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1. INTRODUÇÃO CARTILHAS ANCP – CUIDADOS DE FIM 
DE VIDA PARA LEIGOS

Essa cartilha é fruto de amigos antigos, de amigos novos ou simplesmente de 

um grupo de pessoas que se tornaram amigos por uma causa em comum – os 

Cuidados Paliativos na geriatria, através da Academia Nacional de Cuidados 

Paliativos (ANCP) em parceria com a Sociedade Brasileira de Geriatria e 

Gerontologia (SBGG).

Somos um grupo de profissionais espalhados pelo Brasil e encantados com essa 

temática. A intenção desta cartilha: esclarecer a quem não pertence à área da 

saúde os aspectos clínicos de idosos portadores de doenças avançadas, que não 

sejam câncer, quando se apresentam em fase avançada.

Em 2021, a ANCP buscou unificar as áreas dos diferentes saberes e propôs a 

criação da 1ª Comissão Multiprofissional de Geriatria e Gerontologia. Assim, entre 

os anos de 2021 e 2023, esse comitê se propôs a desenvolver vários trabalhos e, 

dentre eles, esta cartilha.

Escrever a cartilha foi uma das tarefas mais prazerosas para o grupo, pois mesmo 

com uma literatura científica ampla, existem poucos materiais para o público leigo 

não pertencente à área da saúde. CComo os temas doença e morte perpassam 

a humanidade em comum, esse grupo de profissionais concluiu que a melhor 

forma de contribuir para a difusão do conteúdo teórico dos Cuidados Paliativos 

é escrevendo materiais em uma linguagem mais simples e acessível, com maior 

alcance para o público em geral, de forma a ajudar as pessoas que precisam 

de informações relacionadas a esses temas e, que assim, consigam também 
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repassar o que leram aos outros.

Sabemos que falar de cuidados ao fim de vida não é algo fácil tecnicamente. Então, 

imagine para as pessoas que, ao ler esse material, buscam informações a fim de 

conhecer e aplicar o que aprenderam para ajudar alguém que está se despedindo. 

São vários aspectos atrelados aos cuidados de fim de vida, e escolhemos alguns 

pontos que consideramos fundamentais.

Portanto, o objetivo desta cartilha é fornecer informações que deem suporte a 

quem esteja cuidando de alguém em um momento de vida que, muitas vezes, 

é angustiante, desgastante e até solitário; caso não saiba como agir diante de 

um sofrimento cuja origem é a dor nas costas, a falta de ar, a raiva de passar por 

esse momento, a tristeza por não saber o que será de suas coisas, o medo do 

desconhecido... esta cartilha poderá contribuir com informações valiosas.

Este conteúdo é uma tradução gentil de termos técnicos e vivências na área da 

saúde para pessoas, sem tanto conhecimento teórico na área, mas que convivem 

no dia a dia com o desafio de cuidar de alguém portador de uma doença incurável, 

em fase avançada e que progride ao longo dos anos. É nesse momento que se 

enfrentam sinais e sintomas desagradáveis que põem em dúvida o bem-estar 

dessa pessoa cuidada e coloca-se todo um plano de cuidado em reflexão, se está 

agindo certo ou não.

Ao longo da cartilha serão abordados temas do enfermeiro, do fonoaudiólogo, 

do nutricionista, do médico, do dentista, do farmacêutico, do psicólogo e do 

fisioterapeuta. Todo o time dessa Comissão Multiprofissional descreve aspectos 

importantes relacionados ao processo de morrer, do fim da vida de idosos 

portadores de doenças não oncológicas. A SBGG foi generosa em aceitar nosso 
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convite para a revisão desta cartilha, demonstrando espírito de parceria, de “time 

que joga junto, de união.

