Rossato; R. S. Bousso; E. B.C. Damião; G. Carlosmagno; F.A. Jose; M. D. Misko 
Resumen: É necessário que os profissionais de saúde compreendam o significado da dor através do 
relato das próprias crianças, possibilitando assim, a atuação de forma mais adequada no manejo e alivio 
da dor. O objetivo deste artigo é realizar uma revisão da literatura sobre o manejo da dor infantil, 
identificando as dificuldades dos profissionais de enfermagem para exercer o cuidado. A pesquisa foi 
realizada com artigos publicados em periódicos nacionais e internacionais, no período de 2000 a 2011. 
Foram encontrados, um total, de 185 artigos com a utilização dos seguintes descritores PAIN, 
MANAGING, CHILD. Após uma análise detalhada destes, foi possível destacar 16 artigos, onde a partir 
destes, identificamos três dificuldades para o manejo da dor infantil, como: os profissionais de 
enfermagem utilizam métodos não farmacológicos para o manejo e/ou alívio da dor infantil com pouca 
frequência; os profissionais de enfermagem utilizam instrumentos de avaliação da dor infantil 
esporadicamente; os profissionais de enfermagem são inseguros com a utilização de opióides para o 
controle da dor infantil. A equipe de enfermagem não emprega a totalidade dos métodos disponíveis 
para o manejo da dor em crianças, deixando que a criança permaneça em sofrimento. O manejo da dor 
infantil é um ato complexo que engloba elementos das dimensões referentes à própria criança, aos 
profissionais de saúde e a seus familiares, e é uma ação fundamental para os cuidados paliativos. A 
carência de conhecimentos científicos sobre o tema, principalmente dos profissionais de enfermagem, é 
um dos fatores mais relevantes para o resultado desta pesquisa, Outro fator, é a defasagem em 
pesquisas científicas sobre o tema, que acaba influenciando na deficiência do conhecimento dos 
profissionais. 
 
 

214. Estudio descriptivo sobre la utilización de la Sedación Paliativa (SP) en 
pacientes en final de vida en una Unidad de Cuidados Paliativos (UCP) 
 
País: Argentina 
Autores: Vega, F; Vignaroli E.; Mammana G.; Martinez C.; Aranda L.; Alassia A., Peirano G.;Biondi, C.; 
Cullen C.; Bertolino,M.; Diaz.N. 
Resumen:  
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Introducción: La SP como alternativa terapéutica efectiva para controlar síntomas refractarios en 
pacientes con enfermedades avanzadas, se contempla dentro de un exhaustivo análisis que involucra al 
paciente, su familia y al equipo de salud. 
Objetivo: Describir la frecuencia y características de la SP implementada en pacientes en final de vida, 
internados en una UCP. 
Métodos: Revisión de historias clínicas de todos los pacientes que recibieron SP internados en el período 
1 mayo/2010- 30 abril /2011, registrando datos demográficos; indicación y duración de sedación; 
fármacos y dosis utilizadas; participación del paciente/familia en la toma de decisiones. 
Resultados: 74/96 admisiones fallecieron y 37/74 (50%) recibieron SP; 92% tenían diagnóstico 
oncológico; 100% ECOG 3-4 / PPS 20-40 y 46% presentaban estado de conciencia vigil previo a la SP. 
46% de pacientes/familia y el 100% de familias participaron en la toma de decisiones. La mediana de 
internación fue de 6 días. Las indicaciones de sedación fueron: delirium 57%, disnea 35% sufrimiento 
existencial 3%, hemoptisis 3% y convulsiones 3%. Como fármaco de primera elección: 78% recibió 
midazolam, 16% levomepromazina y 5% fenobarbital; 65% requirieron combinación de midazolam-
levomepromazina. 57% utilizó vía sc. El 95% recibieron opioides sin variantes de dosis durante la SP. El 
53% tuvieron SP durante menos de 24hs; 19% entre 24-72hs; 22% entre 96-120 hs.; 8%: de 120hs a 8 
dias.  
Conclusión: Se observó una frecuencia elevada de SP, para controlar efectivamente los síntomas 
refractarios de final de vida, en una UCP especializada. Los valores son similares a algunas revisiones, 
como también las indicaciones, sobrevida durante SP, mediana de internación y fármacos utilizados. Se 
destaca un alto acuerdo previo del paciente/familia. Surge la necesidad de comparar el grupo de 
pacientes fallecidos que no recibieron SP en el mismo periodo, como el registro factores pronósticos 
que fundamenten la aplicación oportuna de SP. 
 
 

215. Evolução de sintomas em população atendida por serviço 
multiprofissional de cuidados paliativos de hospital geral universitário 
 
País: Brasil 
Autores: R.E.Costa; F.A.B. Guimarães; A. Santos-Garbelini; L.M. Vendrusculo-Fangel; F.R. Correia; 
M.M.R.P. De Carlo; P.L.Santos; N.K.C. Lima 
Resúmen:  
Introdução: O Grupo de Cuidados Paliativos iniciou suas atividades em 2006, no campus de Ribeirão 
Preto e em agosto de 2010 iniciou-se a implantação da equipe multiprofissional no Hospital das Clínicas 
da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (HC FMRP-USP). Trata-se de 
um grupo de consultoria, que atende a pacientes oriundo de quaisquer serviços ou clínicas do HC, 
através de pedidos de Interconsulta, para acompanhamento aos pacientes portadores de doenças 
ameaçadores da continuidade de vida, tanto durante a internação como na forma de interconsulta 
ambulatorial. Realiza também visita domiciliar e grupo de apoio a familiares.  
Objetivo: Apresentar o perfil dos pacientes acompanhados ao longo dos 12 primeiros meses deste 
serviço, a partir dos dados coletados em avaliações multiprofissionais, com ênfase particularmente no 
levantamento de sintomas. 
Método: Foi aplicada a Escala de Sintomas de Edmonton (ESAS) para avaliar a intensidade de uma série 
de sintomas, além da pesquisa ativa da ocorrência de outros sintomas comuns nestes pacientes. Foram 
considerados os dados coletados na primeira e segunda avaliações de 91 pacientes do serviço. Foi 
realizada análise estatística de Willcoxon. 
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Resultados: A média de idade dos pacientes foi de 60,8 ± 14,4 anos. A sobrevida média destes pacientes 
foi de 33 dias (mediana de 22 dias). Sobre os dados relativos aos sintomas, constatou-se melhora destes: 
Dor (p-valor <0,001), Náusea (p-valor 0,002), Depressão (p-valor 0,035), Falta de apetite (p-valor 0,015) 
e Mal-estar (p-valor 0,040) na comparação entre 1ª e 2ª avaliações. Verificou-se também a redução da 
prevalência de outros sintomas como constipação (57,1%), insônia (73,32%) e confusão (64,2%).  
Conclusão: Houve um impacto positivo da atuação da equipe multiprofissional do Grupo de Cuidados 
Paliativos do HCFMRP-USP, na prevalência e intensidade de sintomas dos pacientes acompanhados no 
período analisado. 
 
 

216. Análise comparativa de sintomas entre pacientes portadores de 
neoplasia pulmonar primária e metastática 
 
País: Brasil 
Autores: M. Sevilha, M. Tutungi, I. Touma, F. Navi, M. Condurú, M. Bolzan, J.C. Souza 
Resumen:  
Objetivo: Avaliar se existe diferença relevante entre a prevalência e intensidade de fadiga e dispnéia em 
pacientes portadores de neoplasia pulmonar primária e metastática. 
Métodos: Estudo retrospectivo longitudinal através de análise de prontuários. Foram colhidos dados 
epidemiológicos e clínicos, através dos registros da aplicação da ferramenta ESAS (Edmonton Symptom 
Assessment System) a todos os pacientes. Critérios de inclusão: pacientes com diagnóstico de neoplasia 
pulmonar primária de qualquer tipo histológico e portadores de metástase pulmonar de qualquer sítio 
primário, acompanhados pelo serviço de assistência domiciliar do INCA, que tenham evoluído para óbito 
no período de 01/01/2011 a 30/11/2011. Critérios de exclusão: pacientes que não tenham recebido ao 
menos uma visita domiciliar de médico, enfermeiro ou fisioterapeuta durante o acompanhamento 
domiciliar. 
Resultados: Ocorreram no período 813 óbitos. Destes pacientes, 112 eram portadores de neoplasia 
pulmonar primária ou metastática. Foram incluídos no estudo 92 pacientes. Destes, eram portadores de 
neoplasia pulmonar primária 48% e metastática 52%. Entre os últimos, os sítios primários mais comuns 
encontrados foram mama (23%), seguido por reto (10%) e endométrio (10%). O número médio de 
aplicações da ferramenta por paciente foi de 7,95 (variando de 1 a 54 aplicações). A análise da 
prevalência e intensidade dos sintomas nos dois grupos está demonstrada na tabela 1. 
CONCLUSÕES: Observa-se que há maior prevalência de fadiga e dispnéia entre os pacientes portadores 
de neoplasia primária de pulmão, assim como maior intensidade da dispnéia, quando comparados ao 
outro grupo. 
 
Tabela 1 – Prevalência e Intensidade de Dispnéia e Fadiga 
Sintoma Neopl Pulm Primária (44) Met Pulm (48) 
Fadiga 91% (40) 88% (42) 
Fadiga Leve 9% (4) 8% (4) 
Fadiga Moderada 45% (20) 35% (17) 
Fadiga Intensa 36% (16) 44% (21) 
Dispnéia 70% (31) 48% (23) 
Dispnéia Leve 18% (8) 8% (4) 
Dispnéia Moderada 32% (14) 32% (15) 
Dispnéia Intensa 20% (9) 8% (4) 
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217. Presentación cancelada por el autor 
 
 

218. Avaliação do uso de sedação para controle de sintomas refratários em 
pacientes oncológicos internados em unidade de cuidados paliativos 
 
País: Brasil 
Autores: M.C.B.Manna; P.M.R.Souza; L.Consolim; V.Bertolini; A.G.S.Martins; D.Pasini 
Resumen:  
Objetivos do estudo: avaliar o uso da sedação paliativa nos pacientes do Núcleo Avançado de Cuidados 
Especiais do ICESP quanto à doença, sintomas refratários, drogas utilizadas e temporalidade do 
procedimento. 
Métodos: Trata-se de estudo retrospectivo abrangendo o período de outubro de 2010 a setembro de 
2011, de forma seriada, com abordagem quantitativa e qualitativa. 
Resultados: Foram avaliados 535 pacientes, sendo que 88 (16,4%) receberam sedação paliativa. 
Quarenta e cinco (51,13%) eram do sexo masculino e 43 (48,86%) do feminino; a média de idade foi de 
57,92 anos. Quanto às doenças encontramos: 15 (17, 04%) tumores da cabeça e do pescoço; 12 
(13,63%) tumores de pulmão; 11 (12,5%) tumores urogenitais; 11 (12,5%) tumores do intestino; 9 
(10,22%) tumores esôfago-gástricos; 6 (6,81%) tumores do fígado e das vias biliares; 6 (6,81%) tumores 
do sistema nervoso central e 10 (11,36%) outros tumores. O sintoma refratário de maior prevalência foi 
a dispnéia, encontrada em 42 pacientes (47,7%), seguida de dor em 23 (26,13%), delirium em 14(15,9%), 
convulsões em 5(5,6%) e outros sintomas em 4(4,54%). A principal droga utilizada foi o midazolam, 
usado em 81 (92%) dos pacientes. Dois pacientes (2,27%) receberam fenobarbital, 1 (1,13%) 
clorpromazina e 4 pacientes receberam midazolam associado à outra droga. Em relação à 
temporalidade, 8 (9,09%) pacientes receberam sedação intermitente, 68 (77,27%) contínua e 12 
(13,63%) inicialmente intermitente e posteriormente contínua. A duração mínima de sedação foi de 30 
minutos e a máxima de 27 dias. 
Conclusão: a sedação paliativa, quando bem indicada, é excelente ferramenta terapêutica para alívio de 
sintomas refratários em pacientes oncológicos em fases avançadas de doença. A taxa de sedação 
encontrada neste estudo está dentro dos valores considerados como aceitáveis na literatura médica. 
 
 

219. Cartilha do cuidador e prontuário de cuidados paliativos: cCnstruindo o 
cuidado no domicílio 
 
País: Brasil 
Autores: Silqueira, S; Oliveira, Sobral, FC; Timo, EMN; Vieira, AB. 
Resumen: Confortar e aliviar o sofrimento das pessoas na fase final da vida está entre os principais 
objetivos dos cuidados paliativos. Muitos pacientes que não se beneficiam dos tratamentos curativos 
disponíveis podem receber considerável conforto e melhorar seu estado geral, através do tratamento 
dirigido ao alívio do sofrimento, em todas as suas dimensões, permitindo às suas famílias viverem a dor 
e a perda. Ao entender e respeitar essas dificuldades e a necessidade de apoio nesse ciclo de vida,criou-
se no Programa de Atenção Domiciliar da Unimed-BH os Cuidados Paliativos em março/2007. Após um 
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ano de desenvolvimento dessa atividade assistencial,verificou-se a necessidade de criar instrumentos 
que auxiliassem os profissionais, cuidadores e/ou familiares no acompanhamento desses pacientes no 
domicilio, criando uma linguagem e orientações homogêneas em relação aos cuidados. 
Foram elaborados a cartilha do cuidador e o prontuário para pacientes em cuidados paliativos 
domiciliares. A Cartilha e o Prontuário de Cuidados Paliativos, trazem uma padronização de orientações 
e procedimentos relacionados ao cuidado e a evolução do quadro clinico, possibilitando aumentar a 
eficácia e qualidade dos serviços prestados, reduzir  a demanda de familiares e cuidadores em relação a 
orientações por encontrarem respostas para as dificuldades vivenciadas diariamente, aumentando a 
satisfação dos clientes, proporcionando uma reflexão sobre a doença, a perda, a morte. 
Em Cuidados Paliativos comunicar de forma eficaz, controlar sintomas, e apoiar a família ao longo do 
processo de finitude são os três vertentes principais de trabalho da equipe interdisciplinar. A cartilha e o 
prontuário de cuidados paliativos demonstraram serem importantes instrumentos de comunicação 
entre equipe profissional e familiares/cuidadores ao garantir a continuidade do cuidado no domicílio e 
aumentar a satisfação dos usuários.  
 
 

220. Bioética, humanização e cuidados paliativos: ¿O que falta na educação 
médica? 
 
País: Brasil 
Autores: Leticia Rosevics 
Resúmen: Com o advento da descoberta dos microorganismos causadores de doenças, deu-se também 
o início do tratamento e prevenção. Desde então a educação médica passou a ter os olhos voltados à 
ciência, a novas descobertas, e não mais ao paciente, e sim à doença que nele se manifesta. 
No século XX, ocorreu a famosa crise no que diz respeito ao contato humano na medicina, a ponto de 
reformular currículos médicos, ressaltando o que deveria ser óbvio: a inclusão de dimensões éticas e 
humanísticas, mas a questão de se esses valores estão sendo bem empregados, ainda é uma 
interrogação. Em se tratando de cuidados paliativos, o qual já se encontra incluído na Política Nacional 
de Humanização, é atualmente depreendido durante a prática médica, no convívio com preceptores 
experientes, e com o toque pessoal, de conciliar a humanização e a bioética no tratamento de um 
paciente terminal. 
A teoria e a prática desses três aspectos ainda apresentam um abismo entre si. Resta encontrar qual 
seria o melhor meio de desenvolver a união entre as três habilidades ao longo da graduação, para que o 
aluno possa realmente sair formado como um Médico completo. 
As universidades desenvolvem vários meios para tal, nos quais se incluem projetos de extensão 
universitária, ligas acadêmicas, disciplinas obrigatórias e optativas, estágios, mas nenhum deles traz uma 
formação completa, ampla e segue os passos do aluno para os seus momentos de dúvida. Em sua 
maioria acabam por não ser abrangente a todos os alunos, somente os que se interessam, e será que 
esses que se interessam não podem ser considerados como já atingidos pelos dilemas dessa área e suas 
soluções, e os que realmente deveriam ser abordados são excluídos? 
 
 

221. Cuidados paliativos e reabilitação do câncer de mama: construindo a 
identidade de psicólogo na co-existência de práticas assistenciais em saúde 
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País: Brasil 
Autores: D.C.M. Ambrósio; L.C.U. Junqueira; M. A. Santos 
Resumen: Entrar em contato com paciente oncológico priorizando questões de cuidar ao invés de curar, 
em uma cultura permeada pelo desejo de extirpação da morte não é tarefa fácil. Impõe-se ao 
profissional compreender que, apesar dos avanços científicos e tecnológicos o poder humano é 
inerentemente limitado e deixar de reabilitar quando a cura não é mais possível não é sinônimo de fim 
de possibilidades. O objetivo do estudo foi avaliar o impacto experimentado por estagiárias do quarto 
ano de Psicologia no atendimento às mulheres em cuidados paliativos, em um serviço de reabilitação de 
mastectomizadas no interior do estado de São Paulo. Foram analisados cinco relatórios e uma 
supervisão final em grupo do estágio, realizados de fevereiro a novembro de 2011. A supervisão foi 
audiogravada e contou com a presença de cinco estagiárias e duas supervisoras. Inseridas em um 
contexto de reabilitação, a expectativa construída previamente à realização do estágio envolvia suporte 
emocional ao enfrentamento do tratamento (cirurgia, quimio e radioterapia), problemas relacionados à 
auto-estima e sexualidade (perda da mama, dos cabelos, questões conjugais) e formação técnica da 
atuação voltada à cura. Deparar-se com um cenário diferente do esperado, com pacientes em processo 
de dor crônica, terapêuticas limitadas e prognóstico reservado era o início de tomada da angústia e 
frustração frente à presença da morte. Emergiram como proeminentes novas reflexões e reavaliações 
de conceitos, de objetivos e de conduta. A apropriação dos sentimentos experimentados, a abertura 
existencial das estagiárias e a disposição para o encontro, foram as bases do trabalho de integração dos 
princípios de cuidados paliativos e reabilitação em um mesmo espaço de atenção. Ao ser alcançada, foi 
significada como ampliação da multiplicidade do trabalho do psicólogo em uma única instituição, 
reforçando a importância de discussão a respeito de cuidados paliativos em cursos de formação 
universitária e serviços de saúde. 
 
 

222. Superar desafios em tempos de crise: O caso do curso de pós-graduação 
em cuidados paliativos na Escola Superior de Enfermagem de Angra do 
Heroísmo da Universidade dos Açores 
 
País: Brasil 
Autores: S. M. Pereira; T. Lima; N. Messias 
Resúmen: Em 2010, a Escola Superior de Enfermagem de Angra do Heroísmo da Universidade dos 
Açores (ESEnfAH-UAç), consciente da necessidade de desenvolvimento dos cuidados paliativos na 
Região Autónoma dos Açores, um arquipélago português composto por nove ilhas situadas no Oceano 
Atlântico, deu início à primeira edição do curso Pós-Graduação em Cuidados Paliativos (PGCP). Em 
tempos marcados por uma profunda crise económica, vários foram os desafios: reduzido número de 
candidatos, desistências, custos acrescidos com a insularidade. A experiência realizada permite afirmar 
que os desafios foram superados e que, perante a crise, foram accionados recursos que contribuíram 
para o desenvolvimento de um processo formativo que afectou positivamente os intervenientes. Faz, 
pois, sentido repensar e partilhar a experiência vivida, reflectindo-a, atribuindo-lhe um sentido, já com 
carácter prospectivo, em concretização na segunda edição do curso. Esta nova edição acabou por 
suscitar novos desafios, que têm obrigado à redefinição de estratégias formativas e metodológicas em 
que, simultaneamente, há que assegurar a qualidade da formação e a sustentabilidade financeira do 
curso. 
Os objectivos desta apresentação são: (i) apresentar a experiência do curso de PGCP da ESEnfAH-UAc; 
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(ii) enunciar as dificuldades sentidas na concretização deste curso, considerando sobretudo as 
especificidades inerentes à insularidade; (iii) descrever as estratégias utilizadas para superar estas 
dificuldades; (iv) reflectir sobre o percurso vivido, evidenciando o impacto positivo desta formação. 
Em tempos de crise, organizar um curso de PGCP é um desafio a qualquer instituição de ensino superior; 
organizar este programa numa instituição situada num arquipélago composto por nove ilhas aumenta 
esse desafio. Supera-lo ajuda ao desenvolvimento de competências fundamentais para quem deseja 
trabalhar em cuidados paliativos: flexibilidade, resiliência, capacidade de ajustamento pessoal, 
espontaneidade, criatividade! 
 
 

223. La capacitación en terreno como experiencia educativa en una Unidad 
de Cuidados Paliativos (UCP). Hospital E. Tornú- Fundación FEMEBA. Buenos 
Aires. Argentina 
 
País: Argentina 
Autores: Vega F, Bertolino M, Mammana G.,Bunge S, Jaime, E., Cullen C, Diaz N, Garcia Ramos M., E, 
Peirano G, Vignaroli, E., Abete, M. 
Resumen:  
Introducción: Una misión de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Tornú – Fundación FEMEBA es 
la promoción de capacitación en terreno mediante la guía de profesionales de experiencia. Múltiples 
recomendaciones de educación en salud avalan la importancia de esta modalidad como principal 
metodología educativa para integrar actitudes, habilidades y desarrollar las competencias de manera 
más completa en este campo. Desde su origen en 1996 la UCP Tornú trabaja con el objetivo de 
fortalecer esta metodología educativa para permitir la replicación de modelos asistenciales en otras 
instituciones. 
Objetivo: Describir las características de los participantes que realizaron rotaciones en la UCP Tornú en 
el período de enero a noviembre de 2011. Se analizaron variables como duración de las rotaciones, el 
origen institucional de las/os participantes, si fueron obligatorias y/u optativas, la relación entre 
rotaciones solicitadas y efectuadas.  
Resultados: Se realizaron 176 de 179 rotaciones solicitadas provenientes de fundaciones, hospitales y 
universidades públicos, y privados del país y del extranjero. Participaron 39 estudiantes de medicina de 
4 años y 73 de enfermería de pregrado. En postgrado concurrieron, 1 nutricionista 1 terapista 
ocupacional, 5 trabajadoras sociales, 13 psicólogos, 15 enfermeros y 24 médicos. El 13 % correspondió a 
rotaciones obligatorias (n=23; médicos de posgrado). Las rotaciones no son aranceladas 
Discusión: Durante el presente año, 176 rotantes de pre y posgrado, mostraron una importante 
demanda de capacitación en terreno en el área de cuidados paliativos en la Argentina. Esta actividad 
requiere una organización particular del servicio y de la instauración de mecanismos de ordenamientos 
en las solicitudes, tutorías y supervisión de los participantes. En futuros estudios se mostraran 
resultados de las evaluaciones, cambios en el conocimiento de aptitudes antes y luego del inicio de las 
rotaciones. 
 
 

224. SOTAMIG e suas construções em Minas Gerais: a Tanatologia e o 
cuidado paliativo para um viver e morrer mais digno e com qualidade 
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País: Brasil 
Autores: Peixoto, A.P.A.F; Cintra, M. T. G; Coelho, M. E. M; Rosa, F. R. 
Resumen: Fundada em 1998 como departamento científico da Associação Médica de Minas Gerais, a 
Sociedade de Tanatologia de Minas Gerais (SOTAMIG) é uma sociedade civil e única associação de 
médicos no Brasil que possui um departamento científico de Tanatologia, congregando médicos com 
formação em Tanatologia, bem como outros profissionais das áreas humanas e da saúde, e tem uma 
atuação e proposta transdisciplinar.  
Tem como objetivo primordial promover a educação para a morte não somente para os profissionais de 
saúde mas também para a sociedade em geral. Para isso, promove há 13 anos atividades científicas e 
culturais sobre o tema. Realiza o Curso Anual de Tanatologia voltado para os profissionais de saúde e 
promove debates periódicos abertos à população inspirados em filmes ligados à temática das perdas e 
da reumanização do atendimento às pessoas que estão em sofrimento e próximas da terminalidade. 
Oferece uma rede de apoio aos enlutados, incentiva o ensino e a aplicação da Tanatologia na prática 
clínica zelando sempre pelo respeito à ética profissional.  
Coordenou e organizou dois congressos brasileiros: I Congresso Brasileiro de Tanatologia e Bioética, em 
2003 e o V Congresso Brasileiro de Tanatologia - "Intervenções em Cuidados Paliativos e Catástrofes", 
em 2008. No âmbito estadual, realizou dois simpósios mineiros de Tanatologia em 2004 e 2006. 
Deste modo, o referido trabalho propõe-se apresentar o trabalho que a SOTAMIG vem realizando nestes 
últimos 13 anos de sua existência, pioneiro no território de Minas Gerais na construção de um cuidar 
aos pacientes sem possibilidades de cura e aos seus familiares, aliando a competência técnica com a 
sensibilidade humana. Suas ações têm propiciado um melhor preparo, um novo olhar e cuidado com o 
ser humano, que se depara com perdas, lutos e sua própria impermanência e finitude.  
 
 

225. Cuidados Paliativos em geriatria: uma nova perspectiva no cuidar 
 
País: Brasil 
Autores: M.A.Cunha; M.V.V. Liell; S.A.Nery; M.T.K.Hatori 
Resumen: O interesse pelo tema surgiu em decorrência da necessidade em adquirir conhecimentos 
sobre os cuidados paliativos uma vez, por estar diretamente em contato com pacientes hospitalizados 
em Domicilio onde exercemos nossa atividade profissional. Os cuidados paliativos surgiram com o 
objetivo de controlar os sintomas causadores de sofrimento nas fases avançadas das doenças crônicas, 
buscando sempre o melhor grau possível de bem estar físico e psicológico do paciente, uma vez que a 
cura não é mais possível e, o processo de morte já é inevitável. No Brasil, o enfoque paliativo do cuidar 
vem se desenvolvendo gradativamente tanto no ensino como na assistência, principalmente nas áreas 
da oncologia e da gerontologia. Identificar o papel da enfermagem diante do paciente geriátrico sem 
possibilidade de cura mas, com possibilidade de tratamento, foi gratificante, uma vez que, através de 
levantamento bibliográfico, muitas referências fundamentais com relação ao assunto foram 
encontradas. O papel primordial da enfermagem é o cuidar, portanto, uma equipe de cuidados 
paliativos sempre terá em sua formação este profissional que é o que mais tempo dedica ao paciente. O 
grande ensinamento da Medicina Paliativa e dos Cuidados ao Fim da Vida é que há um limite para a 
cura, não para os cuidados. Sempre haverá alguma medida, por menor que seja, até mesmo um toque, 
que aliviará e confortará o paciente em sua fase final. 
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226. Impacto de un programa de formación en cuidados paliativos 
pediátricos, bajo la modalidad de rotaciones 
 
País: Argentina 
Autores: Lascar E., Wainer R., Nallar M., Piccone S., González M. 
Resumen:  
Objetivo: 
-Evaluar en forma cuantitativa el impacto de un Programa de Formación en Cuidados Paliativos 
Pediátricos bajo la modalidad de Rotaciones. 
-Recolectar datos para la implementación futura de un documento de carácter normativo a partir del 
cual se oriente el proceso de impartir acciones formativas. 
Material y métodos: Se revisaron 36 encuestas anónimas a ex – rotantes, entre los años 2000 a 2011, 
treinta médicos ex - residentes de clínica pediátrica, un residente de hemato-oncología, tres 
enfermeros, dos psicólogos. La encuesta consistió en siete preguntas con medición cuantitativa 
referidas a: la actividad asistencial, incorporación de nuevas modalidades, aspectos comunicacionales, y 
factores personales como confianza, interés por la profesión, interés social y aspectos emocionales. 
Resultados: El 90% de los encuestados señaló haber aumentado la capacidad para abordar los 
problemas propios de la actividad asistencial. 70% logró incorporar y llevar a la práctica diferentes 
modelos de atención, el resto lo realizó moderadamente. 86% modificó aspectos de comunicación con 
el paciente y la familia. Casi el 50% modificó positivamente el interés por su profesión, el resto 
medianamente o muy poco. El 50% modificó su sentido social sobre el quehacer médico. El 60% 
aumentó en gran medida y medianamente el nivel de confianza al tomar decisiones. 
Más del 60% considera que fortaleció sus recursos emocionales para afrontar situaciones difíciles. 
Conclusiones: El impacto de la Rotación en los profesionales fue altamente positivo, en relación a la 
adquisición de conocimientos y puesta en práctica en la tarea diaria. No se modificó significativamente 
el nivel de confianza y el interés por la profesión. Pareciera existir una relación directa entre estos 
últimos y los años de actividad en la profesión. Sería necesario en un futuro emplear preguntas abiertas 
con el objetivo de realizar una evaluación cualitativa 
 
 

227. Enfrentamento da morte no cotidiano de enfermagem: visão de 
acadêmicos (as) de enfermagem 
 
País: Brasil 
Autores: M.C.R.Palma; R.C.V.Silva 
Resumen: Os profissionais de enfermagem estão freqüentemente expostos a situações de 
enfrentamento da morte, e prestar cuidados ao paciente neste momento de sua vida pode tornar-se 
penoso ao nos fazer lembrar da própria finitude. 
Objetivo: Conhecer a visão dos estudantes de enfermagem acerca do enfrentamento da morte no 
contexto hospitalar.  
Metodologia: Estudo qualitativo, de natureza exploratória e descritiva, tendo como sujeitos dezoito 
graduandos (as) de enfermagem de uma instituição de ensino superior (IES) em Cruz das Almas – Bahia. 
A coleta de dados ocorreu após aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa, em maio de 
2011, utilizando um questionário semi-estruturado. Os dados analisados segundo a Análise de Conteúdo 
Temático resultou em quatro categorias: Significados da Morte para os Acadêmicos de Enfermagem; 
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Experiências com a Morte na Graduação; Percepção de Acadêmicos sobre a Formação para o Processo 
de Morte e Morrer Durante a Graduação de Enfermagem e Estratégias para que a Equipe de 
Enfermagem Vivencie Melhor o Processo de Morte e Morrer de seus Pacientes: Visão de Acadêmicos.  
Resultados: A morte tem diferentes significados para os acadêmicos, sofrendo influências de suas 
opções religiosas; eles compreendem parcialmente o papel do enfermeiro nesse processo; muitos têm 
dificuldade em enfrentar o processo de morte e morrer, mesmo aqueles que possuem experiência 
prévia na área; e, na Graduação, o tema é pouco abordado. Como estratégias de enfrentamento citaram 
o amadurecimento profissional, o acolhimento e o apoio emocional ao paciente, à família e à equipe.  
Conclusão: Discutir aspectos singulares sobre o processo de morte no cotidiano hospitalar entre os 
acadêmicos de enfermagem pode oferecer subsídios para estimular as IES que, ao longo da graduação, 
propiciem espaços de discussão sobre o tema, pois, professores e os futuros profissionais de saúde, 
requerem embasamento teórico e emocional para assistirem com qualidade, respeito e ética. 
 
 

228. Alimento o medicina: variaciones culturales en las percepciones de 
pacientes con cáncer avanzado y sus cuidadores acerca de la hidratación 
artificial durante las últimas semanas de vida 
 
País: USA 
Autores: I. Torres-Vigil; M.Z. Cohen; A. de la Rosa; B.E. Burbach; E. Bruera 
Resumen:  
Objetivo: Identificar si los pacientes con cáncer avanzado recibiendo cuidado de hospicio y sus 
cuidadores interpretan la hidratación artificial (HA) durante las últimas semanas de vida más como 
alimento o medicina. 
Métodos: Los participantes formaban parte de un ensayo clínico aleatorio controlado doble ciego, que 
investigaba la eficacia de la HA en pacientes con cáncer avanzado recibiendo cuidado de hospicio. 
Entrevistas realizadas el primer y el cuarto día de participación exploraron los significados atribuidos a la 
AH al final de la vida. Respuestas a la pregunta, ¿"son estos líquidos más como alimento o como 
medicina?" fueron categorizados como "comida", "medicina", "ambos" u "otros". Se realizaron análisis 
de Chi-cuadrado con datos de 100 entrevistas (48 pacientes y 52 cuidadores) para identificar las 
diferencias entre los pacientes y cuidadores y por sexo, edad, grupo étnico y relación del cuidador al 
paciente. 
Resultados: En general, 37% de los participantes interpretaron que los fluidos eran más como medicina, 
36% como alimento, 16% como ambos y el 11% como “otro”. Participantes de grupos étnicos 
minoritarios (p.ej. Afro-Americanos, Latinos; 69%) fueron más probables que los Anglos (40%) de ver los 
fluidos artificiales como alimento, o ambos, como alimento y medicina (P = 0.017). No se detectaron 
diferencias significativas entre los pacientes y cuidadores, o por género, edad, o relación del cuidador 
con el paciente. 
Conclusiones: La HA en este estudio fue concebido como alimento/nutrición por muchos pacientes de 
cáncer y sus cuidadores – particularmente entre los grupos étnicos minoritarios. Esta percepción podría 
conducir a mayor angustia si se detiene o se discontinua la AH. El preguntarle a los paciente/cuidadores 
sobre sus percepciones relacionadas a la AH podría mejorar la comunicación entre pacientes y médicos, 
así, como los cuidados de fin de vida que son proveídos a poblaciones multiculturales. 
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229. O existir da enfermagem no cuidado paliativo hospitalar: um estudo 
fenomenológico sob a ótica de Heidegger 
 
País: Brasil 
Autores: Almeida, C.S.L; Sales, C.A 
Resumen:  
Introdução: A enfermagem ao lidar com pacientes sem prognósticos de cura, situações de terminalidade 
ou processo de morte e morrer necessita de habilidades que vão além de conhecimentos teóricos 
adquiridos dentro da sala de aula, tornando-se necessário envolvimento, amor, respeito e empatia no 
cuidado ofertado. Ao avaliar o cuidado paliativo oncológico, na prática destes profissionais da saúde, 
encontrei na literatura que os mesmos revelam dificuldades em sua implementação, ao paciente com 
câncer avançado hospitalizado e seus familiares, pois se sentem despreparados diante das exigência de 
pensamento crítico na organização do processo de cuidar, apresentam pouco conhecimento para 
subsidiar a fase de manejo e acompanhamento, bem como não sabem lidar cotidianamente com as 
fragilidades humanas em relação à vida e à morte, o que gera sofrimentos e angústias no cerne deste 
profissional.  
Objetivo: Este estudo buscou compreender o sentido e o significado atribuído pelos profissionais de 
enfermagem ao cuidado paliativo oncológico no âmbito hospitalar.  
Metodologia: Tratou-se de uma pesquisa qualitativa fenomenológica sob a ótica de Martin Heidegger, 
realizada com 21 profissionais de enfermagem, atuantes no cuidado hospitalar oncológico de um 
hospital do estado do Paraná-Brasil. Realizou-se, por meio de uma entrevista semiestruturada com três 
questões norteadora, que foram analisadas segundo os passos de Josgrilberg.  
Resultados: Após compreensão da linguagem dos sujeitos, emergiram-se duas temáticas ontológicas: 
Sentindo satisfação e amor no cuidado ofertado e sentindo revolta e impotência frente à terminalidade.  
Conclusão: Apesar das dificuldades cotidianas, a equipe de enfermagem assume não apenas o ato de 
cuidar, mas manifesta em seu interior sentimentos de alegrias e tristezas no cuidado, evidenciados 
respectivamente ao experienciar valorização e reconhecimento no executar do seu cuidado e ao 
vivenciar o contato inevitável e impotente frente o processo de morte e morrer. 
 
 

230. Relato de experiência de ações educativas em cuidados paliativos para 
equipe de enfermagem em um hospital privado 
 
País: Brasil 
Autores: Valeria Delponte, Helen B Scapolan, Daniela Achette, Mia de almeida, Vladimir R Pizzo, Daniel 
N Forte 
Resumen:  
Introdução: A implantação de uma equipe de cuidados paliativos em um hospital geral, se depara com 
diversos desafios, dentre eles, o desconhecimento dos conceitos básicos atuais de CP por parte da 
equipe assistencial. Nossa instituição conta com aproximadamente 1150 profissionais da área de 
enfermagem, que atuam em sua maioria, em unidades de alta complexidade, o que trouxe como 
demanda as ações educativas. 
Objetivos: Desenvolvimento da equipe de enfermagem privilegiando aspectos informativos e formativos 
em cuidados paliativos dando à equipe condições de identificar e manejar as demandas apresentadas 
pelos clientes. 
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Método: A estratégia educativa tem ocorrido em diferentes áreas do programa de desenvolvimento 
institucional. Para fins didáticos, classificamos tais ações em três categorias conforme tabela abaixo: 
 
Conhecimento básico Conhecimento específico Desenvolvimento 

habilidades 

 Treinamento admissional de CP para 
profissionais de enfermagem (que 
desde 2010 abrange todos os 
profissionais de enfermagem 
ingressantes na instituição) 

  2010 2011 

Auxiliares de 
 enfermagem  

65 137 

Técnicos de  
enfermagem 

33 104 

Enfermeiros 38 70 

TOTAL  136 311 
 

 Grupo de estudos 
para melhores práticas em 
cuidados paliativos 
(destinado ao 
aprofundamento de 
conceitos e capacitação de 
profissionais de referência 
nas diferentes unidades 
(desde 2011) com a 
participação de 27 
enfermeiros, média de 4,7 
por reunião. 

 Reuniões 
Quinzenais da Equipe 
Multiprofissional de 
Cuidados Paliativos (desde 
2007) com a participação 
de 38 enfermeiros - até 
05/2011 

 Aulas em diversos 
cursos de pós-graduação 
internos (desde 2007) com 
aproximadamente 225 
participantes. 

 Ações educativas 
nas unidades assistenciais: 
discussões e orientações 
de casos em atendimento 
(desde 2007). 
 

 Capacitação de 19 
enfermeiros em 
hipodermóclise (desde 
2011)  

 
Discussão: Desde a implantação dos projetos descritos, observa-se maior sensibilidade dos profissionais 
em relação ao tema. Além disso, as ações tem atendido as exigências do processo de acreditação que 
visa a excelência da qualidade da assistência. 
Conclusões: As ações educativas atingem boa parte dos seus objetivos e atualmente, o desafio é 
promover uma maior adesão às ações de conhecimento específico.  
 
 

231. A conduta do profissional de enfermagem frente a distanásia: 
¿Prolongando a vida ou o sofrimento? 
 
País: Brasil 
Autores: W. S. Machado; D.P. Galdino; B. M. Esteves 
Resumen: O termo distanásia é pouco empregado no meio hospitalar mas, sua prática, embasada no 
desenvolvimento substancial médico-tecnológico, acaba por ser uma constante nas Unidades de Terapia 
Intensiva (UTIs) e no tratamento de pacientes terminais. A Bioética, ramo da ética que tem por enfoque 
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primordial a vida humana e seus processos de desenvolvimento, específicos e generalizados, é um 
estudo sistemático das dimensões morais – incluindo visão, decisão e normas morais – das Ciências da 
Saúde, utilizando uma variedade de metodologias éticas num contexto multidisciplinar. O presente 
estudo tem por objetivo: identificar a visão e participação do Enfermeiro quanto à aplicabilidade da 
distanásia nas Unidades de Terapia Intensiva; Identificar o conhecimento dos Enfermeiros que atuam 
nas Unidades de Terapia Intensiva acerca dos preceitos éticos e legais relacionados à distanásia no 
ambiente no ambiente de Terapia Intensiva, Analisar os preceitos éticos e legais do Enfermeiro 
relacionados à distanásia no ambiente de UTI. Trata-se de um estudo de caso do tipo múltiplo, 
descritivo, com abordagem quantitativa e qualitativa, tendo como fonte de informações a pesquisa de 
campo. O presente trabalho tem por finalidade gerar um ponto de reflexão para os profissionais de 
Enfermagem quanto a distanásia, sua aplicação no ambiente hospitalar e os preceitos éticos e legais 
envolvidos em tais práticas. 
Objetivos: - Identificar a visão e participação do Enfermeiro quanto à aplicabilidade da distanásia nas 
Unidades de Terapia Intensiva; - Identificar o conhecimento dos Enfermeiros que atuam nas Unidades 
de Terapia Intensiva acerca dos preceitos éticos e legais relacionados à distanásia no ambiente da 
Unidade de Terapia Intensiva 
Metodologia: Trata-se de um Estudo de Caso do tipo múltiplo, descritivo com abordagem qualitativa, 
tendo como fonte de informações a pesquisa de campo. 
Resultados: O presente estudo encontra-se em processo de coleta de dados no Hospital dos Servidores 
do Estado do Rio de Janeiro. 
 

 

232. Abordagens terapêuticas no paciente oncológico: o papel da 
enfermagem 
 
País: Brasil 
Autores: B. M. Esteves;W. S. Machado;J. C. Feitoza; N. Rufino; N. Marins; D. P. Galdino 
Resumen: O organismo humano encontra-se exposto diariamente a diversos fatores carcinogênicos 
tendo como formas principais os agentes físicos(radiações solares, ionizantes),químicos(hormônios) e 
biológicos (vírus), tendo também a predisposição genética e individual um papel decisivo na resposta 
final no desenvolvimento cancerígeno (INCA,2008).Pacientes oncológicos apresentam uma maior 
suscetibilidade ao processo de dor, sendo a dor referida por cerca de 80% dos pacientes com câncer 
avançado (INCA,2008). A atuação de Enfermagem frente ao paciente oncológico, fora de possibilidades 
terapêuticas, tem por finalidade a diminuição do sofrimento do mesmo no enfrentamento do processo 
de morte.Para tornar tal ação possível, a equipe de Enfermagem deve utilizar-se de técnicas que não 
prolonguem o sofrimento ou encurtem a vida do paciente, manejando o bem-estar físico, mental, social 
e espiritual do mesmo, lhe promovendo o conforto. Quando um paciente encontra-se em fase terminal, 
segundo Girond (2006), o cuidado não deve ter como objetivo principal preservar a vida e sim torna-la o 
mais confortável e digna possível (GIROND,2006). O tratamento utilizado nesses casos seria 
desenvolvido a partir de cuidados paliativos que minimizam o sofrimento do paciente.No momento da 
morte, segundo Oguisso (2006) tanto o paciente sem possibilidades terapêuticas quanto seus familiares 
necessitam de ajuda(OGUISSO et al, 2006), cabendo a equipe de enfermagem dentro deste contexto 
implantar, difundir e corroborar medidas terapêuticas que ofertem um cuidado holístico ao 
cliente,prestando a assistência e o acompanhamento necessários aos mesmos de maneira que o 
processo de morrer torne-se menos doloroso e mais digno. 
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Metodologia: Para realização desta pesquisa utilizou-se à pesquisa descritiva de abordagem qualitativa 
por meio dos bancos de dados do Scielo, Lilacs e literaturas de referência. 
Conclusão: Concluímos que o processo de cuidar em pacientes oncológicos deve ser realizado de 
maneira holística, total, abordando as individualidades e especificidades de cada indivíduo/patologia, 
ofetando-lhe uma morte digna e menos sofrida quanto possível. 
 