Alguns pontos de destaque:

O processo de morrer ou fase ativa de morte consta de um período que dura de 3 

a 7 dias com características muito peculiares. A pessoa, de uma forma poética, se 

assemelha a uma flor que se desidrata, perdendo seu vigor ou sua energia vital, ou 

como uma chama de vela que vai se apagando. É uma fase em que a espiritualidade 

é aflorada, pois esse momento pode ser entendido como um rito de passagem para 

outra esfera, outro local ou um reencontro; o renascimento, a transcendência ou, 

apenas, o descanso eterno.

Conhecer características de todas as dimensões do ser humano nessa fase – física, 

psicológica, social e espiritual – auxilia não apenas o profissional de saúde, mas o 

cuidador (familiar ou profissional) nos detalhes da rotina de cuidados diários. A atenção 

aos detalhes é um fator diferencial para cuidar de alguém que está se despedindo. Por 

exemplo: a alimentação, o estado de sonolência, a capacidade de urinar, a falta de ar, 

a dor, a ansiedade, o desejo de falar dos medos, a preocupação com quem se ama – e 

mais além – o desejo de pedir desculpas ou perdoar; estar atento a situações como 

essas na tentativa de demonstrar carinho, respeito e amorosidade a quem se cuida.  

Temos a certeza de que esta cartilha contribuirá para dirimir dúvidas, acolher medos 

e desenvolver a confiança necessária para promover a qualidade de vida desejada 

de quem está sendo cuidado. Desejamos uma leitura leve, instrutiva e que promova 

mais ideias para um melhor cuidado.
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2. O QUE SÃO DOENÇAS CRÔNICAS 
Os últimos avanços científicos e tecnológicos têm mudado o perfil de 

doenças e a mortalidade no mundo. As pessoas estão vivendo cada vez mais. 

Consequentemente, está aumentando o número de doenças crônicas. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define que doenças crônicas são aquelas 

de longa duração, geralmente com lenta progressão e que não são transmitidas 

entre as pessoas. Os principais exemplos destas doenças são as cardiovasculares, 

as pulmonares, as renais e as demências. Estas doenças podem ocorrer “juntas” 

no mesmo indivíduo e podem causar sérios problemas de saúde. Os  idosos com 

doenças crônicas geralmente vivem longos períodos e morrem destas doenças, 

mas antes disso, vivem com progressivo declínio físico, perda de funcionalidade 

e sintomas que reduzem sua qualidade de vida. 

Através da abordagem dos Cuidados Paliativos e da atuação de uma equipe 

interdisciplinar, os pacientes com doenças crônicas que ameaçam a vida podem 

receber um cuidado com foco maior no paciente, na sua qualidade de vida e nas 

suas preferências e valores sobre seus cuidados de saúde. 

3. CONHECENDO ALGUMAS DAS DOENÇAS CRÔNICAS 
E OS CUIDADOS AO FIM DE VIDA

a) Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) 

A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), também conhecida como 

enfisema, é uma condição na qual as vias aéreas nos pulmões ficam danificadas, 
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o que dificulta o fluxo de ar para dentro e para fora. Os sintomas podem incluir 

falta de ar, tosse, dor, perda de peso e caquexia (emagrecimento por perda de 

fome de causa específica pela doença e risco de infecções pulmonares).

Um médico irá ajudar com o tratamento médico da DPOC, mas os sintomas da 

doença também precisam de um tratamento cuidadoso de outros profissionais e 

pode ser necessário inclusive ajuda de outras pessoas de confiança. Gerenciar 

os sintomas e o estresse da DPOC pode ser muito difícil. Na fase mais grave e 

avançada da doença, a falta de ar pode ocorrer até em repouso e a perda de peso se 

torna marcante. Às vezes, evoluem com caquexia, mesmo com todo o tratamento 

para a doença, e internações frequentes se tornam necessárias para o controle de 

sintomas. Nesta fase, o controle primoroso dos sintomas, desde a falta de ar até a 

ansiedade que acomete esses pacientes, é urgente e necessário. Por isso que os 

Cuidados Paliativos são uma parte importante do seu tratamento, principalmente 

nesta fase mais avançada da doença, com principal objetivo de ajudar a alcançar 

a melhor qualidade de vida possível, dando uma camada extra de apoio. A equipe 

de Cuidados Paliativos trabalha em parceria com outros especialistas envolvidos 

nos cuidados. Eles garantirão que todos estejam na mesma sintonia.