 

233. Os desafios enfrentados pela enfermagem no cuidado paliativo 
 
País: Brasil 
utores: Danielly Silva Meneses,Márcia Angélica Dantas Jesuino da Costa,Glenda Agra,Nicássio Silva 
Menezes,Ana Clara Dantas de Souza,Priscila Campos Nunes 
Resumen:  
Introdução: A continuidade de vida dos pacientes terminais trouxe com ela a necessidade de uma maior 
atenção no cuidar. O cuidado paliativo é uma abordagem humanizada à doentes sem expectativa de 
cura, com o propósito de aumentar a qualidade de vida dos pacientes e seus familiares, por meio da 
prevenção e alívio de dores e sofrimentos. O objetivo deste trabalho é propor uma revisão na literatura 
para obtenção de maiores informações sobre os desafios enfrentados pela enfermagem no cuidado 
paliativo.  
Metodologia: Trata-se de um levantamento bibliográfico na literatura nacional, através de consultas a 
artigos científicos oriundos da base de dados da BVS, na fonte LILACS e MEDLINE, compreendendo os 
anos de 2006 a 2009.  
Resultados: Diversos são os desafios enfrentados pelos enfermeiros no cuidado a pacientes terminais, o 
despreparo profissional em relação ao processo de finitude, não contemplado durante a graduação; 
associado a escassez de recursos humanos impossibilita a efetividade do cuidado integral, 
individualizado e humanizado. O receio de se envolver sentimentalmente dificulta uma abordagem mais 
profunda, a atenção indevidamente prestada impede a exposição suas emoções,existindo esse 
envolvimento a captação das necessidades que muitas vezes estão ocultas, poderá ser facilitada. O 
contato com a família é um aspecto a ser considerado, esses simples desejos podem contribuir para 
amenização da angústia e do medo da morte.  
Conclusão: A enfermagem enfrenta desafios diários, e no que diz respeito ao cuidado de pacientes 
terminais essas dificuldades se elevem. A carga horaria exaustiva; o despreparo profissional; a 
insuficiência do tempo destinado aos pacientes e o receio em lidar com a morte são condições de 
trabalho que impedem o efetivo cuidado, portanto, reajustes nesses aspectos são maneiras de 
modificar esse quadro,pois apromoção do bem estardo paciente deve ser a estratégia principal, de 
modo que esta seja prestada individualizada e integralmente. 
 
 

234. Atención domiciliaria 7 años de experiencia. Servicio de Medicina 
Paliativa (SMP) Hospital Maciel. Montevideo-Uruguay 
 
País: Uruguay 
Autores: V. Perroni;L. Lamas;G. Piriz;L.Insùa;G. Silva;L. Silvera;M. Silva;G. Sehabiaga;M. 
Vadell;V.Guerrini; V. Bianchi; L. Ramos 
Resúmen:  
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Objetivo: describir la actividad asistencial domiciliaria del SMP en el período julio 2004- octubre 2011 
Metodología: estudio descriptivo retrospectivo longitudinal, basado en datos informáticos del SMP. 
Antecedentes: La asistencia domiciliaria del SMP forma parte de la asistencia integral que brinda el 
Servicio en Montevideo. Diariamente salen dos equipos (médico-enfermero) con la medicación e 
insumos necesarios. Las visitas se programan en la reunión clínica diaria de acuerdo a coordinación 
previa y según llamados a guardia telefónica. Se realizan procedimientos médicos y de enfermería, se 
otorga en forma gratuita medicación, material e infusores; se presta equipamiento médico.  
Resultados: Se asistieron 1439 pacientes en domicilio (54,7% del total del Servicio). En corte transversal, 
se asisten promedio 60 pacientes. Se realizaron 8776 visitas: 88 en 2004, 571 en 2005, 688 en 2006, 942 
en 2007, 1606 en 2008, 1756 en 2009, 1648 en 2010, y 1477 enero-octubre 2011. Se realizaron 
promedio 8 visitas por día de lunes a viernes (media 148/mes). Los pacientes reciben una media de 6 
visitas a lo largo de su asistencia (rango 1-58). La guardia telefónica recibe promedio 6 llamadas/día. El 
89% fallece en su casa y el 11 % en el Hospital, con el ingreso coordinado. Se firmó el 97 % de los 
certificados de defunción,3% fue firmado por médicos de casas de salud. Al 100% de los familiares se le 
envió carta de condolencia.  
Conclusiones: El modelo descrito asegura la continuidad asistiendo hasta el final la totalidad de los 
pacientes. 
Atiende un número creciente de pacientes, y brinda medicación, insumos y equipamiento necesario 
para asegurar la calidad. La mayoría de los pacientes fallece en domicilio. Esta cifra es superior a la 
registrada en nuestro país y en la mayoría de los centros de otros países. 
 
  

235. Acortando las distancias: Un modelo de educación en línea en cuidados 
paliativos 
 
País: Argentina 
Autores: D. Fritzler (Ing., ALCP), C. Monti (Ps. y Admin., ALCP) 
Resumen: 
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Introducción: El proyecto de educación a distancia tuvo como objetivo brindar capacitación en cuidados 
paliativos a personas de toda Latinoamérica con dificultades de acceso a los centros educativos de sus 
países. Para llevarlo adelante se desarrolló una plataforma en línea a la que se puede acceder en 
cualquier momento, desde cualquier lugar y a través de todos los navegadores. Es sencilla y fácil de 
utilizar y no se necesita tener conocimientos avanzados de informática o Internet. Los alumnos y 
docentes acceden con un nombre de usuario y contraseña que permite identificarlos a lo largo de todo 
el curso. Está estructurado en módulos y evaluaciones. Los módulos permiten a los docentes presentar 
un material y una actividad para que cada alumno lo consulte y realice la actividad, interactuando al 
mismo tiempo con los demás alumnos. Las evaluaciones permiten, conocer rápidamente y sin mayores 
esfuerzos cuánto han aprendido los alumnos, y  también revisar los conocimientos en las áreas que se 
crea necesario.  
Objetivo: Presentar las ventajas y desventajas de la implementación de una plataforma educativa a 
distancia  y los resultados obtenidos en cinco cursos dictados por la ALCP. 
Material y método: Estudio descriptivo retrospectivo de la utilización de una plataforma educativa en 
cursos a distancia dictados por la ALCP desde Agosto de 2009 a Diciembre de 2011. Se describen las 
características técnicas de la plataforma, datos demográficos de los alumnos y docentes, información 
recogida sobre la actividad en la plataforma y resultados de evaluaciones académicas realizadas.  
Resultados: Se desarrolló una plataforma educativa para la ALCP que permite el dictado simultáneo de 
diferentes cursos con interdependencia de los mismos. Se realizaron 5 cursos que contaron con un total 
de 99 alumnos de los  siguientes países: Argentina (30), Uruguay (11), Brasil (6), Colombia (6), México 
(5), Costa Rica (5), Panamá (4), Chile (3), Bolivia (3), República Dominicana (2), Ecuador (2), Guatemala 
(2), Venezuela (1), Antillas Neerlandesas (1) y otros.  
Entre las profesiones hubo 33 médicos, 21 psicólogos, 12 trabajadores sociales, 11 enfermeros y 29 de 
otras profesiones. El sistema registra el número de participaciones y tiempo de permanencia de los 
alumnos y docentes. La mediana de participaciones de los alumnos es de 25 (±15,2) y de 52,17 hs 
(±20,5) por curso. Para evaluar el aprendizaje de los alumnos se realizan tres evaluaciones sobre 
conocimientos en aspectos psicosociales en Cuidados Paliativos: Una pre-curso y dos post-curso (una 
inmediatamente después del examen final y otra a los tres meses de finalizado) El 95% obtuvo mejor 
puntaje que la primera y segunda evaluación y este cambio se mantenía en el tiempo (95%) realizada a 
los 3 meses. De los 99 alumnos 64 (13 ±1,5) aprobaron, 11 (2 ±1,6) no aprobaron y 31 (7±2) fueron 
dados de baja por no cumplir los requisitos de participación.   
El 46% utilizó el navegador Internet Explorer, 36% Firefox; 11% Chrome, y 5% Safari. El sistema 
operativo más utilizado fue Windows con el 93,64%, 2,89% Macintosh y 2,53% iOs (iPhone, iPad) El 
tiempo promedio en el sitio fue de 8:42 minutos.  
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Conclusiones: Con una plataforma no muy sofisticada 99 personas de diferentes lugares de 
Latinoamérica pudieron recibir capacitación en cuidados paliativos, unos de los objetivos de la ALCP.  La 
utilización de un modelo de educación a distancia en línea proporciona diversas ventajas si se compara 
con el método presencial: 1- Favorece la participación de docentes y estudiantes desde cualquier parte 
del mundo desde cualquier lugar (hogar, trabajo, cyber, etc.) eliminando por completo la barrera de la 
distancia; 2- Al ser una plataforma montada en Internet, está disponible todos los días de la semana y es 
de fácil acceso; 3- Ambas partes pueden participar a cualquier hora, de forma tal que se pueden realizar 
actividades en cualquier momento; 4- Es un modelo económico, dado que no se requiere un lugar físico 
en donde realizar las clases. Entre las desventajas están: 1- La falta de interacción directa con el docente 
y compañeros del curso, 2- El no poder realizar un entrenamiento práctico, sino solo teórico, 3- 
Problemas de acceso a internet de algunos de los alumnos.  
Además de las variadas ventajas que presenta un modelo de educación a distancia, en la actualidad 
existen algunos factores que favorecen e incentivan su desarrollo, entre los que se podrían destacar: la 
cantidad creciente de dispositivos con capacidad de conectarse a Internet (computadoras personales, 
netbooks, celulares, tabletas, etc.), el aumento las formas de conectarse a Internet (ADSL, WiFi, 3G) y la 
cantidad de personas con conocimientos suficientes para utilizar una computadora y navegar en 
Internet. 
 
 

236. Mulheres com câncer de mama ou ginecológico vivenciando o processo 
de morrer: a experiência do cuidador familiar  
 
País: Brasil 
Autores: T.S.Sarro; A.R.B.Silva 
Resumen:  
Objetivo: O objetivo deste projeto de iniciação científica foi Conhecer o Significado que o Cuidador 
Familiar atribui à Experiência de Vivenciar o Processo de Morrer de sua Parenta.  
Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo, exploratório com abordagem qualitativa 
fenomenológica. Os sujeitos participantes foram os cuidadores familiares de mulheres portadoras de 
câncer de mama ou genital que vivenciavam seu processo de morrer. Os dados coletados por meio de 
entrevistas semi-estruturadas foram analisados mediante a técnica de análise de conteúdo utilizando-se 
como referencial teórico a metodologia da psico-oncologia, bem como os estágios emocionais da 
doença em fase terminal, descritos por Kübler-Ross, para a compreensão do processo de enfrentamento 
dos sujeitos.  
Resultados preliminares: Os resultados preliminares têm demonstrado que os cuidadores familiares são 
todos constituídos por mulheres destas pacientes, conforme mencionaram têm utilizado como forma de 
enfrentamento a religião/espiritualidade e o apoio intrafamiliar, o luto antecipatório, o sentimento de 
culpa aparecem permeando os discursos, assim como a modificação na vida cotidiana da família 
causada pelo câncer. Os sujeitos participantes da pesquisa acreditam que a equipe de saúde não pode 
ajudá-los. A única forma de ajuda seria a cura de sua familiar. 
 
 

237. Percepção de residentes médicos e enfermagem  de um hospital 
universitário sobre cuidados paliativos 
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País: Brasil 
Autores: I.G. Rodrigues; M.C.C. Bobroff; F. Ganeo; M.B. Martins; S. Lopes; R.V. Fukahori; A.N. Andrade; 
H. Oliveira; L.S. Silva 
Resumen:  
Objetivo: Compreender o significado de cuidados paliativos para residentes médicos e residentes de 
enfermagem em um hospital universitário.  
Metodologia: Trata-se de um estudo qualitativo, desenvolvido de novembro a dezembro de  2011, em 
um Hospital Universitário localizado no interior do Estado do Paraná onde estudam e atuam 
profissionais de saúde. Fazem parte do estudo, quatro residentes de enfermagem e 14 residentes 
médicos de programas clínicos e cirúrgicos. Para obtenção dos dados utilizou-se entrevista semi-
estruturada a partir de duas questões norteadoras: o que significa cuidados paliativos para você? Qual 
foi a formação recebida na graduação e pós-graduação sobre cuidados paliativos? Os dados foram 
analisados de acordo com a análise de conteúdo.  
Resultados: Da interpretação dos resultados, destacaram-se três categorias: “Dicotomia entre medidas 
de conforto e medidas invasivas”, na qual os residentes tanto implementam medidas que confortam, tal 
como o alívio de dor, quanto utilizam de intubação endotraqueal e respirador artificial para suprimir a 
fase agónica. Na segunda categoría, “Despreparo para cuidados paliativos”, os residentes explicitam a 
ausência de conteúdo formal na graduação, independente da universidade em que se graduaram 
evidenciando também, a falta de discussão de cuidados paliativos na pós-graduação. Na terceira 
categoria o “Predomínio de tabus e dilemas éticos”, no qual prevalece o receio de punição legal, pela 
falta de medidas de suporte de vida avançado aos pacientes na fase final de vida, além de ir contra à 
conduta de seus docentes. Parece não haver um aprofundamento desses residentes sobre o Código de 
Ética Médica que  normatiza as ações do médico relativo aos cuidados paliativos.  
Conclusão: Percebe-se que há uma sensibilização dos residentes acerca dos pacientes fora de 
possibilidade de cura, que requerem cuidado. Entretanto, falta-lhes a vivência em sua formação, o que 
faz com às vezes tomem medidas que contradizem a filosofia de cuidados paliativos. 
 
 

238. Burnout em cuidados paliativos. Uma perspectiva bioética 
 
País: Brasil 
Autores: S.M.Pereira; C.Teixeira; A.M.Fonseca; A.S.Carvalho 
Resumen: Esta apresentação parte do enquadramento ético da problemática do burnout em cuidados 
paliativos e do pressuposto destes contextos serem exigentes e eventualmente desgastantes. O 
contacto sistemático com a vulnerabilidade no fim da vida humana, com o sofrimento e a morte, a par 
das questões éticas que emergem no exercício profissional quotidiano, são considerados factores de 
risco desta síndrome. Assim, propomo-nos apresentar um modelo de compreensão da síndrome de 
burnout em médicos e enfermeiros de cuidados paliativos em Portugal, numa perspectiva bioética. 
Os objectivos do estudo são: (i) identificar os níveis de burnout destes profissionais; (ii) enunciar os 
factores de risco, os factores protectores e as estratégias de prevenção utilizadas; (iii) compreender o 
impacto do trabalho em cuidados paliativos, enunciando as suas implicações. Optámos pela realização 
de uma grounded theory, utilizando diversas técnicas de recolha de dados – questionários, observação, 
entrevistas – junto de nove equipas de cuidados paliativos portuguesas. 
Do estudo realizado, concluímos que os médicos e enfermeiros das equipas de cuidados paliativos 
participantes evidenciam baixo risco de burnout. Embora seja inegável que os profissionais que 
trabalham em cuidados paliativos estão sujeitos a factores de risco de burnout – contacto repetido com 
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a morte, decisões éticas, constrangimentos organizacionais, dificuldades de articulação e 
relacionamento – tal não parece repercutir-se em burnout. Efectivamente, constatámos que as equipas 
de cuidados paliativos dispõem de um conjunto de factores protectores, como a concretização de uma 
ética de cuidar na relação com os doentes e famílias, no seio da equipa e por parte do superior 
hierárquico, e o trabalho em equipa interdisciplinar. Estas equipas dispõem ainda de um conjunto de 
estratégias activas que utilizam para a prevenção desta síndrome, algumas concretizadas no sentido de 
lidar com as emoções suscitadas pela morte dos doentes acompanhados. 
 
 

239. Decisões éticas no fim de vida num hospital central português: 
contributo de uma equipa de suporte intra-hospitalar em cuidados 
paliativos 
 
País: Portugal 
Autores: S.M.Pereira; E.Fradique 
Resúmen: O acompanhamento de doentes em fim de vida comporta a confrontação com problemas 
éticos e com a consequente necessidade de tomar decisões desta natureza. A natureza problemática e 
complexa destas decisões aumenta quando o acompanhamento destes doentes decorre num contexto 
hospitalar vocacionado para doentes agudos, com múltiplos intervenientes. 
Quais são, pois, as principais decisões éticas associadas ao acompanhamento de doentes em fim da vida 
num hospital central? E qual o contributo de uma equipa de suporte intra-hospitalar (ESIH) em cuidados 
paliativos nestes processos de decisão ética? 
No sentido de compreender a perspectiva dos profissionais dos serviços de internamento de um 
hospital central face ao contributo de uma ESIH em cuidados paliativos face às decisões éticas em fim de 
vida, realizámos um estudo qualitativo e exploratório, com recurso a entrevistas semi-estruturadas, 
junto de um médico e um enfermeiro de seis serviços de internamento de um hospital central 
português. 
O estudo encontra-se, actualmente, na fase de recolha de dados. Visamos conseguir identificar as 
principais decisões éticas tomadas por estes profissionais, enquadrando e compreendo o contributo de 
uma ESIH na deliberação em torno destes problemas. 
 
 

240. Atendimento psicológico a familiares de pacientes em cuidados 
paliativos internados nas clínicas médicas do HU/UFSC 
 
País: Brasil 
Autores: Amanda Kliemann, Márcia Lucrécia Lisbôa 
Resumen: Nas Clínicas Médicas do HU/UFSC geralmente são atendidos pacientes com doenças crônicas 
diversas, de várias especialidades médicas, sendo que muitos estão em cuidados paliativos. Neste casos, 
muitas vezes os familiares são atendidos pela Psicologia, para apoio emocional, acolhimento e 
orientações. Nesse contexto, é importante avaliar aspectos como: informações que possuem acerca do 
quadro de saúde do paciente, reações emocionais, estratégias de enfrentamento, rede de apoio, 
histórico anterior de perdas, características de personalidade, padrões de relacionamento na família, 
perdas associadas, sistema de crenças, mitos e legados familiares, questões pendentes com o paciente, 
presença de sintomas de luto antecipado, entre outros. A partir da avaliação, procura-se intervir no 
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sentido de aliviar a ansiedade, proporcionar continência emocional, buscar estratégias de 
enfrentamento da situação, estimular a abertura da comunicação entre familiares, paciente e equipe 
identificar e fortalecer a rede de apoio, orientar redefinições de questões pendentes com o paciente, 
orientações para ritual de despedida, entre outras. Além disso, é necessária a articulação com outros 
profissionais da equipe de saúde, visando o desenvolvimento da integralidade. Para a realização de tal 
trabalho, utiliza-se como referência as teorias do luto, a teoria relacional sistêmica e a psicologia 
hospitalar. Pode-se perceber entre os resultados, alívio da ansiedade, abertura da comunicação, 
redefinições de questões pendentes, fortalecimento emocional para o enfrentamento da perda 
iminente, estabelecimento de um espaço para a expressão e reflexão sobre a dor e o sofrimento, 
aumento do esclarecimento acerca da situação do paciente e fortalecimento de estratégias para a 
reorganização familiar. 
 
 

241. Registro de entrevistas Familiares en una Unidad de Cuidados Paliativos 
(UCP) 
 
País: Argentina 
Autores: Bertolino M; Cullen, C.; Diaz, N.; Bunge, S.; Garcia Ramos, M. E.; Mammana, G.; Antezana E.; 
Vigaroli E.,Jaime, E. 
Resumen:  
Introducción: La unidad de tratamiento en cuidados paliativos está integrada por el paciente y su 
entorno afectivo. La intensidad de trabajo con este último, varía según sus necesidades y la 
disponibilidad del equipo tratante. En numerosas estadísticas hospitalarias oficiales se registra sólo la 
actividad de atención al paciente, quedando sub registrada la atención global del equipo con el entorno 
afectivo. Las necesidades de las familias son múltiples y su atención puede tener un alto impacto en 
prevención de complicaciones durante el seguimiento del paciente y luego del fallecimiento. 
El objetivo de este trabajo es describir y analizar las reuniones familiares realizadas en la Unidad de 
Cuidados Paliativos – Fundación FEMEBA durante el lapso que transcurrió de enero a noviembre de 
2011. 
Metodología: Análisis retrospectivo del Registro de la actividad asistencial. Las reuniones se clasificaron 
en: entrevistas familiares individual uniprofesional o multiprofesional (EFIUP / EFIMP), y entrevistas 
familiares grupales uniprofesional o multiprofesional (EFGUP / EFGMP). Se describieron los ámbitos 
donde se realizaron y las especialidades participantes. Se excluyó de esta muestra el seguimiento 
individual de familiares por psicología. 
Resultados: T.Entrevistas/Consultorio/Interconsultas/InternaciónUCP 
EFIUP: 37 51 99 
EFIMP: 56 84 183 
EFGUP: 18 17 40 
EFGMP: 32 59 121 
Conclusiones: La actividad con el entorno afectivo/familiar de los pacientes asistidos integran una alta 
proporción de la tarea. Se consideran como actividades esenciales en el seguimiento y deberían ser 
consideradas con mayor asiduidad, para lograr en un futuro una estadística acorde a la real actividad 
que se realiza en estos equipos. Futuros estudios permitirán determinar el contenido temático de 
manera sistematizada en estas reuniones. 
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242. Cuidado prestado pelo familiar ao paciente oncológico em cuidados 
paliativos na ótica de enfermeiros 
 
País:  Brasil 
Autores: C. K. Prauchner; C. L. S. P. Rosanelli; A.B. Kolankiewcz; M. M. Loro; D. Oliveira; D. Lauter 
Resúmen:  
Objetivo: conhecer a percepção de enfermeiros que trabalham em Unidades de Cuidados Paliativos em 
um Instituto de Oncologia acerca do envolvimento dos familiares no cuidado ao seu ente com câncer 
em Cuidados Paliativos.  
Método: estudo de natureza qualitativa e descritiva, desenvolvido no Instituto Português de Oncologia – 
IPO. Participaram do estudo 07 enfermeiros que trabalham no referido instituto. A obtenção das 
informações se deu por meio de entrevista semi - estruturada, no período de Junho e Julho de 2011. Os 
aspectos éticos foram observados e o projeto foi aprovado mediante parecer consubstanciado nº 
107/2011, pelo Comitê de Ética da Unijui. A análise das informações ocorreu por meio da ordenação, 
leitura, releitura e classificação dos dados.  
Resultados: emergiram duas categorias analíticas: a primeira versa sobre os motivos que levam o 
familiar a envolver-se no cuidado do seu ente e a segunda os fatores que não contribuem para o 
envolvimento do familiar no cuidado, na perspectiva da enfermeira. Os familiares que envolvem – se 
nos cuidados são os que aceitam a condição clínica do doente. Adequado preparo dos familiares acerca 
dos cuidados e a vontade pessoal de participar evidenciaram-se se como motivos positivos. O medo e a 
percepção de não estarem aptos para cuidar e o cuidado ininterrupto traduz-se pelo cansaço referido e 
o distanciamento deste. Ambos, fatores que influenciam para o não envolvimento.  
Considerações finais: este trabalho poderá estimular futuras pesquisas acerca do tema, pois o 
paliativismo será uma modalidade de cuidado cada vez mais presente. Cabe ao enfermeiro como 
gerenciador do cuidado atentar para as necessidades do familiar cuidador, uma vez que este, precisará 
de subsídios para cuidar adequadamente. 
 
 

243. Exaustão do cuidador informal em cuidados paliativos: alguns traços da 
realidade açoriana a partir da ilha de S. Miguel 
 
País: Brasil 
Autores: P.Ferreira; R.Dutra; S.M.Pereira 
Resúmen: Cada vez mais, as pessoas em fase terminal de vida decorrente de um processo de doença 
crónica e evolutiva optam por se manter no domicílio, integradas no seu contexto familiar. Nestas 
situações, os cuidados acabam por ser maioritariamente assumidos pelos seus familiares, que assumem 
este papel com toda a dedicação possível embora, nem sempre, tendo o acompanhamento devido por 
parte do sistema de saúde. O acompanhamento de um ente querido comporta a vivência de um 
processo, frequentemente, longo, difícil, física e emocionalmente desgastante, com risco de exaustão e 
com as consequências que daí possam advir. Assim, emerge a problemática em estudo, relativa à 
exaustão dos familiares que assumem o papel de cuidadores informais de pessoas em fim de vida nos 
Açores, particularmente em Ponta Delgada, ilha de S. Miguel. 
Os objectivos deste estudo são: (i) determinar o nível de exaustão dos familiares cuidadores informais 
de pessoas em fim de vida; (ii) identificar as motivações dos familiares para a assumpção do papel de 
cuidadores informais; (iii) identificar as razões subjacentes à permanência do familiar doente no 
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domicílio; (iv) compreender o modo como os familiares cuidadores informais de pessoas em fim de vida 
se sentem face ao papel desempenhado e suas implicações; (v) identificar os factores de risco e 
protectores de exaustão considerados pelos familiares cuidadores informais de doentes em fim de vida. 
A metodologia é qualitativa; o estudo é exploratório, do tipo fenomenológico. Os instrumentos de 
recolha de dados são: questionário; escala de Zarit modificada; entrevistas semi-estruturadas. A análise 

dos dados é . O estudo encontra-se e QSR N-Vivo 9efectuada através dos programas SPSS 17.0 na 
fase de recolha de dados.  Da análise preliminar destaca-se a relevância de considerar o risco de 
exaustão do cuidador informal como foco central dos cuidados a prestar a doentes em fim de vida no 
domicílio. 
 
 

244. Presentación cancelada por el autor 
 
 

245. criança expectadora: o trabalho de comunicação junto a crianças frente 
à iminência de perda de alguém significativo: Relato de experiência 
 
País: Brasil 
Autores: D. Achette; P. Kioroglo; M. Almeida; F. diLione; V. Delponte; V.R.Pizzo; D.N. Forte 
Resumen:  
Objetivos: compreender as demandas comuns apresentadas nos atendimentos; identificar norteadores 
a serem considerados nesta intervenção.  
Método: Estudos de três casos clínicos, considerando dados de levantamento das evoluções em 
prontuário. 
Resultados/Discussão: As demandas identificadas foram: necessidade de entendimento que as crianças 
apresentavam sobre a realidade; necessidade de fornecer elementos concretos sobre o agravamento da 
doença; oferecer informações na medida em que a criança explicitava dúvida e sobre o que era a 
dúvida; oferecer espaço de acolhimento do sofrimento e elaboração de luto. A intervenção possibilitou 
que as crianças acompanhadas tivessem validadas suas percepções, que na maior parte das vezes eram 
totalmente coerentes com a realidade, observou-se nestes casos que os adultos mais próximos não se 
sentiam preparados para abordar o tema. Percebemos que os adultos em geral demonstraram muitas 
fantasias sobre as reações das crianças, muito embora estas não foram confirmadas ao propiciarmos um 
canal de comunicação aberta. As crianças acompanhadas, ao terem a possibilidade de escolher como 
participariam das situações que se desenrolariam, ou seja, vinda ou não ao hospital, rituais de velório ou 
enterro, foram se apropriando, simbolizando e demonstraram enfrentamento emocional condizente à 
realidade. 
Conclusões: Considerar aspectos referentes ao desenvolvimento cognitivo e psicoafetivo da criança, 
dinâmica familiar e valores preexistentes nesta unidade, bem como experiências prévias relacionadas a 
perdas e crises são preponderantes ao se indicar tal intervenção. Além disso, identificar quem é o adulto 
de referência afetiva para a criança no momento da perda e trazê-lo para o momento da intervenção 
tem se demonstrado de extrema relevância para se criar um ambiente mais continente. 
 
 

246. Sobrecarga do cuidador principal de pacientes oncológicos em cuidados 
paliativos 
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País: Brasil 
Autores: Leiliane Alcântara Brito, Ana Cássia Mendes Ferreira, Érica dos Santos Queiroz, Renata Pires 
Teixeira, Marina Barbosa 
Resumen: Apesar dos avanços nas modalidades terapêuticas, o câncer ainda apresenta uma alta 
mortalidade sendo considerado a 2ª causa de morte e o paciente oncológico, com o avançar da doença, 
necessitará de cuidados paliativos. Apesar da repercussão da doença se estender para toda a família, 
geralmente o cuidado da pessoa doente tende a ficar sob a responsabilidade de uma única pessoa, 
denominada cuidador principal, que assume a responsabilidade de prestar cuidados ao paciente. Com o 
evoluir da doença, a demanda de cuidados aumenta e consequentemente a sobrecarga. Neste sentido, 
torna-se necessário criar estratégias de minimização do impacto da sobrecarga na vida do cuidador, pois 
esta pode resultar comprometimento da saúde física e psicológica dos familiares. Assim, este estudo 
objetivou avaliar a sobrecarga do cuidador principal de pacientes oncológicos em cuidados paliativos 
domiciliares. Este é um estudo descritivo e exploratório, realizado com 40 cuidadores principais de 
pacientes oncológicos no domicílio acompanhado por serviço de cuidados paliativos em Goiânia-GO, 
selecionados não aleatoriamente. A coleta de dados foi realizada por meio de instrumento sócio-
demográfico e para avaliar a sobrecarga foi utilizada a versão brasileira da Escala Zarit Burden Interview 
– EZBI8-9. A análise foi realizada no software Statistical Package for the Social Sciences 18.0 e está em 
processo de finalização. Do total de cuidadores, a maioria é do gênero feminino (90%), com ensino 
médio (42%), casada (55%) de religião católica (50%). Na maioria (27%), os cuidadores cuidavam de 
pacientes com PS4 e como principal queixa a dor (40%). A análise preliminar da escala de sobrecarga 
evidencia um escore de sobrecarga relativamente baixo (mediana=29).  
A conclusão preliminar é que provavelmente o apoio recebido pelos familiares da equipe de cuidados 
paliativos reduz a sobrecarga dos cuidadores 
 
 

247. Cuidador domiciliar: O gerenciamento de sintomas 
 
País: Brasil 
Autores: J. A. Araujo, L.Henemann-Krause, B. M. Alves, F. R. A. de Sousa 
Resumen:  
Objetivo: Descrever a atuação da fisioterapia junto à equipe multidisciplinar em uma jovem portadora 
de câncer de mama em cuidados paliativos.  
Material e métodos: Estudo de caso, de uma paciente em progressão de doença oncológica (câncer de 
mama) com metástase visceral e óssea.  
Resultados e Discussão: Paciente do sexo feminino, branca, 28 anos, solteira, doméstica, iniciou 
tratamento fisioterapêutico em 2006, após ter sido submetida à mastectomia radical modificada com 
esvaziamento axilar completo, estadiamento clínico IV, submetida à RXT e QT adjuvantes. Propostas 
iniciais da fisioterapia, prevenção do linfedema, da aderência cicatricial, ganho do arco de movimento 
para melhoria das suas atividades da vida diária e resgate da imagem corporal. Durante o 
acompanhamento do caso 2 (dois) anos foram descobertos metástases, em coluna cervical, torácica, 
hemipelve esquerda, diáfise de fêmur à esquerda, pulmão direito e calota craniana. A fisioterapia 
indicou o uso colete  (coluna tóraco–lombar),  colar cervical e muleta que possibilitaram a deambulação, 
prevenção da síndrome de compressão medular, além de orientações domiciliares como adequação de 
mobiliário. A minimização dos sintomas foi viabilizada a partir das recomendações da equipe 
multidisciplinar (fisioterapia, enfermagem: cuidados com a pele, orientação ao cuidador, desde como 
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ministrar medicação, até o asseio, médica através da adequada analgesia e prescrição de RXT nos 
implantes ósseos e dos sintomas pulmonares (dispnéia) e psicologia por meio da escuta e suporte junto 
a paciente e família) em conjunto ao apoio e cuidados familiares. As orientações realizadas pela 
fisioterapia seguiram conforme os sintomas apresentados. Esse suporte era feito desde trocas posturais, 
AvD`S, utilização correta de órteses e cuidados respiratórios. Com o avanço da metástase óssea que 
gerou após 1(um) ano aumento da pressão intra-craniana, fratura patológica de úmero e patela 
repercutindo em restrição ao leito além da progressão da visceral (pulmonar). A paciente apresentou 
piora do quadro respiratório (linfangite carcinomatosa e derrame pleural), necessitando de internação 
na enfermaria do HUPE e evoluindo para óbito após dois meses.  
Conclusão: A paciente sem prognóstico de cura necessitou de um atendimento baseado na atenção e 
cuidado. Aspectos sociais, psicológicos e dos sintomas do corpo, necessitaram do apoio de uma equipe 
multiprofissional. A orientação aos familiares complementou o tratamento, uma vez esclarecido todo o 
processo da doença e seu envolvimento promoveu a qualidade de vida e um enfrentamento da finitude.  
 
 

248. Qualidade de vida em cuidados paliativos pediátricos: Perspectiva da 
família 
 
País: Brasil 
Autores: M.D.Misko; M.R dos Santos; C.A.Borghi; L.M.Rossato; E.B.C.Damião; R.S.Bousso 
Resúmen: Para cada família, a definição do que é qualidade de vida pode ser diferente e está 
relacionada ao sistema de valores culturais, e da realidade médica do diagnóstico. A carga do cuidado 
associada à progressão da doença infantil tem profundo efeito em todas as dimensões da vida familiar, 
afetando as esferas emocional, psicológica, física e financeira. Este estudo teve como objetivo 
compreender o significado de qualidade de vida para a família da criança em cuidados paliativos 
ambulatoriais. Foram entrevistadas 10 famílias. Os dados foram organizados e analisados tendo como 
referencial metodológico a pesquisa de Narrativa e o Interacionismo Simbólico como referencial teórico. 
A partir da análise das entrevistas, bem como das categorias resultantes dessa, foi possível encontrar 
dentro de cada uma das categorias e subcategorias descrições acerca da experiência da família e sua 
qualidade de vida, assim como intervenções pertinentes para a elaboração de um cuidado mais holístico 
que venha a aprimorar o atendimento a esta população. Para a família, a qualidade de vida está 
representada pelas seguintes categorias: Tendo uma equipe de confiança; Conseguindo manejar 
sintomas; Tendo fé; Sentindo-se emponderada e Identificando recursos. As categorias: Identificando o 
filho como frágil; Vivendo incertezas e Não podendo controlar a doença representam o que a família 
aponta como não qualidade de vida. Acredita-se que os dados mostram que, apesar de sofrerem 
alteração significativa em sua qualidade de vida no período de cuidados paliativos do filho, esses 
familiares precisam ter força e esperança para seguir na luta. Ao se elaborar o cuidar nessa situação, 
deve-se ir além de condutas que envolvam os sinais e sintomas físicos, agregando valores culturais, 
étnicos e religiosos. Conhecer os significados que a família dá à experiência e à qualidade de vida 
permitiu fortalecer conceitos utilizados em diferentes teorias, no trabalho com família em situações de 
perda e luto. 
 
 

149. Alterantivas à via oral para uso de opióides em Cuidados Paliativos 
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País: Brasil 
Autores: L. Hennemann-Krause. 
Resumen:  
Objetivo: Apresentar as diferentes vias de administração de opióides enfatizando as vantagens, 
desvantagens e contraindicações de cada uma. 
Método: Revisão da literatura com inserções da prática diária. 
Resultados: Em Cuidados Paliativos promover o alívio da dor é fundamental. A administração de 
analgésicos é comumente feita pela via oral ou venosa. Quando estas vias não estão disponíveis ou 
podem causar sofrimento adicional, outras vias menos conhecidas podem ser utilizadas, pois são 
igualmente eficazes e seguras para o controle da dor e de outros sintomas e podem usadas tanto no 
domicílio quanto na enfermaria. Pacientes consumidos, com acesso venoso difícil e que não podem usar 
a via oral como naqueles com disfagia intensa, diminuição da absorção devido a vômitos incoercíveis, 
diarréia – principalmente dos opióides de ação prolongada, obstrução intestinal, delírio, coma ou 
dispnéia severa podem e devem ter seus sintomas controlados ainda que por outras vias. Conhecer as 
características próprias de cada opióide e sua forma de apresentação disponível ajuda a identificar a via 
menos invasiva e mais efetiva para cada paciente. A farmacocinética e a farmacodinâmica dos opióides 
variam conforme a via de administração – os lipossolúveis são absorvidos mais facilmente pelas 
mucosas. As vias de administração mais frequentes em Cuidados Paliativos são: oral, intravenosa, 
intramuscular, transdérmica, retal e espinhal. As vias menos freqüentes são: subcutânea, sub-lingual ou 
bucal, nasal, inalatória (nebulização), tópica, vaginal, ostomias e enteral. 
Conclusões: Cada via de administração tem suas contraindicações, vantagens e desvantagens. Sua 
escolha deve observar o conforto do paciente, qual a menos invasiva e a mais efetiva, qual a 
possibilidade real de uso da via e do opióide, sua biodisponibilidade via escolhida, a habilidade e a 
capacitação do profissional/cuidador, os benefícios e os riscos das alternativas, e os custos: físico, 
psicológico, moral, humano, familiar, social e econômico. 
 
 

250. Estudo de avaliação da adesão a farmcoterapia em assistencia 
domiciliar no Instituto Nacional do Câncer – INCA /HC IV 
 
País: Brasil 
Autores: L.R.Bergsten-Trombini, J.C.R.Oliveira Junior, J.B.Lima, M.F. Barbosa 
Resumen:  
Objetivo: O estudo teve como objetivo mensurar o nível de adesão à terapia medicamentosa dos 
pacientes sob cuidados paliativos em regime de assistência domiciliar no Instituto Nacional de Câncer 
(HC IV/Brasil), a fim de aprimorar as estratégias para controle dos sintomas.  
Metodologia: estudo observacional, descritivo e quantitativo, no setor de Assistência Domiciliar do HCIV, 
no período de 31 de outubro a 15 de novembro. Foram realizadas 85 entrevistas com cuidadores, 
através de contato telefônico aplicando o questionário de Morisky, para identificar o nível de adesão, 
uma vez que este pode ser usado como indicador de adesão.  
Resultados: A análise demonstrou que 49% (n=42) dos pacientes se mostraram não aderentes ao 
tratamento proposto, dentre estes 33% (n=28) destes cuidadores referenciaram esquecer alguma 
administração dos medicamentos. Destaca-se que 40% (n=34) destes apresentavam opióides.na 
prescrição  
Conclusão: O baixo índice de adesão observado, remete-nos à necessidade do desenvolvimento de 
estratégias para melhorar a adesão. Entre elas destaca-se a atuação multidisciplinar . Acredita-se que a 
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presença do farmacêutico nesta equipe e consequentemente nas visitas ao domicílio contribuirá 
significativamente para melhoria da adesão através de intervenções educativas, como o fornecimento de 
informações sobre medicamentos, receitas especiais, adaptadas às dificuldades de pacientes/cuidadore 
e da promoção da utilização racional de medicamentos. 
 
 

251. Uso de psicofarmacos en medicina paliativa 
 
País: Uruguay 
Autores: Ramos L.; Bianchi V.; Silvera L.; Insua L.; Silva G., Píriz Alvarez G. Servicio de Medicina Paliativa. 
Hospital Maciel. Montevideo. Uruguay. 
Resumen:  
Objetivos: Describir el uso y consumo de psicofármacos en pacientes terminales y sus vías de 
administración. 
Método: Estudio descriptivo, retrospectivo del uso de psicofármacos en 2432 pacientes (1011 hombres y 
1421 mujeres) fallecidos en el período Julio 2004 a Junio 2011. Los datos fueron tomados de la base de 
datos del Servicio. 
Resultados: A más del 70 % de los pacientes asistidos se le administró algún psicofármacos en algún 
momento de la evolución. En etapas precoces (ECOG es 1 a 3) las indicación de psicofármacos fueron: 
insomnio, ansiedad, depresión. La vía de administración la oral. Pacientes con ECOG 4 la indicación más 
frecuente es delirium y la vía de administración es la subcutánea o intravenosa. Fármacos más usados: 
haloperidol 26 %, midazolam 14 %, alprazolam 13 %, flunitrazepam 9 %, sertralina 4 %, quetiapina 2 %, 
fluoxetina 2%, zolpidem 2 %, levopromacina 1%, diacepam 1 %, imipramina 1 % . El consumo mensual 
promedio para un promedio de 120 pacientes en asistencia es por vía oral: Clonazepam 160 mg, 
alprazolam 500 mg y flunitrazepam 600 mg. Quetiapina 500 , haloperidol 2.555 mg. Fluoxetina 350 mg, 
sertralina 6.000 mg. Zolpidem 900 mg. Levopromacina 1.750 mg. Consumo mensual promedio (120 
pacientes en asistencia) es por vía intravenosa o subcutánea: Haloperidol 800 mg. Midazolam 600 mg. 
Levopromacina 500 mg. Dosis máximas administradas por vía subcutánea o intravenosa por paciente: 
haloperidol 20 mg, midazolam 200 mg y levopromacina 300 mg pro paciente. Más del 95 % de los 
pacientes se logró el control. 
Conclusiones: El uso de psicofármacos es muy frecuente en los pacientes en etapa terminal. En nuestro 
Servicio los más usados son las benzodiacepinas y los antipsicóticos tanto en etapas precoces (por vía 
oral) como en etapas avanzadas (vía subcutánea o intravenosa). Su disponibilidad y manejo en la clínica 
es tan importante como la de opioides. 
 
 

252. Assistência Farmacêutica e satisfação de usuários: o olhar do paciente 
sob cuidados paliativos oncológicos 
 
País: Brasil 
Autores: M.F. Barbosa, S.A.S Venancio, C.M. Passos 
Resumen:  
Objetivo: avaliar os fatores que influenciam a satisfação dos usuários da unidade de Cuidados Paliativos 
do INCA.  
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Método: A pesquisa foi desenvolvida no ambulatório do HC IV, por farmacêuticos. A amostra foi definida 
considerando-se o erro de 6%, a prevalência de 50% e nível de significância de 5%. Foram realizadas 167 
entrevistas entre 2009 e 2010 utilizando-se um questionário padrão. Os resultados foram avaliados 
através do programa estatístico Statistical Package for the Social Science (SPSS) versão 17 para Windows.  
Resultados: Foram avaliadas as seguintes variáveis que influenciam a satisfação: sexo, idade, 
escolaridade, tempo de diagnóstico, polifarmácia, adesão ao uso de medicamento e “medo de utilizar 
medicamentos”. Verificou-se alto índice de satisfação entre os usuários, de forma que nenhuma das 
variáveis acima influencia negativamente a satisfação (p=0,897, p=0,995, p =0,227, p=0,379, p=0,433, 
p=0,984, respectivamente), com exceção do medo (p =0,033). 
Conclusão: os resultados obtidos demonstram que o êxito do serviço em prover cuidados paliativos 
visando a qualidade de vida dos usuários, contudo a expressão do “medo de utilizar medicamentos” 
retrata que ainda falta aprimorar a informação prestada ao usuário, quanto ao tratamento, 
principalmente no que concerne aos medos e mitos associados ao tratamento medicamentoso. 
Considerando que tal insegurança dificulta a adesão ao tratamento, mais que influenciar negativamente 
a satisfação com o serviço o “medo” compromete o controle se sintomas e a qualidade de vida, alicerces 
do cuidado paliativo. Assim, desmistificar o tratamento deve ser um dos focos do cuidado. 
 