As equipes de Cuidados Paliativos também ajudam a gerenciar a falta de ar, 

usando medicamentos que reduzem essa sensação. Eles podem tratar ansiedade 

e depressão com medicamentos, bem como terapia de conversação, massagem e 

técnicas de relaxamento. Ter uma doença crônica como a DPOC requer mudanças 

no estilo de vida, e por isso toda equipe de saúde poderá ajudar orientando sobre 

como se manter o mais saudável possível durante todo o curso da doença.

É inevitável que sua vida mude depois de ser diagnosticado com doença pulmonar 
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obstrutiva crônica (DPOC). Pode não ser tão fácil fazer as coisas que você costumava 

fazer antes. Existem desafios físicos e também emocionais, tais quais:

NUTRIÇÃO: alguns alimentos podem afetar sua respiração e a combinação 

certa de nutrientes em sua dieta pode ajudá-lo a respirar mais facilmente. Para 

algumas pessoascom DPOC, comer uma dieta com menos carboidratos e mais 

gordura as ajuda arespirar mais facilmente. O nutricionista da equipe poderá fazer 

estas orientações.

TÉCNICAS DE ECONOMIA DE ENERGIA: no contexto de uma doença avançada, 

as atividades físicas poderão ser adaptadas de forma a economizar energia para 

que o paciente a utilize com atividades que têm mais valor e significado. Exemplos 

de como economizar energia:

•  Utilizar escovas de dentes elétricas

•  Utilizar cadeiras para o banho

•  Comer e beber devagar com pausas para respirar

•  Cadeira de rodas para distâncias maiores.

A equipe de fisioterapia e terapia ocupacional poderão orientar adaptações e 

auxiliar amaximizar o conforto do paciente.

LIDANDO COM AS EMOÇÕES: obter apoio emocional é tão importante quanto 

lidar com as questões físicas. Reconhecer e lidar com sentimentos de medo, 
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ansiedade, depressão ou estresse, além de utilizar técnicas de relaxamento e 

respiração podem auxiliar nos sintomas de falta de ar.

PLANEJE SEU FUTURO COM DPOC: conversar com seus médicos e cuidadores 

sobre pontos importantes da sua vida e sobre os cuidados futuros que deseja ou 

não receber, no melhor momento e planejar algumas coisas quando estiver mais 

incapacitado pela progressão da doença, são questões que a equipe de Cuidados 

Paliativos pode orientar para que seus desejos e preferências sejam respeitados 

e atendidos.

b) Insuficiência cardíaca 

A insuficiência cardíaca é uma condição crônica na qual o coração é incapaz de 

bombear o sangue corretamente. Pacientes com essa doença não sofrem apenas 

de falta de ar e fadiga como resultado de seu processo de doença, mas também 

relatam várias outras queixas, incluindo dor, náuseas, ansiedade e depressão, 

levando a um sofrimento psicossocial significativo, tanto para si, quanto para 

seus cuidadores.

Um cardiologista ajudará com o tratamento médico da insuficiência cardíaca, 

mas os sintomas dessa doença, assim como no DPOC, também precisam de 

um tratamento cuidadoso envolvendo outros profissionais. A maneira como a 

insuficiência cardíaca irá evoluir é diferente para cada paciente, mas a maioria 

vive um quadro de piora contínua e gradual, até a morte. Nas fases mais 

avançadas, é comum pacientes necessitarem de internações frequentes para 

controle de sintomas, principalmente da falta de ar. Além disso, evoluem com 

perda da capacidade de fazer suas atividades de forma independente e perda de 
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peso importante, apesar de todo tratamento adequado para a doença. Gerenciar 

os sintomas e o estresse da insuficiência cardíaca pode ser muito difícil, e é por 

isso que os Cuidados Paliativos podem ser uma parte importante do tratamento. 