 

253. Redução de custos hospitalares relacionados à inserção de um grupo de 
consulta de Cuidados Paliativos 
 
País: Brasil 
Autores: Santos, A.H., Westphal, G. A., Romano, L.A., Pfuetzenreiter, F. 
Resumen:  
Introdução: Avanços na prevenção de doenças, terapêuticas e tecnologias médicas combinados o 
envelhecimento da população resultaram em um aumento dramático no número de adultos vivendo 
com uma doença grave. Apesar dos enormes gastos, os pacientes com doença grave recebem má 
qualidade assistência médica caracterizada por: tratamento inadequado dos sintomas, falta de 
informações claras, necessidades de cuidados pessoais e baixa satisfação do paciente e da família. 
Objetivos: Estimar o efeito do grupo de cuidados paliativos sobre os custos hospitalares após sua 
inserção 
Resultados: Foram avaliados 26 pacientes no período de maio de 2010 até fevereiro de 2011. Não houve 
diferenças significativas entre os pacientes que evoluíram a óbito que os que receberam alta hospitalar 
(R$406,33 vs R$ 378,08, P=1). No universo de 710 pacientes, a prevalência de PPS ≤ 20 foi de 9,43% do 
total (67 pacientes), sendo 3,09% em internação e 6,33% em atenção domiciliar. Destes, 50.74% 
apresentavam seqüelas neurológicas graves, 46,26% falências funcionais e demências e 2.98% câncer. De 
10 pacientes acompanhados em UTI, verificou-se redução de 20,9 pontos (p<0,05) no Sistema de 
Pontuação de Intervenções Terapêuticas (TISS-28), o que representa mais de 3h 40min para um plantão 
de 8 horas, sendo que a redução em grupo controle (7 pacientes) foi de apenas 4 pontos (42 min.).  
Conclusões: A inserção de um time de consulta de Cuidados Paliativos foi associada com uma redução 
significativa dos custos hospitalares 
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254. Hospital da Cruz Vermelha Brasileira – filial barra do Pirai/rj: um ano de 
experiência como unidade paliativa de referência para estratégia de saúde 
da família 
 
País: Brasil 
Autores: J.D’Almeida, R.E.Neves 
Resumen:  
Introdução: com o aumento do número de pacientes portadores de doenças crônicas em estágio 
avançado evidencia a demanda por atendimento especializado em controle de sintomas e suporte no 
fim de vida, principalmente na atenção básica. O Hospital Cruz Vermelha Brasileira – Filial Barra Do 
Piraí/RJ (HCV-BP/RJ), como unidade paliativa de referência para as unidades de estratégia de saúde da 
família da Região do Médio Paraíba e Centro Sul do Estado do Rio de Janeiro no Sistema Único de Saúde 
(SUS), oferecendo internação hospitalar, domiciliar e atendimento ambulatorial.  
Objetivo: analise do perfil das internações ocorridas no HCV-BP/RJ, encaminhadas pelas unidades de 
atenção básica e por demanda espontânea.  
Material e métodos: Estudo descritivo, através de consulta em banco de dados dos prontuários de 
pacientes internados no período de janeiro de 2011 a novembro de 2011encaminhados pelas unidades 
de atenção básica e por demanda espontânea.  
Resultados: Foram avaliadas 816 internações no período de 11 meses, sendo 622 internações (76,22%) 
por demanda espontânea, com idade média de 50 anos, tendo ocorrido 33 óbitos (5,30%). Das 194 
internações (23,77%) por encaminhamento das equipes da ESF, a idade média foi de 70 anos, tendo 
ocorrido 55 óbitos (28,35%), dos quais 41% foram por enfermidades oncológias, 26% por enfermidades 
neurológicas, com predominância de demência avançada, 13% por enfermidades Cardiológicas, 16% por 
enfermidades pneumológicas, 4% outras patologias que representou menor ou igual a 1%.  
Conclusão: Pode-se inferir que a atenção básica como sinalizador na triagem pode beneficiar inúmeros 
pacientes e seus familiares através do alívio do sofrimento, da promoção da qualidade de vida, porém é 
necessário que os pacientes e seus familiares sejam encaminhados precocemente, evitando assim o 
prolongamento do sofrimento com exames e tratamentos fúteis, racionalizando a utilização de unidades 
de alta complexidade. 
 
 

255. Análisis clínico-epidemiológico de los pacientes de la unidad de alivio 
del dolor y cuidados paliativos del Hospital de las Higueras de Talcahuano 
 
País: Chile 
Autores: Maria Teresa Aguilera, Patricia Sánchez, Alejandro Salazar, Maria Dueñas 
Resumen:  
Introducción: En Chile en 1995 se implementa el programa de alivio del dolor por cáncer y cuidados 
paliativos y luego en el año 2003 es ingresada al GES cuyo principal objetivo es mejorar la calidad de vida 
y lograr una muerte digna. 
Objetivo: Conocer las características epidemiológicas y clínicas de los pacientes de la unidad de alivio del 
dolor y cuidados paliativos Hospital de Las Higueras de Talcahuano (UAD Y CP HH) atendidos entre 2009 
y 2010.  
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Pacientes y métodos: Se realizo un estudio descriptivo. La información se recogió de las historias clínicas. 
Realizamos un análisis descriptivo de las variables sociodemográficas y clínicas, además de técnicas no 
paramétricas y también un modelo de regresión lineal múltiple. La tabulación y análisis con SPSS v17. 
Resultados: De un total de 701 pacientes, 53,8% fueron mujeres, cuya edad promedio fue de 
65,72±14,237. Los principales diagnósticos de ingreso fueron cancer de origen: gástrico 13.6%, próstata 
10.2 %, colon y recto 9,3%, mama 7.2%, cervicouterino 5,9% y vesicular 6,5%. Al ingreso la media del EVA 
fue de 6,14 ± 2, 51 y el performance status (PS) fue de 2,15± 1,12. De todos los pacientes fallecieron 429, 
todos ellos con PS igual a 4; con un EVA de egreso promedio de 0.34. El tiempo de sobrevida de estos fue 
de 210.65 ± 388 días, los con cáncer gástrico y vesicular tienen menor sobrevida y los pacientes con 
cáncer de próstata tienen una mayor. 75,9% de los pacientes egreso en su domicilio. 
Discusion: La latencia menor en pacientes con mayor dolor al ingreso debido a la priorización en su 
atención. La educación a los derivadores diminuiría el EVA de ingreso. La disminución de la calidad de 
vida provoca un aumento del dolor lo que apoya la teoría del dolor total. Debemos fortalecer la 
educación a cuidadores. 
 
 

256. Perfil dos Pacientes Atendidos no setor de Cuidados Paliativos “Clara 
Luz” em um Hospital Público de Jundiaí, São Paulo, Brasil 
 
País: Brasil 
Autores: M.U. Miwa; K.E. Andrade; A.L.L. Gumerato 
Resumen:  
Introdução: Com o avanço tecnológico e a melhora dos recursos financeiros, constata-se o aumento do 
acesso à saúde, o envelhecimento populacional e o adoecimento por enfermidades crônico-
degenerativas. Os Cuidados Paliativos vem se difundindo no Brasil como uma forma de cuidado que 
reconhece a impossibilidade de cura e controle da patologia à longo prazo. A população de Jundiaí é de 
374.962, sendo 12,97% maior de 60 anos, renda per capita USD3760. Conta com um único hospital 
público que abrange cidades circunvizinhas, perfazendo um total de 800 000 usuários com 216 leitos, 
seis destinados à enfermaria de Cuidados Paliativos “Clara Luz” vigente desde março de 2010. Objetivos: 
Estudo exploratório realizado para descrever o perfil dos usuários da unidade de Cuidados Paliativos 
“Clara Luz”.  
Método: Análise de prontuários de pacientes internados entre março de 2010 a março de 2011. Critérios 
de inclusão: portador de enfermidade crônica avançada e progressiva, não necessariamente em fase 
final de vida, maior de 18 anos. Destacaram-se os parâmetros sexo, idade, estado civil, raça/cor, 
diagnóstico de entrada, Palliative Performance Scale (PPS), introdução de opióide e perfil dos óbitos. 
Trata-se de um trabalho com resultados preliminares.  
Resultados: Total de pacientes atendidos foi 282 e destes 171 óbitos, todos neoplásicos. A média de 
idade 63,8 anos. Prevalentes: mulheres (57), casados (65), brancos (54), tumores do trato 
gastrointestinal (31), PPS (60), introdução de opióides (31%). Dos óbitos, 93 homens, com média de 64 
anos e a neoplasia do trato gastrointestinal a mais significativa. 
Conclusão: Os cuidados paliativos estão em expansão em nosso país, enfatizando a necessidade de 
incorporar tal assistência, especialmente em áreas onde não há centros de referência para atendimento 
paliativo. 
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257. E xperiência em cuidados paliativos no hospital de alta complexidade 
da Santa Casa de Misericórdia da Bahia 
 
País: Brasil 
Autores: A.,Moreira; A.L., Freitas; K.,Valadares; D.,Virginia; D. Castro 
Resumen: O discurso e reflexão sobre cuidados paliativos foi despertado, no contexto de um hospital de 
alta complexidade, a partir do momento em que observou-se uma grande procura pelos leitos das UTIS 
para pacientes cujo investimento terapêutico era questionável. Com isso teve início em 2005, o estudo 
quinzenal, proposto por um geriatra da instituição, sobre o tema dos cuidados paliativos através da 
discussão do EPEC – Education for Physicians on End-of-life care Project. A Direção Médica do hospital 
aprovou a iniciativa convocando a equipe interdisciplinar e também se fazendo presente nestas 
reuniões por perceber a necessidade de uma maior instrumentalização desta equipe no manejo dos 
pacientes fora de possibilidades terapêuticas. Em seguida, teve início a discussão de casos clínicos 
acompanhados no hospital e a formação da comissão de cuidados paliativos composta por membros da 
equipe interdisciplinar. Foi desenvolvido um manual de cuidados paliativos, realizado um evento com a 
participação de outros hospitais da cidade e a inclusão do tema nos treinamentos mensais da 
enfermagem. 
Objetivo: Relatar a trajetória da experiência em Cuidados Paliativos de um hospital de alta 
complexidade.  
Método: A metodologia utilizada foi retrospectiva, com revisão dos registros desde o início das reuniões 
da equipe interdisciplinar e descrição dos trabalhos realizados pela comissão. 
Resultados: Mudança na atitude da equipe interdisciplinar diante da finitude. Isto se reflete na redução 
do número de pacientes fora de possibilidades terapêuticas encaminhados para as UTIs. Em 2010 foi 
reestruturada a Comissão de Bioética e Cuidados Paliativos . Observa-se atualmente uma maior clareza 
do discurso médico junto às famílias dos pacientes com indicação de cuidados paliativos o que favorece 
a elaboração do processo de luto. 
Conclusão: É de fundamental importância uma Comissão de Cuidados Paliativos no contexto de um 
hospital de alta complexidade. 
 
 

258. Análise dos 2 primeiros anos de assistência do núcleo de cuidados 
paliativos do HUPE – UERJ 
 
País: Brasil 
Autores: L.Hennemann-Krause; B.Maria Alves;J. A. Araujo; D. de Mello Florentino; F. Renata Alves de 
Souza 
Resúmen:  
Objetivos: Análise quantitativa da assistência prestada pelo Núcleo de Cuidados Paliativos do Hospital 
Universitário Pedro Ernesto, desde a sua implantação em Janeiro de 2009 até dezembro de 2010.  
Métodos: Estudo retrospectivo de abordagem quantitativa - variáveis: número de pacientes, idade, sexo 
e local de óbito. A coleta de dados é feita por consulta aos registros do Núcleo de Cuidados Paliativos e 
ao sistema informatizado, analisando cada ano de assistência e posteriormente compilando os dados.  
Resultados: Os resultados são vistos na tabela abaixo  

Dados sobre a assistência em 2009: Total de pacientes novos atendidos no ambulatório: 101 
pacientes, o 54 mulheres e 46 homens, o idade média de 63,3 anos (DP: ±15,9 anos). Média anual de 
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novos encaminhamentos por mês = 8 pacientes  Tempo médio de acompanhamento (da admissão no 

NCP até o óbito) = 61 dias.   Total de pacientes acompanhados até o óbito = 76 pacientes o sendo 39 
mulheres e 37 homens o Local de óbito: HUPE = 32; Outros hospitais = 17; Domicílio = 12; Ignorados = 

15. Dados sobre a assistência em 2010:  Número de pacientes assistidos em 2010: 189 pacientes o 

Mulheres: 89; Homens: 100  Idade média: de 64,85 anos DP: ±13,77  Média anual de novos 

encaminhamentos por mês = 12,42 pacientes  Tempo médio de acompanhamento (da admissão no 

NCP até o óbito) = 96,46 dias.  Total de pacientes que foram a óbito em 2010 = 97 pacientes o 
Mulheres: 37; Homens: 60 o Local de óbito: HUPE: 47; outros: 24; Domicílio: 22; Ignorados: 02; 
Encaminhados: 2. 
Conclusões: O crescente aumento no número de pacientes assistidos mostra uma gradativa aceitação 
dos Cuidados Paliativos no HUPE por outras clínicas. Com a demanda crescente, novos planejamentos 
devem ser feitos para que a assistência não seja prejudicada em sua qualidade e os profissionais 
sobrecarregados. Os óbitos que ocorrem no HUPE mostram o compromisso do hospital com seus 
pacientes.  
 
 

259. Perfil dos pacientes atendidos em um serviço domiciliar de cuidados 
paliativos na cidade de Goiânia-GO 
 
País: Brasil 
Autores: R.P. Teixeira; A.C.M. Ferreira; E.S. Queiroz; L.A. Brito  
Resúmen: Apesar dos avanços da medicina moderna, várias doenças continuam sem cura. Doenças 
crônicas e progressivas são a maior causa de incapacidades, sofrimentos e morte, como no caso do 
câncer. Neste contexto, o cuidado paliativo consiste em uma abordagem que busca qualidade de vida 
dos pacientes e seus familiares por meio da prevenção e alívio do sofrimento. Dada a demanda 
crescente de cuidados direcionados para pessoas no fim da vida, reforça-se a necessidade cada vez 
maior de serviços para o atendimento a pessoas com doenças que ameaçam a continuidade da vida. Em 
Goiânia, o primeiro serviço domiciliar de cuidados paliativos surgiu em um hospital referência na área 
de oncologia em 1993. Destaca-se a importância deste levantamento a fim de subsidiar um cuidado de 
maior qualidade, individualizado e integral aos pacientes, considerando que não havia sido realizado 
estudo semelhante neste serviço. Objetivo: descrever o perfil sócio-econômico e clínico dos pacientes 
atendidos em um serviço domiciliar de cuidados paliativos de um hospital referência em oncologia na 
cidade de Goiânia-GO. Estudo do tipo análise documental, retrospectivo. Analisou a ficha de 
atendimento de pacientes atendidos, nos últimos trinta meses até julho de 2011. Nesta ficha são 
anotadas informações acerca do paciente e família, sintomas, relatório de visitas, contatos por telefones 
e intervenções. Foi utilizado um instrumento de coleta de dados para a coleta das variáveis da ficha que 
foi utilizada análise descritiva simples. A análise preliminar dos dados evidencia que do total de 401 
pacientes atendidos no período, a maioria (20,4%) apresentava neoplasia maligna da próstata, tinha 
ensino fundamental (57,1%), casada (37,7%), de religião católica (54,6%), com a dor como sintoma mais 
prevalente (71,3%). 26,9% faleceram após a primeira visita da equipe e 20,9% faleceram antes da 
primeira visita. 
 
 

260. Prevalência de subnutrição e risco nutricional em uma enfermaria de 
cuidados paliativos 
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País: Brasil 
Autores: Autores: Milena Regina Simplício, Cecília Helena Peinado de Sampaio Mattos, Carolina Célia 
Tito Garcia, Marina Augusta Cirino Ruocco, Valdelice Maria Gonçalves, Luciana Ruiz Baccini Lago. 
Resúmen:  
Objetivo: Avaliar o estado nutricional dos pacientes internados em uma enfermaria de cuidados 
paliativos, assim como a prevalência de sintomas que possam interferir sobre o mesmo. 
Método: Foram avaliados pacientes de ambos os gêneros, internados em uma enfermaria de cuidados 
paliativos no período entre agosto e novembro de 2011. Para avaliação do estado nutricional, foi 
utilizada a Avaliação Subjetiva Global (ASG), que classifica o indivíduo em uma das três categorias: Sem 
risco Nutricional, Risco Nutricional ou Subnutriçao leve/moderada e Subnutrição grave. 
Resultados: Foram avaliados 42 pacientes, sendo 20 (47,26%) mulheres e 22 (52,38%) homens, com 
média de idade de 75,14 anos e Desvio Padrão ± 14,5, sendo que 17 (40,48%) estavam recebendo 
nutrição enteral. De acordo com a ASG, nenhum paciente (0%) estava sem risco nutricional;14 (33,33%) 
foram classificados sob Risco nutricional ou com Subnutrição moderada e 28 (66,27%), com Subnutrição 
grave. Em relação à perda de peso, 1 (2,38%) paciente negou perda ponderal nos 6 meses antecedentes 
à internação; 10 (23,81%) relataram perda entre 1 e 10 kg; 4 (9,52%) entre 10 e 20 kg e 27 (64,29%) não 
souberam quantificar a perda. Em relação aos sintomas apresentados, a anorexia foi relatada por 41 
(97,62%) pacientes; Náuseas foram referidas por 14 (33,33%), vômitos por 7 (16,67%) deles e disfagia 
por 23 (54,73%) indivíduos. 
Conclusão: O número elevado de indivíduos classificados como subnutridos ou em risco nutricional, 
assim como a frequência de sintomas que exercem impacto negativo sobre a alimentação, evidenciam a 
importância do acompanhamento e planejamento nutricional em cuidados paliativos. Apesar de não ter 
como objetivo a cura ou a recuperação de todo o peso corporal perdido, o cuidado nutricional pode 
promover melhora dos sintomas frequentemente apresentados, trazendo mais conforto aos pacientes 
que estão em fase final de vida. 
 
 

261. Correlação da funcionalidade (PPS) com mortalidade em pacientes 
idosos em atenção domicilar com indicação de cuidados paliativos 
 
País: Brasil 
Autores: Cechinel C; Lima L.M.B; Ribeiro L; Ferraz C.M.A; Berkenbrock I. 
esúmen:  
Introdução: A mortalidade na população idosa em assistência domiciliária é freqüente. Neste contexto, 
é inevitável que qualquer médico venha a ser confrontado, por doentes e familiares, com a necessidade 
de prever o tempo de vida restante.  
Objetivo: Aplicação do instrumento: Palliative Performance Scale ( PPS 2) em idosos com critérios para 
cuidados paliativos em atendimento domiciliar.  
Material e Métodos: Estudo de coorte, prospectivo e observacional, de junho de 2010 a agosto de 2011, 
sendo o PPS realizado de rotina nas visitas, sendo parte integrante do processo clinico individual. Para o 
estudo atual considerou-se apenas o PPS na observação do sétimo dia coletado pelo médico e 
enfermeiro e correlacionou este valor com o desfecho óbito observado até o trigésimo dia.  
Resultados: A amostra foi constituída por 100 pacientes idosos, média 78,6 anos, sendo 58% mulheres e 
42% homens com critérios clínicos para inclusão em Cuidados Paliativos. Destes 25% são enquadrados 
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em fragilidade, 24% sequelados de AVE, 18% dementados, 15% neoplasia, 10% DPOC, 5% cardíaca, 3% 
renal, 2% hepática. Observou-se que com PPS 10% mortalidade 81%, PPS 20% mortalidade de 57%, PPS 
30% mortalidade 46%, PPS 40% mortalidade 36%, PPS 50% mortalidade 20%, PPS 60% mortalidade 30%. 
Nos PPS 70, 80, 90 e 100% não se observou óbitos. Deste total apenas 35% ocorreram em domicilio. 
Além do nível PPS, o sexo e o diagnóstico aparecem também associados ao tempo de vida.  
Conclusão: Instrumento de comunicação útil e rápido, com forte preditor de sobrevivência em doença 
oncológica ou não. Importante ter precaução no poder discriminatório dos valores intermediários e em 
pacientes dementados pois vivem muito com funcionalidade baixa. 
 
 

262. Remissão de miíase em feridas neoplásicas e controle de vetores no 
ambiente hospitalar 
 
País: Brasil 
Autores: F.Firmino, F. Lana, D. Teixeira 
Resúmen: Em países tropicais em desenvolvimento a infestação hospitalar por miíase é comum. A 
pesquisa surgiu da dificuldade clínica em remir miíase das feridas neoplásicas, e seus objetivos foram: 
identificar as principais moscas responsáveis por miíases em humanos; analisar as principais formas de 
tratamentos empregados na remissão e discutir estratégias de controle de vetores. Foi realizada revisão 
bibliográfica integrativa em base de dados indexadas considerando os artigos que versavam sobre 
miíase no período 2002-2010. Foram analisados 84 artigos depreendendo-se como resultados que: mais 
de 150 espécies podem causar miíase em humanos, sendo as Sarcophaga, Lucilia e Callitroga as mais 
comuns. Seus ovos eclodem dentro de 8 a 24 horas liberando de 20 a 400 larvas na ferida. Estas se 
alimentam do tecido infectado ou morto, bem como de secreções, e depois vão completar seu ciclo em 
locais isolados como mesas e mobílias de onde emerge como mosca adulta dentro de 1 a 3 semanas. A 
Ivermectina se consolidou como padrão ouro de tratamento. Ivermectina tópica a 1% carreada em 
glicolpropileno foi aplicada em uma ferida com resultados de sucesso. 
No entanto é uma referência de fraca evidência. Retirada mecânica e/ou cirúrgica, uso de antibiótico, 
anestésico local, analgesia, imunização contra C. Tetani e fotocoagulação foram intervenções diretas 
mais citadas. Aposição de telas, evitar matéria orgânica em decomposição nos arredores do hospital ou 
mesmo no quarto dos pacientes, contenção de odores fétidos, manter higiene do paciente e de seu 
leito, foram descritos como fatores de cuidado à pessoa e ao ambiente.  
Conclui-se que a otimização de gerenciamento de resíduos, oclusão completa de curativos, uso de 
Ivermectina, antibioticoterapia, analgesia, higienização rigorosa dos pacientes e a limpeza criteriosa da 
mobília hospitalar são importantes ações. A imunização é controversa. Recomenda-se a investigação do 
uso tópico de Ivermectina em feridas em pesquisas futuras. 
 