Pessoas que possuem insuficiência cardíaca se “acostumam” com os sintomas 

com os quais devem conviver, minimizando-os e passando a aceitá-los como 

algo normal, inerentes à doença, não percebendo estes afetarem sua qualidade 

de vida e limitarem sua funcionalidade. A falta de ar costuma ser a queixa mais 

comum. Orientações sobre como ficar em pé, sentar e se deitar para melhorar a 

respiração podem ajudar a controlar melhor esses sintomas. O uso de ventiladores 

portáteis, técnicas de relaxamento, meditação e exercícios respiratórios para 

diminuir qualquer ansiedade também são eficazes na sensação de falta de ar. 

Especialistas em Cuidados Paliativos podem ajudar a planejar tudo isso com 

antecedência, já que episódios de insuficiência cardíaca podem se tornar piores, 

repentinos e imprevisíveis. Na verdade, uma das coisas mais importantes que a 

equipe de Cuidados Paliativos pode fazer é ajudar a discutir completamente a 

saúde do paciente com os cuidadores familiares. Conforme a doença se torna 

mais intensa, o conforto deve ser priorizado.

 
c) Acidente Vascular Cerebral – “derrame”

O Acidente vascular cerebral (AVC) é um evento súbito de redução de oxigênio em 

lugares do cérebro. Estes eventos têm chance de recuperação neurológica, mas 

podem ser muito graves e até irreversíveis em alguns casos, com elevado risco 

de morte, trazendo sequelas motoras e neurológicas permanentes. Os sintomas 

mais frequentes que podem causar desconforto pelas sequelas são: dor, excesso 
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de saliva, dificuldade para se alimentar devido a engasgos frequentes e perda 

de força, dificuldade para andar, constipação, convulsões, lesões de pele (lesões 

por pressão) e aumento de secreção pulmonar. O adequado manejo desses 

sintomas pode trazer melhor qualidade de vida e conforto para o paciente e sua 

família. Alguns pacientes vão iniciar um longo processo de reabilitação após a 

alta hospitalar e enfrentarão uma nova rotina de dependência física e terapias. 

O suporte da equipe multidisciplinar dos Cuidados Paliativos também será 

fundamental nesse processo de transição de cuidados para o domicílio e na 

adaptação à nova realidade. 

d) Doença Renal Crônica

A doença renal crônica é um processo de falência dos rins, órgão essencial para 

o metabolismo e eliminação de toxinas de nosso organismo. Esse processo pode 

ser decorrente de doenças crônicas como diabetes e hipertensão, ou de doenças 

agudas, como o uso de medicamentos, sangramentos e traumas. 

Alguns pacientes pioram o quadro ao longo do tempo, apresentando perda de  

funcionalidade e precisam de ajuda para realizar suas atividades, passando por 

internações frequentes no hospital, evoluindo com piora clínica e da condição 

física, apesar de todo tratamento. É possível que o paciente se recuse a realizar 

hemodiálise por motivos diversos, pois esse tratamento não necessariamente 

melhora a funcionalidade ou os sintomas. Porém, essa decisão deve ser bem 

discutida com a equipe de saúde, avaliando os custos e benefícios para a melhor 

tomada de decisão. 

Além disso, durante o período de hemodiálise, pode ocorrer declínio de 

funcionalidade – especialmente entre os pacientes idosos –, aumento do número 
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de internações hospitalares e piora na qualidade de vida. Sintomas frequentes 

que causam desconforto são: cansaço, emagrecimento, falta de ar, câimbras, 

insônia e depressão. A equipe multidisciplinar de Cuidados Paliativos deve atuar 

no controle de sintomas, auxiliando o paciente e seus familiares no entendimento 

do processo de adoecimento – assim como ajudar nas decisões relacionadas à 

saúde –, além de orientar sobre o processo de fim da vida. Os Cuidados Paliativos 

podem ajudar os pacientes em hemodiálise ou não. 