 

263. Análise da eficácia da avaliação prognóstica dos pacientes 
acompanhados pelo serviço de assistência domiciliar do Instituto Nacional 
de Câncer (INCA) 
 
País: Brasil 
Autores: M. Tutungi, M. Condurú, F. Navi, I. Touma, M. Sevilha 
Resúmen:  
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Introdução: Em cuidado paliativo, é de fundamental importância uma boa avaliação prognóstica, o que 
interfere na tomada e decisões e permite a antecipação e manejo de complicações advindas da doença 
e do tratamento. Para isso, o ideal é o uso de ferramentas objetivas e acuradas, que facilitam o 
estabelecimento do perfil dos pacientes e auxiliam na predição de sobrevida. Dentre as várias 
ferramentas disponíveis, a de maior reconhecimento e acurácia comprovada é o PAPScore (Palliative 
Prognostic Score), que foi eleita para aplicação a todos os pacientes do nosso serviço. 
Objetivo: Avaliar a eficácia da ferramenta PAPScore na prognosticação dos pacientes oncológicos 
acompanhados em nossa instituição, analisando, além da sobrevida, outras variáveis como idade, sexo e 
tipo de patologia. 
Método: Estudo retrospectivo longitudinal, na forma de análise de prontuários; Critérios de inclusão: 
pacientes acompanhados na modalidade de assistência domiciliar no INCA, que evoluíram para óbito no 
período de 01/01/2011 a 30/11/2011. Critérios de exclusão: pacientes que não apresentavam a 
ferramenta PAPScore corretamente preenchida. 
Resultados: Foram incluídos no estudo 106 pacientes. Destes, 58% foram classificados como A, 34% 
como B e 8% como C. Dos pacientes PAPScore A, 3% evoluíram para óbito em menos de 30 dias. 
PAPScore B 47% e PAPScore C 88%. A sobrevida média dos pacientes do grupo A foi de 4,2 meses, do 
grupo B de 68 dias e do grupo C de 14 dias. 
conclusões: Pelo presente estudo, concluímos que a ferramenta PAPScore tem sido corretamente 
aplicada em nossa instituição e pode ser considerada como um bom método de prognosticação. 
 
 

264. Indicadores prognósticos em cuidado paliativo 
 
País: Brasil 
Autores: Carolina Paparelli Lourenço, Erika Satomi, Carolina Sassaki, Fernanda Almeida dos Santos, 
Mariana Sarkis, Sandra Mazutti, Alze P. Santos Tavares 
Resúmen:  
Introdução: Um questionamento frequente de pacientes portadores de doenças progressivas e 
ameaçadoras à continuidade da vida, bem como de seus familiares, é com relação à expectativa de vida. 
A literatura demonstra que a chance de superestimar o prognóstico é maior que a de subestimar, e que 
é inadequado garantir com precisão o tempo de sobrevida. O objetivo deste estudo é demonstrar quais 
dos indicadores prognósticos em cuidado paliativo (CP) tem maior poder preditor de óbito.  
Metodologia: Trata-se de um estudo de coorte prospectiva, onde foram analisados pacientes em CP no 
período de junho a novembro de 2011, considerando os seguintes indicadores prognósticos: Índice de 
Comorbidade de Charlson (ICC), Escala de Karnofsky (KPS) e Índice de Prognóstico Paliativo (PPI). Foi 
utilizado o programa estatístico SPSS.  
Resultados: No período estudado, a média diária de pacientes em CP foi de 12 pacientes, (7% dos 
internados). Foram analisados 136 pacientes, 50% do gênero masculino, com idade média de 76 anos 
(±16), católicos em sua maioria (80%), com baixa escolaridade (47% com primeiro grau). Tiveram 
indicação de CP por neoplasia maligna avançada (47%), fragilidade (18%), demência avançada (18%), 
falência orgânica (11%) e AVC extenso (6%). Do total de pacientes, 55% evoluíram a óbito e 45% tiveram 
alta hospitalar. Entre estes, os valores de ICC não demonstraram diferenças significativas (p = 0,728), no 
entanto, o valores do KPS e do PPI, foram significantes (p < 0,001), com sensibilidade de 44% e 74% e 
especificidade de 87% e 73%, respectivamente. 



 
 

- 260 - 
 

Conclusão: Considerando os resultados obtidos nesta amostra, o ICC não se mostrou adequado para 
determinar prognóstico. Os demais indicadores estudados, podem ser utilizados para estimar tempo de 
sobrevida, porém o PPI é a variável com maior poder preditor de óbito. 
 
 

265. Validação inicial no BRASIL da “Palliative Outcome Scale” (POS): 
Avaliação da qualidade de vida em cuidados paliativos 
  
País: Brasil 
Autores: F.R. Correia; M.M.R.P. De Carlo 
Resúmen:  
Introdução: O uso de escalas de avaliação de Qualidade de Vida (QV) em Cuidados Paliativos (CP) tem 
crescido em larga escala, em âmbito internacional. Porém, ainda não há, no Brasil, uma medida de 
avaliação deste constructo em CP.  
Objetivo: Apresentar o processo de tradução, adaptação cultural e validação inicial da POS no Brasil, 
desenvolvida na Inglaterra para mensurar, de modo multidimensional, a QV de pacientes em CP.  
Metodologia: Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do HCFMRP-USP. Para a 
tradução e adaptação cultural da POS foram seguidas as seguintes etapas: a) tradução e retrotradução 
da POS versão para o paciente; b) Avaliação das versões produzidas por um comitê de experts e 
aprovação da versão pré-final da POS-Br; c) Pré-teste da versão aprovada junto a 36 pacientes com 
diagnóstico de câncer avançado; d) Aprovação final da POS-Br pela autora do instrumento original. Para 
a validação inicial do instrumento, realizou-se teste piloto junto a 50 pacientes com câncer avançado. 
Nesta etapa também foram aplicadas a KPS e o EORTC QLQ C-30. Os dados foram analisados através do 
programa SPSS v.17.0 Resultados: A consistência interna da versão final produzida - POS-Br ou Escala de 
Resultados em Cuidados Paliativos (ERCP) - apresentou um alfa de Cronbach de 0,52 para a escala total. 
A validade convergente determinada pela correlação com o instrumento QLQ C30, variou de (r) 0.45 a 
0.70. Os resultados da análise estatística apontam que pode ser necessária a verificação de outras 
propriedades psicométricas e ampliação da amostra, visto o número reduzido de sujeitos e de questões 
do instrumento.  
Conclusão: A POS-Br poderá constituir-se em um instrumento válido e confiável para avaliação da QV 
em CP. Com sua validação no Brasil, estará disponível uma ferramenta de identificação de demandas e 
implementação de cuidados mais adequados às reais necessidades dos pacientes. 
 
 

266. Atenção domiciliar a pacientes em cuidados paliativos no contexto do 
sus – a integralidade da assistência 
 
País: Brasil 
Autores: L.M. Vendrusculo-Fangel; AS. Garbelini; F.A.B. Guimarães; R.E. Costa; N.K. Lima; P.L. Santos; 
M.M.R.P De Carlo. 
Resúmen:  
Introdução: Considerando o princípio da integralidade do sistema de saúde brasileiro, a atenção 
domiciliar é indispensável para propiciar atendimento àqueles pacientes impossibilitados de sair de casa 
e deslocar-se até as unidades de saúde, principalmente em Cuidados Paliativos (CP), devido ao 
agravamento da doença.  
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Objetivo: descrever a experiência de oferecimento de atenção domiciliar (AD) a pacientes em CP, por 
uma equipe multiprofissional especializada de um hospital geral universitário.  
Método: Os critérios para eleger o paciente para AD são: ser residente no município onde está 
localizado o hospital, apresentar prejuízos funcionais que inviabilizem o acompanhamento ambulatorial. 
Os ADs são realizados semanalmente e previamente agendados conforme a demanda da clientela do 
serviço de CP. Os profissionais da equipe atuam segundo sua especificidade de formação, mas de modo 
integrado. Pequenas intercorrências clínicas são resolvidas no domicílio, evitando internações 
desnecessárias.  
Resultados: O AD permite à equipe avaliar a dinâmica familiar, identificar, compreender e intervir nos 
problemas que prejudicam os cuidados com o paciente. O paciente e sua família receberam os cuidados 
e orientações necessários, o que aumentou sua segurança para o enfrentamento da doença e 
tratamento. Observou-se uma melhora da comunicação entre paciente, família, cuidadores e equipe e 
foi reforçada a relação de confiança entre eles. 
Conclusão: O atendimento em CP promove maior conforto e qualidade de vida aos pacientes e melhor 
preparo para a família quanto ao cuidado. Preconiza a atenção integral, multiprofissional, com controle 
de sintomas e alívio do sofrimento. Assim, justifica-se tanto a necessidade de políticas públicas de CP, 
para que estejam inseridos nos diferentes níveis de complexidade do SUS, e de fortalecimento os 
atendimentos domiciliares trazem tantos e tão significativos benefícios à população em CP. 
 
 

267. Cuidados Paliativos em paciente idosa com retardo cognitivo - 
aprendizado para a equipe, aprendizado para a familia 
 
País: Brasil 
Autores: EM Silva; APSV Santos; SAF Bougerie; C Bernardo; ME Salvador 
Resúmen:  
Apresentação do caso: Paciente, 74 anos,com história de retardo do desenvolvimento neurológico por 
sindrome genética desconhecida, há 2 anos apresentou diagnóstico de adenocarcinoma de reto sem 
possibilidade terapêutica, com infiltração tumoral em região vulvar E e com fistula reto-vaginal 
referindo muita dor e com aspecto de infecção loco-regional. Encaminhada ao Serviço de Cuidados 
Paliativos de Adultos, recebeu acompanhamento interdisciplinar o qual teve que ser adaptado a 
paciente que apesar da idade apresentava-se como uma criança. A familia também passou por 
acompanhamento e treinamento para o cuidado da paciente em regime domiciliar, uma vez que além 
da referida paciente, também cuidavam das outras duas irmãs, também portadoras do mesmo tipo de 
déficit cognitivo e com idades de 78 e 72 anos.  
Objetivo: Demonstrar as dificuldades da equipe e familia em cuidar de pacientes com déficits de 
cognição e as possiveis adaptações para a facilitação destes cuidados. 
Referências bibliografica: Silva RFC; Hortale VA. Cuidados paliativos oncológicos: elementos para o 
debate de diretrizes nesta área. Cad. Saúde Pública. 2006; 22: 2055-66. 
 
 

268. Avaliação do luto prolongado em cuidados paliativos 
 
País: Brasil 
Autores: M.A. Delalibera, A. Coelho, A. Barbosa 
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Resúmen: Os cuidados paliativos contemplam a continuidade de apoio no luto aos familiares, dada a 
vulnerabilidade que decorre da prestação de cuidados ao doente em fim-de-vida. Prevê-se que 10 a 20% 
dos enlutados venham a desenvolver Perturbação do Luto Prolongado (PLP), cujos critérios são: intensas 
saudades e anseio pelo falecido por um período superior a 6 meses; sintomatologia emocional, cognitiva 
e comportamental e significativa disfunção da vida social e ocupacional.  
O objectivo do presente estudo é avaliar a incidência da Perturbação de Luto Prolongado na população 
de cuidadores de doentes acompanhados em Cuidados Paliativos. 
Estudo longitudinal. Um total de 73 familiares enlutados respondeu ao Instrumento de Avaliação do 
Luto Prolongado (PG-13; Prigerson et al., 2008) decorridos, pelo menos, 6 e 12 meses após a perda. A 
população é, na maioria, do género feminino (78.1%), viúva (61.4%) e com média de idades de 58.3 
(D.P.: 13.9). A incidência da PLP na primeira aplicação (tempo médio de luto: 6.46 meses) é de 28.8%, 
reduzindo para 15.1% na segunda fase (13.93 meses). A diferença de valores é considerada 
estatisticamente significativa (x2 = 4.20, p = 0.04). Na segunda aplicação, verifica-se que 6 pessoas 
mantêm o diagnóstico de PLP; 15 pessoas reverteram o quadro e emergiram 4 novos casos. A elevada 
incidência de PLP no primeiro momento de avaliação indica que esta população desenvolve intensas 
manifestações sintomáticas decorrentes da perda. No entanto, as importantes alterações que ocorrem 
decorridos 12 meses levam-nos a considerar que será necessário mais do que um momento de avaliação 
para se identificarem as pessoas que realmente incorrem num processo de luto prolongado. 
 
 

269. A opinião do idoso adventista sobre os fatores que influenciam a sua 
compreensão e vivência da finitude 
 
País: Brasil 
Autores: N.C.Santos, P.Q.Golçaves 
Resúmen: O envelhecimento traz diferentes repercussões e a necessidade de adaptação e 
desenvolvimento psicossocial e espiritual. Entre os temas de difícil abordagem está a finitude e a 
necessidade de desenvolvimento espiritual para essa tão importante fase da vida. Este estudo teve 
como objetivo conhecer a opinião do idoso adventista sobre a sua finitude e a influencia da 
espiritualidade. Foi realizada uma pesquisa exploratória descritiva de caráter qualitativo em diferentes 
comunidades adventistas em Maringá - PR e região. A população foi constituída por oito adventistas do 
sétimo dia, com idade igual ou maior que 65 anos. Os dados foram obtidos através de uma entrevista 
semiestruturada, quando o idoso era convidado a discorrer sobre a sua opinião em relação à finitude e a 
influencia da espiritualidade. Para a análise das informações, foi escolhida a técnica de análise de 
conteúdo.  
Os resultados revelaram 43 unidades de significado, formando oito categorias constituindo duas 
unidades temáticas: Concepções da finitude (naturalidade, faz parte da velhice, necessidade de preparo, 
pensamentos em relação à morte) e Morte & Espiritualidade (preparo espiritual, conforto, recompensa 
e conflito).  
Este estudo nos confirmou a importância da espiritualidade na vida dos idosos, pois traz compreensão, 
orientações sobre preparo e esperança. Estes aspectos não são apenas compartilhados pelos idosos 
adventistas, pois estas características fazem parte de todas as religiões cristãs que são predominantes 
no nosso país. Uma particularidade encontrada entre os adventistas é o estilo de vida preconizado pela 
igreja que favorece melhor condição física e diminuição da dependência e sofrimento físico, fato que 
mais preocupa os idosos do que a própria morte. A espiritualidade tem uma função de extrema 
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importância na vida dos idosos, tanto na questão da qualidade de vida quanto na aceitação da finitude e 
deve ser considerando durante nossa assistência.  
 
 

270. Espiritualidade como recurso terapêutico no contexto dos cuidados 
paliativos oncológicos 
 
País: Brasil 
Autores: V.L Soriani; F.R. Garcia; N.R. Garcia; A.C.D. Carvalho 
Resúmen:  
Introdução: O enfoque na espiritualidade é cada vez mais essencial na assistência à saúde e nos 
cuidados paliativos.  
Objetivo: descrever o que tem sido publicado com relação à espiritualidade como recurso terapêutico 
aos pacientes em cuidados paliativos oncológicos.  
Metodologia: estudo de revisão bibliográfica com abordagem descritiva. Foram utilizadas as bases de 
dados Lilacs, Scielo e Medline, buscando-se os descritores espiritualidade e cuidados paliativos e seus 
equivalentes em inglês, sendo selecionados 17 artigos dos últimos 5 anos, os quais foram analisados de 
acordo com os resultados alcançados. 
Resultados: A abordagem da espiritualidade tem sido, nas últimas décadas, muito estudada pela 
comunidade científica, como recurso para o enfrentamento de situações estressantes, como o processo 
do adoecimento, da dor e outros. Muitos pacientes, diante dessas situações, são motivados a buscarem 
respostas por meio de práticas espirituais/religiosas tais como meditações, preces, relaxamentos em 
busca de conforto e aceitação. De forma semelhante, profissionais da área da saúde buscam conhecer 
mais as necessidades espirituais de seus pacientes para, auxiliá-los mais e de forma mais eficaz em suas 
necessidades. Assim, os resultados dessas pesquisas mostraram a importância da utilização das 
estratégias e técnicas espirituais tais como RIME, musicoterapia, e outras, pela equipe de saúde em 
pacientes, familiares e cuidadores. Os trabalhos mostram também que a equipe se mostra pouco 
preparada para lidar com essa temática sendo necessária sua capacitação. Os trabalhos analisados 
enfatizam a importância de mais estudos para tornar mais sólida a temática espiritualidade e 
religiosidade.  
Conclusão: Percebeu-se a escassez de trabalhos com essa temática na orientação de cuidadores e 
familiares, principalmente a questão espiritual que ainda está relacionada à fase terminal. Enfatiza o 
pouco preparo da equipe de saúde para abordar a dimensão espiritual e religiosa do paciente. 
 
 

271. Simulação realística , uma inovação pedagógica, para capacitação dos 
profissionais de saúde em comunicar notícias difíceis 
 
País: Brasil 
Autores: R.Magalhaes;L.Hennemann 
Resúmen:  
Objetivo: Capacitação dos profissionais de saúde,para atendimento humanizado ao paciente portador 
de doença crônica.  
Metodologia: é um relato de experiência das atividades desenvolvidas durante a participação na 
Simulação Realística, no Projeto Atenção ao Vínculo e Qualificação da Comunicação em Situações 



 
 

- 264 - 
 

Difíceis da Atenção Oncológica,desenvolvido pelo Ministério da Saúde/INCA/Sociedade Beneficiente 
Israelita Brasileira Albert Einstein/IPPMG/UFRJ.Foi composta por 16 etapas: 
1-Entrega do material didático aos participantes. 
2- Formação da roda de apresentação entre os participantes e coordenadores. 
3- Apresentação do Protocolo SPIKE 
4- Divisão do grupo total em 4 subgrupos 
5- disponibilização de 4 salas,sendo 2 com ambientação de consultório, e duas hospitalares,com 
situações e atores diferentes. 
6- Instrutor e observador individual para cada grupo. 
7-Escolha de um voluntário do grupo, por cenário. 
8-apresentação prévia pelo instrutor,da notícia a ser informada para suposta paciente.  
9- Entrada. no cenário, com a incubência de comunicar a notícia difícil,em 10 minutos. 
10-Interação entre o voluntário e o ator com envolvimento de ambos. 
10-o grupo acompanha pelo vídeo todo o procedimento em tempo real ,em outra sala.  
11-Após 10 minutos,saímos do cenário junto com o ator/atriz e há uma primeira impressão deles sobre 
a nossa atitude. 
12-Encontro com o grupo ,que acompanhou tudo pelo vídeo. 
13-Coordenado pelo instrutor discutimos o que foi visto na simulação. 
14-Preenchimento do relatório  
15-Rodízio entre os 4 cenários. 
16-Reunião geral do grupo para considerações finais. 
Resultado: Retenção do conhecimento, através da participação ativa com a oportunidade de discussão 
de situações reais onde o profissional tem a chance de retificar a sua postura e conceitos,com a 
presença efetiva de profissionais qualificados e dispostos a aprimorar o desempenho individual. 
Conclusão: A Simulação realística aplicada aos profissionais de saúde,contribui para uma melhor 
capacitação, em atendimento especializado,na comunicação de notícias difíceis,uma vez que as 
intervenções educacionais com estratégias ativas e participativas,aprimoram a atuação profissional 
interdisciplinar. 
 
 

272. O preparo do corpo e sua importância no processo de luto da equipe de 
enfermagem: Resultados preliminares 
 
País: Brasil 
Autores: Faria, M. R., Pianovski, M. A. D., Galvão, I. A. 
Resúmen: Na atualidade, a sociedade ocidental compreende a morte como sendo um tabu, um tema 
interditado e sinônimo de fracasso profissional para quem trabalha na área de saúde. O preparo do 
corpo no pós-óbito imediato: tamponamento, banho e troca de roupa, geralmente não é realizado 
dentro das enfermarias, ficando ao encargo de funerárias ou da própria família. Entretanto, nos óbitos 
atendidos pela equipe de enfermagem da pediatria do Hospital Erasto Gaertner, nos últimos cinco anos, 
esta prática tem se realizado em quarto privativo, no leito, onde o paciente é banhado, com a ajuda de 
seus familiares, quando estes assim o desejam, lhe colocam roupas limpas, posicionam-no sobre o leito 
para que pareça confortável e acomodado, arrumam, colocam sobre ele seus objetos favoritos, 
confortam a família e, junto com ela, se despedem. 
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Esta prática, iniciada espontaneamente pela equipe, vem sendo mantida no decorrer dos anos apesar 
das múltiplas trocas de funcionários ocorridas durante este período. Não há fluxograma ou rotina formal 
para este procedimento. 
O objetivo deste estudo é investigar como os profissionais de enfermagem elaboram o luto frente à 
perda de crianças hospitalizadas, e qual é a importância do preparo do corpo dentro deste processo. 
Através de pesquisa transversal de abordagem qualitativa, com aquisição de dados mediante entrevistas 
utilizando questionários semi-estruturados, para posterior análise descritiva. 
Hipóteses a serem testadas: O preparo do corpo se traduz em uma forma de cuidado, possibilita à 
enfermagem exercer sua função mesmo após o óbito, evitando o sentimento de impotência, facilitando 
a elaboração do luto e aceitação da perda. Amostra: 22 profissionais de enfermagem já participaram de 
alguma forma do preparo do corpo: diretamente ou como observadores. Atualmente 14 entrevistas já 
foram realizadas. 
O término das entrevistas está previsto para 16 de Janeiro de 2012 e a conclusão da análise dos dados 
para 30 de Janeiro. 
 
 

273. A contribuição do grupo operativo no acompanhamento de pacientes 
em cuidados paliativos em serviço de assistência domiciliar 
 
País: Brasil 
Autores: Maria Guida Gomes Colares, Patrícia Gadelha da Silva 
Resúmen:  
Introdução: Atualmente, consolida-se de forma significativa o conceito de desospitalização como 
tendência nos cuidados, ocasionando o surgimento dos serviços de assistência domiciliar(AD). Acredita-
se que a AD tem como objetivo identificar as especificidades e auxiliar na adaptação e no controle dos 
sintomas com visão interdisciplinar, tornando-se também relevante no acompanhamento do processo 
de terminalidade. Pacientes com diagnósticos ameaçadores a continuidade da vida, isto é, em cuidados 
paliativos (CP), geralmente tem sua morte precedida de sofrimentos físicos e psíquicos intensos 
experimentados pelo paciente e sua família. Os familiares fragilizados diante da nova realidade 
apresentam-se inseguros e com alto estresse, aumentando, por vezes, a demanda de reospitalizações e 
a solicitações de intervenções que se caracterizam como “futilidade” terapêutica. Por esta razão, 
considera-se relevante o acompanhamento aos familiares no processo de morrer do seu ente.  
Objetivos: Analisar o resultado dos grupos operativos (GO) como instrumento de intervenção que busca 
tornar os familiares mais seguros e preparados para a vivência e cuidados da terminalidade em 
domicílio.  
Metodologia: Os grupos operativos do Unimed Lar são compostos por 20 familiares de pacientes do 
serviço, constituídos a partir de diagnósticos semelhantes e facilitados pelas psicólogas e assistentes 
sociais do serviço. A estrutura é psico-educativa, por período de sete meses, com encontros quinzenais, 
tendo 4 horas de duração cada.  
Resultados: Avalia-se como resultados: Conscientização da inadequação terapêutica curativa e 
relevância dos CP; Conscientização da importância do apoio familiar e do ambiente domiciliar na 
finitude; Relevância da equipe interdisciplinar; Aceitação do processo de terminalidade em domicílio; 
Maior preparação dos familiares para o momento do óbito.  
Conclusões: Percebe-se que os GO, enquanto mobilizadores do intercâmbio de familiares e instrumento 
de suporte emocional e social, contribuem de forma relevante nos CP, facilitando a aceitação da doença 
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e da finitude e colaborando também para o arrefecimento da busca por intervenções clinicas 
milagrosas. 
 
 

274. O estilo defensivo dos cuidadores de pacientes oncológicos em 
cuidados paliativos 
 
País: Brasil 
Autores: R. A. Fernandes; M. J. Silva; E.Schwartz 
Resúmen: Este estudo busca identificar o estilo defensivo no principal cuidador dos pacientes 
oncológicos em cuidados paliativos que estiveram internados no Programa de Internação Domiciliar 
Interdisciplinar (PIDI) no período de agosto à outubro de 2011.  
Trata-se de um estudo transversal descritivo, no qual foi aplicado o Defense Style Questionnaire, um 
questionário com 40 afirmações, auto respondido, que fornece escores, para o fator defensivo imaturo, 
fator defensivo neurótico e fator defensivo maduro. Para análise dos dados foi utilizado o programa 
estatístico STATA, sendo realizado analises descritivas com cruzamentos de dados, descrição de medias 
e desvio padrão.  
Participaram do estudo, 15 cuidadores, sendo 4 (26,6%) do sexo masculino e 11 (73,3%) do sexo 
feminino. Entre os familiares entrevistados, o grau de parentesco com o paciente cuidado era 7 (46,6%) 
filhos, 5 (33,3%) cônjuge, 1 (6,6%) mãe, 1 (6,6%) pai, 1 (6,6%) irmãos. Ao relacionar os dados clínicos, 
encontramos, 5 (33,3%) com diagnóstico primário de câncer de aparelho digestivo, 3 (20,0%) de câncer 
ginecológico, 2 (13,3%) câncer de cabeça e pescoço e 5 (33,3%) outros (SNC, pâncreas e fígado). As 
médias dos estilos de defesa quanto ao sexo apresentaram-se da seguinte forma: estilo maduro no sexo 
masculino media foi 3,9 (dp 0,19), no sexo feminino 4,3 (dp 0,30); no estilo neurótico a média no sexo 
masculino foi 5,7 (dp 0,35), no sexo feminino 5,6 (dp 0,32); no estilo maduro a média foi no sexo 
masculino 5,7 (dp 0,39) e no sexo feminino 6,1 (dp 0,31). As defesas de maior média foram: Antecipação 
6.8 (sendo que os valores atribuídos variaram de 1 a 9), Pseudo Altruísmo 6.4 (sendo que os valores 
atribuídos variaram de 5 a 8.5) e Racionalização 6.3 (sendo que os valores atribuídos variaram de 3.5 a 
8.5). 
 
 

275. La intervención de trabajo social en cuidados paliativos (CP) en el 
ámbito de la mujer migrante en Latino America 
  
País: Argentina 
Autores: Autores: Garcia Ramos, M.E.; Bertolino, M.  
Resúmen:  
Introducción: La temática de la mujer en el ámbito de la salud es un tema de gran complejidad, aún más 
en CP. Muchas pacientes pueden recurrir a la opción de migrar, desde su lugar de origen a otros 
destinos en búsqueda de obtener respuestas a las expectativas de curación o alivio, o desear volver a su 
país de origen en el final de la vida. 
Objetivo: Describir modalidades de intervención de Trabajo Social en el abordaje interdisciplinario de CP 
con mujeres migrantes. 
Desarrollo: En la trayectoria de enfermedad de las mujeres migrantes surgen las consecuencias del 
desarraigo, las diferencias culturales, la reacomodación de roles, los ingresos económicos insuficientes, 
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o problemas habitacionales, que inciden también en su familia o entorno afectivo. Existen diferencias 
singulares de necesidades y recursos en cada historia. Desde el del área social se aborda la situación de 
cada mujer teniendo en cuenta su rol en la sociedad, en su grupo familiar y en el nuevo contexto de 
cuidados. El nivel educativo y la nueva situación de inserción social, sumándose los condicionamientos 
físicos o emocionales secundarios a la enfermedad. Estos influirán en las expectativas y demandas que 
se generarán a las instituciones, sobre todo las que dependan de organismos del Estado y que deben o 
pueden prestar asistencia, no siempre con recursos acordes a cada situación. Estas instituciones pueden 
intervenir en el acompañamiento de un modo interdisciplinario y multidimensional. De ésta manera se 
genera la necesidad de mayor desarrollo de redes de ayuda o soporte, como la exigencia de que 
funcionen de una manera fluida y efectiva.  
Conclusiones: El trabajo interdisciplinario desde el área social dirigido a mujeres migrantes en cuidados 
paliativos en Latinoamérica, implica el desafío de un trabajo inter y extra institucional intenso, frente a 
los recursos muchas veces insuficientes de cada región. 
 
 

276. Atenção psicológica em cuidados paliativos 
 
País: Brasil 
Autores: F. A. B. Guimarães; M. A. S. Rosa; M. M. R. P. De Carlo; P. L. Santos 
Resúmen:  
Introdução: A filosofia dos Cuidados Paliativos (CP) aponta a necessidade de atenção psicológica aos 
pacientes e seus familiares e/ou cuidadores, seja durante a internação hospitalar, seja em atenção 
ambulatorial ou domiciliar, uma vez que o adoecimento gera grande sofrimento em todos, com a 
possibilidade de perda e luto. Contudo, ainda há poucos trabalhos sobre o atendimento psicológico a 
pacientes e familiares em CP.  
Objetivo: traçar o perfil dos atendimentos realizados pela área de Psicologia de uma equipe 
multidisciplinar de CP em um hospital geral universitário. Método: a partir de informações identificadas 
no banco de dados do serviço de CP, calculou-se a frequência e porcentagem de ocorrência dos 
diferentes procedimentos psicológicos realizados ao período de fevereiro a julho de 2011.  
Resultados: No período analisado, foram atendidos 96 pacientes, com idades entre 22 e 94 anos, 
predominando homens (75%), casados ou amasiados (60,4%), inativos recebendo algum benefício 
(75%), com diagnóstico de câncer (85,4%). Apenas 47,9% dos pacientes estavam cientes do seu 
diagnóstico. Foram realizados 686 procedimentos (média de 7,1 de procedimentos por paciente), dentre 
os quais predominou a “orientação aos familiares quanto ao manejo dos pacientes em cuidados 
paliativos” (29% dos procedimentos realizados), seguida de “atendimento psicológico ambulatorial ao 
familiar” (11,2%) e “atendimento psicológico individual em CP - apoio ao paciente internado” (10,3%). 
Com relação ao fato de que menos da metade dos pacientes estava ciente de seu diagnóstico, pode-se 
considerar que questões culturais associadas à morte e ao morrer influenciam na decisão de 
profissionais e de familiares sobre comunicar ao paciente o diagnóstico e também seu prognóstico.  
Conclusão: a presença do psicólogo e os procedimentos realizados pela área de Psicologia da equipe de 
CP são essenciais para o bom desenvolvimento do plano de cuidados e da dinâmica de trabalho das 
equipes de CP. 
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277. Implantação de visita interdisciplinar com conceito paliativista no 
contexto de um serviço de pronto-atendimento oncológico público no 
Estado de São Paulo 
 
País: Brasil 
Autores: VMA. Hatanaka; FA. Santos; MC. Souza; MSC. Balaboi; GA. Ozorio; ACA. Fraire; L. Paula; JM. 
Barros; JA. Lara; R. Freitas; MH. Sponton; EO. Guterres; AAL.Souza; JA. Atta; LS.Zambon. 
Resúmen:  
Objetivo: O Centro de Atendimento de Intercorrências Oncológicas do ICESP atende cerca de 70 
pacientes/dia com intercorrências geradas pela neoplasia e/ou seu tratamento. O tempo de 
permanência no setor atrela-se a variáveis como complexidade do diagnóstico, possibilidade de 
resolução do mesmo, assim como o tempo necessário para execução e liberação de exames e avaliações 
interdisciplinares. Ainda que se busque otimizar condutas, a espera por resultados torna-se aflitiva. Com 
o intuito de acolher a demanda por informações, validando angústias, dirimindo dúvidas e 
contemplando o cuidar em todas as suas dimensões, implantou-se a visita interdisciplinar diária ao 
paciente e seu acompanhante.  
Metodologia: Formada pela participação de, no mínimo, um médico, um assistente social, um 
enfermeiro, um psicólogo, um farmacêutico e um nutricionista, indicou-se a visita para pacientes no 
CAIO há mais de 6 horas. Cada profissional responsabilizou-se por identificar o paciente, seu quadro 
clínico e aspectos considerados conflitivos. Embasada no gerenciamento médico, iniciava-se o 
atendimento comunicando-se ao paciente e acompanhante dados referentes ao quadro clínico, 
andamento das medidas investigativas e terapêuticas, com foco no processo decisório. A comunicação 
de más notícias com ênfase em prognóstico tornava-se cabível e respaldada pela interdisciplinaridade. 
Aspectos psíquicos, sociais, espirituais e nutricionais eram conduzidos disponibilizando-se a equipe para 
intervenções que os acolhessem. 
Resultados: No período de outubro de 2010 a julho de 2011, foram atendidos 3171 pacientes 
alcançando 84% da população alvo. Em uma amostragem, 95% referiram-se a maneira como foram 
atendidos como ótima, 85% sentiram que suas necessidades foram compreendidas e 94% consideraram 
ter esclarecido estas necessidades. Após a visita, 92% sentiram-se aptos a enfrentar a situação. 
Conclusão: A visita interdisciplinar mostra-se factível e apropriada no contexto de um pronto-
atendimento oncológico. 
 
 

278. El impacto de un grupo centrado en la tarea en un servicio de medicina 
paliativa 
 
País: Uruguay 
Autores: Ramos L.; Bianchi V.; Sehabiague G,; Silvera L.; Vadell L.; Insua L.; Silva M.; Guerrini V.; Silva G.; 
Perroni V.; Lamas L.; Píriz Alvarez G.; Lindner J. Servicio de Medicina Paliativa. Hospital Maciel. 
Montevideo. Uruguay. 
Resúmen:  
Objetivos: Valorar el impacto que genera, en lo personal y en un Equipo de trabajo de Medicina 
Paliativa, asistir a la muerte de pacientes jóvenes, con edades comprendidas entre 15 y 40 años. 
Método: Estudio cualitativo. El equipo asistencial comienza a sentirse afectado emocionalmente por la 
muerte de pacientes jóvenes por lo cual se solicita el apoyo de un dispositivo de ayuda llamado 
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Programa Espacio de Salud Institucional (PESI), preexistente en el Equipo de Salud Mental. A tales 
efectos, el PESI constituyó un equipo constituido por 2 psicólogos y un psiquiatra que se reúnen por el 
lapso de 1 hora cada 15 días para elaborar la experiencia a propósito de algún caso clínico. El trabajo se 
basa en el análisis de actas realizadas en las reuniones realizadas de abril a agosto de 2011. 
Resultados: La demanda del equipo asistencial se centró en el reconocimiento de la implicación y 
sobreimplicación del equipo. Son frecuentes las dificultades relacionadas al manejo del paciente y/o 
familia disruptivo, la vivencia de ingratitud. La gratitud nos parece ligada a la posibilidad de contar con la 
disponibilidad de otro, en este caso, nuestra disponibilidad. Se destaca la importancia del 
autoconocimento que nos permite no acompañar lo descalificante y provocador del paciente y actuar 
profesionalmente sin actuar el malestar que nos provoca. Sentimientos de impotencia, fustración 
surgen del acompañamiento afectivo en el desempeño técnico. En el vínculo con los pacientes se nos es 
proyectado lo positivo y negativo de cada uno de nosotros. 
Conclusiones: Los integrantes del grupo afirman que este tipo de intervenciones: 

 Disminuye el impacto individual frente a la muerte. 

 Mejoran su práctica clínica. 

 Los hace sentir más seguros. 

 Disminuye el burnout. 

 100 % del Equipo dice estar satisfecho con este tipo de intervención, cuida a los integrantes del 
equipo y permite verbalizar emociones favoreciendo el autoconocimiento. 

 
 

279. percepção da importância da assistência espiritual entre pacientes 
portadores de câncer avançado da Fundação Centro de Controle de 
Oncologia do Amazonas – FCECON 
 
País: Brasil 
Autores: J. O. Silva; M. G. M. Cardoso; V. M. C. Araújo 
Resúmen:  
Introdução: Segundo Vivat (2008) a espiritualidade tem sido concebida como elemento importante no 
cuidado a pacientes com diagnóstico de câncer, pois pode proporcionar sensação de bem-estar e 
suporte quanto à forma de se estruturar diante dessa experiência, ajudando-o a enfrentar o sofrimento. 
De forma concordante com a filosofia dos Cuidados Paliativos, no STDCP/FCECON, a assistência 
espiritual é disponibilizada desde 1997 aos pacientes em visita domiciliar. O presente estudo tem por 
objetivo avaliar a importância da assistência espiritual para os pacientes portadores de câncer 
avançado, relatando essa percepção de forma individualizada.  
Material e métodos: A pesquisa ocorreu no mês de junho de 2011 com 50 pacientes em tratamento 
paliativo na FCECON. Utilizou-se um questionário composto por dados de identificação e perguntas 
relacionadas a espiritualidade como: a importância da religião, de quem recebeu a assistência espiritual, 
e os benefícios atribuídos a esta assistência e de que maneira a mesma influência no seu ânimo.  
Resultados: Os resultados demonstraram uma prevalência no sexo feminino (43 entrevistados). A 
religião predominante foi a evangélica. Os pacientes que participaram da entrevista receberam 
assistência espiritual em algum momento durante o período de tratamento, sendo que os ministradores 
dessa assistência foram pastores, capelães, familiares e padres. A busca por Deus foi o benefício mais 
importante na prática espiritual. E por fim se observou que a espiritualidade representa uma influência 
extrema no paciente com câncer.  
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Conclusão: Este estudo permitiu ratificar a importância da assistência espiritual, independente da 
religião, como uma ferramenta essencial no enfrentamento do sofrimento associado ao câncer nos 
pacientes assistidos na FCECON. 
 
 

280. Ciclo de palestras para cuidadores como forma de educação em 
cuidados paliativos 
 
País: Brasil 
Autores: H. Hoepfner Jr.; A.H. Santos; M.C.A.Borges 
Resúmen: A necessidade em preparar cuidadores para o exercício do cuidar mais humanizado e técnico 
fez com que a Unimed Joinville iniciasse, em 2006, um projeto denominado Ciclo de Palestras Educativas 
para Cuidadores. As palestras foram divididas em oito módulos de três horas semanais, ministradas por 
uma equipe multidisciplinar (assistente social, enfermeiras, fisioterapeutas, fonoaudióloga, médicos, 
nutricionistas, psicólogas, técnicos de enfermagem, terapeuta ocupacional e farmacêuticas). Os temas – 
Finitude, em 2006, e Cuidados Paliativos, em 2008, 2010 e 2011 foram abordados por médico e o tema 
– Processo para adoecer e morrer, em 2010 e 2011, por psicoterapeutas. A equipe percebeu a 
importância destes temas como forma de mudança de paradigmas. Os palestrantes estimularam o 
diálogo, esclareceram dúvidas e proporcionaram atualização dos conhecimentos que auxiliaram na 
adequação da postura dos cuidados quando envolvidos nos cuidados de um paciente terminal. Até o 
momento, 335 cuidadores, maiores de 18 anos, concluíram os sete ciclos de palestras oferecidos e, 
acreditamos que conseguimos melhorar o senso crítico dos participantes e proporcionar melhor 
qualidade nos serviços prestados. 
 
 

281. Perfil social dos pacientes do serviço de terapia da dor e cuidados 
paliativos da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas – 
FCECON 
 
País: Brasil 
Autores: A C. Pontes; V. M. C. Araújo; M. G. M. Cardoso; J. O. Silva 
Resúmen: A prática dos Cuidados Paliativos deve ser adaptada em cada país ou região de acordo com 
seus aspectos relevantes, buscando o melhor acolhimento ao paciente com doença avançada, através 
do profundo conhecimento de cada indivíduo, pois cada um tem a sua historia de vida a ser 
considerada, incluindo seus aspectos culturais e sociais.  
Objetivo: Avaliar o perfil social dos pacientes em atendimento domiciliar submetidos a triagem e 
acompanhamento social no STDCP.  
Materiais e métodos: Trata-se de um trabalho retrospectivo realizado durante o período de 
janeiro/2007 a julho/2011. A coleta de dados foi realizada através de ficha de identificação contida nos 
prontuários, livro de registro e estatística mensais do STDCP.  
Resultados: A amostra estudada incluiu 569 pacientes visitados, destes 298 foram do sexo feminino e 
271 do sexo masculino, com faixa etária de 21 a 100 anos. Os solteiros tiveram maior freqüência 
(40,3%), seguidos dos casados (33,03%), viúvos (19,5%) e divorciados (7,23%). Em relação ao nível de 
ensino, 42,98% eram alfabetizados, 32,12% analfabetos e 24,88% com ensino fundamental completo. 
Quanto à renda familiar, os pacientes foram agrupados em dois níveis socioeconômicos: insuficientes e 
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regulares. Observou-se uma maior predominância de casos nas zonas leste, sul e centro-oeste sendo 
relevante observarmos o menor índice na zona centro sul por ser um local com um alto índice de poder 
aquisitivo. 47,52% residiam em casas de madeira, 38,91% de alvenaria e 13,57% mista. Foram 
fornecidos um total de 1864 benefícios assistenciais de maior necessidade dos pacientes.  
Conclusão: Os resultados demonstraram que os pacientes do STDCP apresentaram vulnerabilidade 
social e pessoal devido ao baixo nível socioeconômico. O conhecimento do perfil desta população ao 
longo do tempo poderá contribuir para uma melhoria no atendimento das necessidades sociais dos 
pacientes inseridos no STDCP. 
 
 

282. Tengo cancer ¿y mi sexualidad? 
 
País: Venezuela  
Autores: M. Alvarez; I. Espin, K. Infante; N. Suarez; M. Hidalgo; T. Gonzalez; P. Bonilla 
Resúmen: La sexualidad es un aspecto muy importante de la calidad de vida y con frecuencia 
descuidado por el personal de salud posiblemente por la escasa formación para detectar los problemas 
sexuales y tabú de conversar sobre sexo con las pacientes oncológicas.  
Objetivo: Determinar el impacto del cáncer en la sexualidad femenina.  
Metodología: Estudio descriptivo y transversal, utilizando cuestionario con preguntas sobre sexualidad a 
pacientes de sexo femenino con diagnostico de cáncer, evaluadas en consulta externa del Servicio de 
Cuidados Paliativos y hospitalización del Instituto Oncológico Dr. Luis Razetti. La muestra será de 150. 
Inicialmente se utiliza análisis porcentual, posteriormente estadísticos para establecer significancia.  
Resultados preliminares: De 29 pacientes, el 51,72 % tiene igual deseo sexual, el 65,52 no tiene miedo a 
perder su sensualidad, 68,97 no presenta: dolor, 58,62 resequedad y 82,76 sangramiento durante el 
coito, 55,17 no tiene miedo al efecto del cáncer en su sexualidad, 65,52 tiene excitación sexual y placer, 
82,76 prefiere la penetración a otros métodos para obtener placer y tiene apoyo de su pareja para 
mejorar la relación sexual. No hubo diferencias entre los diferentes grupos de edad en relación a los 
aspectos evaluados. Relacionando tipos de cáncer con deseo sexual no fue igual en la mayoría con 
cáncer de mama y cuello uterino y 60 con otros tumores se mantenía, en los demás aspectos no hubo 
diferencias, excepto con los métodos para obtener placer, el 80 % con otros tumores afirmaban usar 
métodos distintos.  
Conclusiones: Contrario a lo esperado, la mayoría no tiene afectación de su sexualidad por la 
enfermedad, lo cual llama la atención, debiendo esperar completar el estudio, para conocer si este 
comportamiento se mantiene o es producto del tamaño de la muestra estudiada hasta el momento. 
 