Se for de acordo com os valores do paciente em não realizar a hemodiálise ou 

não tiver indicação pelo médico que o acompanha, ele ainda poderá receber todo 

cuidado integral para otimizar sua qualidade de vida e tratar seus sintomas de 

natureza física, psicológica e espiritual.

e) Demências e a Doença de Parkinson

As Demências e a Doença de Parkinson são quadros neurodegenerativos, 

progressivos, que apesar de terem características clínicas diferentes, se 

assemelham muito em suas fases finais de evolução. Como são muito comuns 

nos idosos, faremos um maior detalhamento das características dessas doenças 

em suas fases avançadas.

As demências se caracterizam por alterações cognitivas (memória, dificuldade 

para compreender comunicação escrita ou verbal, dificuldade para encontrar as 

palavras, esquecimento de fatos de conhecimento comum) que geram redução 

na capacidade do paciente em realizar suas atividades habituais de vida e 

comprometimento progressivo da funcionalidade ao longo dos anos. A Doença 

de Parkinson também apresenta piora clínica progressiva com o tempo, marcada 
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por lentificação na capacidade de movimentação, rigidez e frequentes tremores 

finos nas mãos. Além disso, as dificuldades de deglutição (disfagia) geralmente 

são mais precoces. A incoordenação fina para habilidades como abotoar e amarrar 

calçados e a fadiga por perda muscular são logo perceptíveis. Para essa fadiga, o 

ideal é que se consiga “economizar energia” e algumas dicas escrevemos abaixo. 

No contexto da fadiga, as atividades do dia a dia poderão ser adaptadas de forma 

a economizar energia para que o paciente a utilize nas de maior valor e significado 

para ele. Exemplos de como economizar energia:

•  Utilizar escova dental elétrica;

•  Utilizar cadeira para o banho;

•  Comer e beber devagar, com pausas para respirar;

•  Cadeira de rodas para distâncias maiores;

•  Uso de calçados sem cordão e camisas sem botões. 

A equipe de fisioterapia e terapia ocupacional poderão orientar adaptações e 

auxiliar a maximizar o conforto do paciente. 

Outro aspecto são as emoções, que por vezes estão “à flor da pele”. Por isso, há 

algumas dicas, como obter apoio emocional – pois é tão importante quanto lidar 

com as questões físicas. Reconhecer e lidar com sentimento de medo, ansiedade, 

depressão ou estresse, além de utilizar técnicas de relaxamento e respiração, 

podem auxiliar o paciente nos sintomas e também ao cuidador, familiar ou não, 

pois contribui para relaxar, devido ao intenso trabalho de grande responsabilidade.

Planejar o futuro é fundamental: estimular que o paciente converse com seus 
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médicos e cuidadores sobre pontos importantes da sua vida e sobre os cuidados 

futuros que deseja ou não receber são questões que a equipe de Cuidados 

Paliativos pode orientar para que seus desejos e preferências sejam respeitados 

e atendidos.

Como é a aparência física do paciente com demência no fim de sua vida?

Normalmente, próximo ao fim de vida, o paciente já não consegue mais falar. 

Está acamado, incapaz de se mover no leito, muito emagrecido (caquético), com 

baixíssima aceitação de dieta e intensa dificuldade de deglutição. Apresenta, 

também, rigidez nos braços e pernas, com dificuldade de movimentação e abertura 

destes membros. As articulações apresentam contraturas que frequentemente 

geram uma posição “fetal” do paciente. 