 

283. Re-visitando e re-pensando o tabu da morte: Etnografando o cuidado 
do paciente em cuidados paliativos 
 
País: Brasil 
Autores: F. Silva; R. Palmeira; H. Monteiro; I. Araujo; S. Kohler; M. Santos; A. Oliveira; K.F. Simões 
Resúmen:  
Objetivo do estudo: Compreender de que forma os aspectos culturais relacionados à morte na 
atualidade interferem na experiência do paciente em Cuidados Paliativos.  
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Método adotado: Este estudo foi realizado em um setor de Cuidados Paliativos em um hospital público 
no Rio de Janeiro. Neste setor, foi desenvolvida uma etnografia – em um período de oito meses – com 
base nos Estudos Ciência, Tecnologia & Sociedade (CTS), acompanhando as práticas adotadas por 
profissionais de saúde no cuidado ao paciente em estado avançado. A amostra desta pesquisa incluiu 
pacientes (92) e profissionais de saúde (8) em um total de 100   participantes. Os dados coletados foram 
descritos em cadernos de campo, seguindo os caminhos delineados pelos próprios atores participantes 
da rede em Cuidados Paliativos.  
Resultados Obtidos: Foi identificado que o tabu da morte ainda presente na atualidade foi 
reconfigurado na experiência do paciente em Cuidados Paliativos, especialmente quando o atendimento 
multidisciplinar permitiu um compartilhar das angústias e sofrimentos que decorriam da proximidade da 
morte. Esta reconfiguração foi observada na espontaneidade do paciente ao tratar das questões 
relacionadas à própria morte, pondo em cheque o paradigma de tabu da morte. Isto foi observado 
quando em trajetória de vida pôde exercer sua autonomia, buscando realizar seus desejos a fim de que 
pudessem trazer maior satisfação e bem-estar até a sua morte. Um espaço de abertura à experiência do 
paciente foi identificado e desta forma, houve uma abordagem honesta, empática e autêntica por parte 
dos profissionais de saúde em relação às perdas e luto de si mesmo.  
Conclusão: Os aspectos culturais relacionados à morte evidenciados pelo discurso e atitude dos 
profissionais de saúde propiciaram um espaço de reflexão do paciente acerca da morte e do morrer. 
Assim,  ampliou-se o olhar ao paciente em sua trajetória, aproximando-se das reais dúvidas, anseios e 
ações possíveis neste limiar entre a vida e a morte. 
 
 

284. Cuidados paliativos em oncologia pediátrica: Perspectivas maternas 
 
País: Brasil 
Autores: D.A. Geronutti, R.C. Popim, V.L.P. Tonete 
Resúmen: O objetivo geral dessa investigação foi apreender as concepções e experiências sobre 
cuidados paliativos, a partir de mães cujos filhos falecidos estiveram internados em um hospital 
oncológico. Estudo de abordagem qualitativa, do tipo descritivo que se baseou, também, em 
informações quantitativas para a caracterização dos participantes. Os dados se referem ao período de 
junho de 2007 a abril de 2010, colhidos por meio de análise de documentos eletrônicos e prontuários 
das crianças inseridas no Programa de Cuidados Paliativos e, também, a partir de questionários e 
entrevistas realizadas nos domicílios de sete mães. Os dados foram analisados através do Método de 
Análise de Conteúdo de Bardin, vertente temática. Foram detectadas 34 crianças que estiveram sob 
cuidados paliativos no referido período. Os depoimentos foram sistematizados em cinco temas: 
Concepções sobre cuidados paliativos; Cuidados maternos após a comunicação sobre a impossibilidade 
de cura; Cuidados profissionais após a comunicação sobre a impossibilidade de cura; Sentimentos 
maternos sobre a fase de cuidados paliativos; Perspectivas maternas sobre os sentimentos dos filhos 
quando em cuidados paliativos. As concepções maternas sobre cuidados paliativos revelaram-se vagas, 
distorcidas ou mesmo inexistentes, havendo a necessidade de investimentos institucionais para 
modificar essa situação. Quanto às experiências relatadas por essas mulheres, essas foram permeadas 
por sentimentos de diferentes tipos e intensidades, com destaque aos de impotência e inconformismo. 
A convicção religiosa mostrou-se um importante recurso para a aceitação e superação dos problemas. 
As percepções sobre o cuidado materno e profissional durante a fase de cuidados paliativos apontaram 
para importância da atenção integral às crianças e suas famílias, da qualificação da equipe para esses 
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cuidados e da inclusão, orientação e participação ativa dos familiares nas decisões a serem tomadas 
para se obter a melhor qualidade de vida dessas crianças durante essa fase. 
 
 

285. ¿Dar malas noticias a pacientes Latino Americanos de bajo nivel 
educativo es complicado? 
 
País: Perú 
Autores: Hidalgo, Lilian; Gomezese, Omar; Borges; Marcos; Duarte, Eva 
Resúmen:  
Introducción: Es sabido que una comunicación efectiva y oportuna permite a los pacientes y sus familias 
obtener información y ayudar a identificar estrategias. Existe una creciente preocupación en los médicos 
sobre como comunicar información de salud que constituye malas noticias. Aunque es  un reto,  y 
muchas veces resulta  estresante,  se puede hacer efectivamente. Lamentablemente los programas 
universitarios no contemplan en su mayoría la enseñanza de cómo dar malas noticias. Cabe resaltar que 
no siempre hay disponibilidad de todos los miembros del equipo multidisciplinario como trabajador 
social, farmacólogo y algunas especialidades no existen (ejemplo: consejero espiritual,  Chaplain). 
La forma en que la comunicación ocurre puede impactar significativamente en el nivel de satisfacción 
del paciente y su relación con el personal de salud durante todo el tratamiento. Los conflictos médico 
legales usualmente ocurren como resultado de una pobre comunicación, recordemos que en nuestra 
Región  los marcos legales no están claramente definidos en lo que respecta a Medicina Paliativa.  
Hay factores que influyen en la recepción de la información en un sector importante de nuestra 
población: el nivel educativo y económico, la orientación religiosa, factores culturales, creencia en 
medicina folclórica, etc. Es característica la preferencia por no discutir abiertamente (ejemplo: el 
pronóstico),  las decisiones son hechas en familia y es frecuente la conspiración del silencio. 
Nuestra intención es incluir en la medida de lo posible una Conferencia sobre esta realidad que 
enfrentamos cotidianamente. Constituye un reto mayor dar malas noticias a personas de escasos 
recursos económicos, que generalmente están asociados a bajo nivel educativo. Somos cuatro médicos 
paliativistas de Brasil,  Colombia, Guatemala y Perú, quienes deseamos compartir nuestras experiencias 
y  las estrategias que empleamos para enfrentar esta situación. 
Conclusiones y recomendaciones: Proveer buena calidad de cuidados al final de la vida a pacientes de 
diversa formación  y creencias sigue siendo un reto importante y una meta no alcanzada. Los efectos a 
largo plazo de la forma en que el paciente latinoamericano recibe malas noticias no ha sido 
completamente estudiado o documentado. Se necesita investigación sobre cómo educar mejor. 
 
 

286. Perfil epidemiológico dos pacientes atendidos no internamento do 
Centro Hospitalar de Reabilitação Ana Carolina Moura Xavier 
 
País: Brasil 
Autores: A. C. Paula; M. Moraes; I. K. Kuhn; J. P. Kotinda; N. Yoshii; L. P. F. Santos 
Resúmen: O presente estudo tem por objetivo expor o levantamento de dados referente aos pacientes 
internados no Centro Hospitalar de Reabilitação Ana Carolina Moura Xavier (CHR) no ano de 2011. A 
metodologia utilizada foi a coleta de dados dos prontuários de 118 pacientes internados entre 
03/01/2011 e 05/12/2011. Do total de prontuários pesquisados 42% foram do sexo feminino e 58% do 
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sexo masculino, sendo 65% eleitos para o plano de reabilitação e 35% para o plano de orientação. As 
patologias atendidas foram: Lesão Medular (28%), Lesão Encefálica Adquirida (58%) e outras (14%), com 
o tempo de internamento médio de 10 dias para orientação e 19 dias para reabilitação. Em relação às 
lesões medulares, a etiologia predominante foi ferimento por arma de fogo (31%), seguido de acidente 
automobilístico (15%). O segmentos da coluna torácica foram os mais acometidos (58%), seguidos por 
região cervical (30%) e região lombar (12%). As lesões completas (ASIA A) totalizaram 52% e as lesões 
incompletas (ASIA B, C ou D) 48%. No grupo dos pacientes com Lesão Encefálica Adquirida a principal 
patologia atendida foi Acidente Vascular Encefálico com 76%, sendo 71% episódio isquêmico, 25% 
hemorrágico e 4% não identificado no prontuário. De acordo com os dados analisados conclui-se que a 
população de pacientes atendidos é predominantemente do sexo masculino, a patologia mais freqüente 
foi o Acidente Vascular Encefálico e diferente do observado na literatura, ferimentos por arma de fogo 
despontam como a principal causa de lesão medular. 
 
 

287. Analise epidemiológica dos pacientes com amputação atendidos no 
Centro Hospitalar de Reabilitação Ana Carolina Moura Xavier 
 
País: Brasil 
Autores: C. G. V. Rosa; I. K. Kuhn; C. Bay; J. S. Darin 
Resúmen:  
Objetivo: O presente trabalho faz a analise estatística dos casos atendidos pelo Grupo de Amputados do 
Centro Hospitalar de Reabilitação Ana Carolina Moura Xavier, e comparar com a literatura já existente. 
Metodologia: Foram analisados de prontuários dos pacientes que iniciaram o tratamento para 
protetização entre 01 de janeiro e 30 de novembro de 2011, coletando dados referentes à idade, sexo, 
escolaridade, causa e nível da amputação, tempo de evolução, localidade, entre outras informações 
relevantes no processo de protetização destes pacientes. Foram procurados dados na literatura 
brasileira e mundial para comparação. Resultados: Foram atendidos neste serviço, durante o período 
analisado, 154 pacientes, sendo todos submetidos ao protocolo de avaliação e tratamento, seguindo os 
critérios de inclusão e exclusão.  
Destes, 113 homens e 41 mulheres. As principais causas de amputação foram doenças relacionadas a 
Diabete Melitus (72), vasculopatias (29) e traumáticas (26). A maioria foram no nível transfemoral (79) 
seguido do transtibial (40). Conclusão: A analise dos dados obtidos não distoa dos dados de outros 
serviços nacionais estando sua principal causa relacionada a falta de controle e cuidados do paciente 
diabético em pacientes idosos, trauma em jovens e mal-formações em crianças. 
 
 

288. Tratamento intensivo para protetização de pacientes com amputação 
de membros inferiores bilateral 
 
País: Brasil 
Autores: A. Andrade Junior; I. K. Kuhn; E. Saito; M. T. V. D. Osten 
Resúmen:  
Objetivos: Coletar e pacientes com amputações bilaterais de membros inferiores que foram submetidos 
à reabilitação intensiva em regime de internação hospitalar no Centro Hospitalar de Reabilitação Ana 
Carolina Moura Xavier.  
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Materiais e Métodos: Foram analisados os cinco casos de pacientes com amputações bilaterais de 
membros inferiores internados no CHR para reabilitação intensiva, no período de 15/08/2011 a 
09/12/2011. Todos foram avaliados previamente, submetidos ao tratamento pré-protético 
ambulatorialmente e indicados à protetização, apresentando condições físicas mínimas para tal.  
Resultado: A idade variou entre 59 anos a 84 anos. A internação iniciou após a modelagem e entrega das 
próteses. Todos realizaram Fisioterapia, Terapia Ocupacional e Psicologia, com freqüência de 2 vezes ao 
dia. O período total de internação foi de 12 dias. Após este período os pacientes foram encaminhados 
para reabilitação ambulatorial 01 vez por semana. Destes cinco pacientes, 4 saíram deambulando com 
as próteses com altura reduzidas e capacidade de uso domiciliar diário com independência, atualmente 
ainda em acompanhamento ambulatorial. Um paciente apresentou o quadro de AVC isquêmico e 
oclusão arterial aguda por tromboembolismo devido a fibrilação atrial, no décimo dia de internação. 
Discussão: Foi observada a aceleração da evolução destes pacientes, nesse período de tratamento, em 
relação ao casos semelhantes que anteriormente eram conduzidos apenas ambulatorialmente. A 
literatura é vasta na descrição dos tratamentos para pacientes com amputações, porém bastante 
limitada quando se busca estes métodos em regime intensivo em internação hospitalar. 
 
 

289. Atendimento do paciente com síndrome do encarceramento em 
cuidados paliativos sob a perspectiva da terapia ocupacional: Um Estudo de 
Caso 
 
País: Brasil 
Autores: Vaniusa Silva Abade (autor), Tatiane do SAntos Arini (co-autor), Maria Tereza Sales Furtado (co-
autor) 
Resúmen:  
Introdução: Uma das possíveis conseqüências é a ocorrência do Acidente Vascular Encefálico (AVE), 
podendo este ser isquêmico ou hemorrágico. Quando ocorre no tronco cerebral, afetando as vias 
motoras descendentes, pode ocasionar a síndrome do encarceramento, que consiste num quadro 
clínico de paralisia rara e grave. Dentro da perspectiva negativa de prognostico funcional e dos riscos 
decorrentes às comorbidades e fragilidades relacionadas à patologia, o paciente em síndrome do 
encarceramento é perfil para os Cuidados Paliativos. 
Objetivo: Este estudo de caso tem por objetivo mostrar a assitencia à uma paciente com síndrome do 
encarceramento, em cuidados paliativos, sob a perspectiva do profissional de terapia ocupacional. 
Metodo do estudo: O estudo de caso foi elaborado a partir da assistência da terapeuta ocupacional, a 
uma mulher de 54, vitima de acidente vascular encefálico em junho de 2010, na região do tronco 
cerebral, e que deu entrada no Hospital Premier em setembro do mesmo ano. Ao longo de 1 ano, a 
paciente esta sendo acompanhada pela terapia ocupacionale readquiriu a possibilidade de escolha e 
autonomia dentro do possível, e de manifestação de desejos, o que contribui, também para melhora de 
sintomas relacionados a dor e dispnéia. 
Conclusao: Pode-se verificar a eficácia e os bons resultados obtidos com os atendimentos de terapia 
ocupacional, o que confere a necessidade do atendimento desta categoria de profissional aos pacientes 
com seqüela neurológica grave, incluindo a síndrome do encarceramento visando autonomia e melhor 
qualidade de vida 
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290. Avaliação do fluxo de atendimento e reabilitação dos pacientes com 
amputação 
 
País: Brasil 
Autores: C. G. V. Rosa; I. Marques; E. Saito; M. T. V. D. Osten 
Resúmen:  
Objetivos: O presente estudo tem como propósito analisar o fluxo de atendimentos realizados pela 
Grupo de Amputados do Centro Hospitalar de Reabilitação Ana Carolina Moura Xavier, desde o seu 
encaminhamento da Unidade de Saúde até a alta, e avaliar o tempo dispensado entre cada etapa do 
atendimento.  
Metodo: Foram analisados os prontuários de todos os pacientes com amputação encaminhados a este 
serviço para reabilitação, entre 01 de janeiro a 30 de novembro de 2011, separados pela sua origem, 
provenientes de Curitiba, Região Metropolitana e outras localidades pactuadas. Todos realizam o 
processo terapêutico completo, de triagem, avaliação multidiciplinar, treino pré protético, solicitação e 
recebimento da prótese, treino pós protético e alta terapêutica. 
Resultados: Foram revisados os prontuários de 154 pacientes, sendo que 68 residem em Curitiba, 72 na 
Região Metropolitana e 14 de outros municípios. O tempo total de tratamento foi, em média, de 182 
dias para amputações transtibiais e de 226 dias para transfemorais, segundo o proposto pelo Grupo de 
Amputados.  
Discussão: Baseado na análise desse fluxo de atendimento dos pacientes atendidos no CHR, poderemos 
estabelecer métodos para encurtar o tempo de reabilitação, identificando os pontos de maior espera, 
no caso entre a solicitação e a entrega da prótese, bem como elaborar estratégias junto com os órgãos 
públicos para facilitar o processo e aumentar o número de pacientes contemplados. 
 
 

291. Apresentação do protocolo de tratamento dos pacientes com 
amputações atendidos no Centro Hospitalar de Reabilitação Ana Carolina 
Moura Xavier.  
 
País: Brasil 
Autores: C. G. V. Rosa; I. K. Kuhn; A. Andrade Junior; J. S. Darin; I. Marques; E. Saito; C. Bay; M. T. V. D. 
Osten; M. Welter 
Resúmen:  
Introdução: Desde 2009 o Centro Hospitalar de Reabilitação Ana Carolina Moura Xavier (CHR) atende 
pacientes de alta complexidade, como atenção de nível terciário, à cidade de Curitiba, região 
metropolitana e municípios do interior do Paraná. O presente estudo tem por objetivo divulgar o 
protocolo de atendimento realizado no CHR para os pacientes com amputação e sistematizar e 
descrever o fluxo de atendimento segundo o nível da amputação compartilhando com outras 
instituições que atendem este mesmo perfil de pacientes.  
Metodologia: Baseado na experiência preliminar de 2 anos de trabalho no hospital desde sua 
inauguração, pesquisa na literatura e intensa discussão da equipe multidisciplinar que atende ao grupo 
de pacientes com amputações, chegou-se a um protocolo de atendimento considerando seu nível de 
amputação e relacionando com o número mais adequado de terapias, distribuídas entre médicos, 
fisioterapeutas, psicólogos, terapeutas ocupacionais, nutricionistas e assistentes sociais.  
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Resultado: Este protocolo contemplou a maioria dos pacientes atendidos, sendo poucos os casos em 
que foram indicados um protocolo extra de tratamento. Os objetivos foram divididos entre As 
especialidades, segundo suas áreas de atuação, otimizando o treinamento do paciente.  
Conclusão: O protocolo serviu aos terapeutas do hospital como ferramenta de troca de conhecimentos, 
gerando aulas e orientações para os terapeutas de outras áreas de atendimento, proporcionando o uso 
de uma mesma linguagem entre os diversos setores do hospital. Este, por final, uniformizou o 
atendimento, o que permitiu que resultados possam ser futuramente analisados e comparados 
objetivamente, incentivando a criação de novos projetos. 
 
 

292. Proyecto de comunicacion para sala de espera de consultorios en la 
unidad de cuidados paliativos (UCP) 
 
País: Argentina 
Autores: A.Coronelli; H.Haedo; C.Figueroa; E.Jaime; N.Díaz; M.Bertolino; G.Farias; F.Vega; C.Cullen; 
G.Mammana 
Resúmen:  
Objetivo: Se plantea un plan integral de difusión del concepto de los cuidados paliativos y la labor de 
estos, destinado a pacientes y familiares, a fin de que el conocimiento global les provea un acceso pleno 
para la participación de las diversas actividades. 
Introducción: El trabajo de la Unidad en Sala de Espera de Consultorios, con los pacientes y sus 
allegados, se facilita con la difusión, permitiendo al paciente y su entorno comprender y disfrutar de la 
atención global de los cuidados paliativos, visualizando, no solo la atención médica, sino el tratamiento 
que integra diferentes abordajes 
Desarrollo: La realización de este proyecto consiste en: 

A) Folletos gráficos para que los pacientes se lleven a sus casas., 1º Folleto con explicación de UCP y 
funcionamiento de la UCP., 2º) Folleto con aclaración de las actividades “integrativas” una por 
una con explicación y finalidad, responsables, horarios, participantes., 3º) Folleto con explicación 
de qué significa “acompañar y cuidar”, partiendo de lo más elemental., 4º) Folleto que explique 
las posibilidades de no estar sólo y cómo explorar pedido de ayuda en UCP. 

B) Cartelera con explicaciones, fotos y gráficos que expliquen el funcionamiento total de la UCP. 
Conclusión: Es muy importante que los pacientes conozcan y comprendan todo el proceso y todas las 
posibilidades de participación que se encuentran a su disposición en la UCP. Se trata de desarrollar un 
“Plan de comunicación para sala de espera”, que es el lugar donde ingresan los pacientes de UCP.Este 
Plan debe integrar textos explicativos, diagramas, fotos ect. Con un lenguaje escrito y visual didáctico, 
con la intención de que su comprensión sea fácil para todo el espectro de pacientes y familiares. 
 
 

293. Significância: como a arte e o voluntariado podem ajudar a refletir 
sobre a pergunta: Para Que? Uma experência en un Hospital de Infectologia 
- S. Paulo Brasil 
 
País: Brasil  
Autores: G.Brunetti; E.Aires; R.Cruz; M.S.Ferrão; Y.C.Lian; S.Conceição; C.Rocha 
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Resúmen: P.T.J., 16 anos, vive com HIV/aids, transmissão vertical, vem de muitas internações, 11 
internações nos últimos 3 anos com média de 70 dias por internação. Em suas internações, a causa mais 
importante de internação foi diarréia crônica de difícil controle por Isospora belli. Seus pais faleceram 
por HIV/aids antes que ele completasse 08 anos. Quando não estava no hospital, residia com irmão mais 
velho. Fisicamente, apresenta estatura diminuída( 1,35 cm e 22 kg) para sua idade e aparência 
impúbere.  Chama atenção também a presença de olheiras, marcando cronicamente seu semblante. 
Psicologicamente é introvertido, se aborrece fácil se tentam conversar com ele e recusa que lhe façam o 
exame físico. Não usa regularmente o tratamento antiretroviral. Quando é tratado como criança, por se 
enganarem com sua aparência infantil, torna-se muito hostil. Não freqüenta escola e não quer receber 
nenhuma instrução formal como alfabetização. 
Uma voluntária o apresentou a tinta, papel e propôs que ele pintasse qualquer coisa. Inicialmente 
recusou. Depois tentou e pareceu gostar. Ele começou a pintar em tinta acrílico, tão bem que a 
voluntária se surpreendeu. Ela começou a visitá-lo diariamente, geralmente à noite, após seu trabalho. 
Ele decide pintar um rosto masculino em uma grande tela. Sua primeira, e última, pintura a óleo. 
Enquanto isto, a equipe organiza Vernissage na entrada do hospital. O rosto masculino com olheiras 
semelhantes às suas , foi para a exposição ainda úmido. P. falece 14 dias após a exposição. Antes foi 
feito pequeno livro com fotos dos quadros, da exposição e com páginas do livro de registro escrito por 
pessoas do Hospital de médicos a visitantes. Ele recebeu este livro, abriu seus olhos e por um momento 
todos entenderam que aquele artista plástico estava pleno de sua arte e que ela além de ajudá-lo 
também ajudou a dar significância a toda equipe. 
 