Quais são os sintomas frequentes no fim de vida destes pacientes:

A) DOR: os pacientes não conseguem falar sobre suas dores, então é importante 

estar atento a alguns sinais, como o aspecto facial contraído, expressão de 

desconforto, piora da agitação ou das contrações musculares, sons inconsoláveis, 

aumento do suor, aumento da pressão arterial e da frequência dos batimentos 

cardíacos. É importante ressaltar que as contraturas do corpo são dolorosas, 

assim como as escaras ou outras lesões cutâneas.

Nesse caso, é fortemente recomendado que estes pacientes recebam medicações 

de combate à dor diariamente, em horários fixos. Isso gerará aumento do conforto 

e consequentemente da qualidade de vida. Se o paciente ainda tiver condições 

de se alimentar por via oral, ou usar sonda nasoentérica ou gastrostomia, é 

possível manter os remédios por estas vias. Senão, a equipe médica assistente 
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deverá avaliar a punção de um acesso por via subcutânea (hipodermóclise) para 

administração destas medicações. É possível manter medicações por esta via em 

casa, desde que haja equipe treinada para fazer as medicações por este acesso. 

B) DELIRIUM: há um tipo de delirium chamado hipoativo, em que o paciente 

reduz sua interação, fica muito prostrado, sonolento e até comatoso. Neste 

caso, não necessita medicação, as medidas ambientais já são suficientes para 

controlá-lo, como os cuidados com a hidratação, postura no leito e troca de 

posição a cada 2 horas para não formar lesões de pele. A equipe de saúde que 

acompanha o paciente deverá tentar identificar e tratar a causa do delirium, se 

possível (medicamentos, dor, prisão de ventre, desidratação, dentre outras). No 

caso do delirium agitado,  chamado delirium hiperativo, mais fácil de reconhecer, 

o paciente pode ter alucinações, insônia, agitação psicomotora e agressividade. 

Geralmente ambos são incômodos, mas somente o hiperativo deve ser tratado 

com medicações sintomáticas e, se possível, ao identificar alguma causa 

associada ao delirium, como dor, sede, retenção de fezes ou urina, esta deve ser 

corrigida. Promover um ambiente calmo e tranquilo, com manutenção da rotina 

do paciente, retirada de fatores estressores ou excesso de movimentação,  pode 

ajudar em ambos os casos. Medicações também são frequentemente necessárias 

e são utilizadas pela via subcutânea. Existem causas reversíveis de delirium e que 

devem ser tratadas, tais como constipação, dor, medicamentos inapropriados, 

sede, lesões de pele e rigidez corporal. 

C) CONSTIPAÇÃO E RETENÇÃO URINÁRIA: são muito frequentes no fim de 
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vida destes pacientes. Medicações e a própria doença avançada contribuem para 

isso. Esses sintomas geram muito desconforto e precisam ser tratados. Existem 

massagens e medicamentos laxativos de uso retal para resolução do “intestino 

preso”. A retenção urinária pode ser resolvida com a passagem de sondas vesicais 

(equipe avaliará necessidade). 

D) DISPNEIA (FALTA DE AR): ocorre frequentemente. Pode ser aliviada com a 

abertura de janelas, ventiladores pequenos próximos ao rosto e até, por vezes, 

com uso de oxigênio suplementar. A morfina é o remédio mais valioso nesta 

situação, pois alivia muito o sintoma e o desconforto. Ela pode ser usada de forma 

contínua, combinada ao soro ou em horário pré-fixado pelo médico.

E) ODOR (CHEIRO): é uma situação frequente os pacientes acamados 

apresentarem odores desagradáveis, que precisam ser controlados. Troca 

frequente das fraldas, banhos diários, limpeza bucal, a adequada limpeza 

e realização do curativo das “escaras” costumam ser resolutivas; algumas 

necessitam de curativos com antibióticos para minimizar o odor. Importante 

lembrar que em fases finais de vida, o objetivo no tratamento das feridas não é 

mais a cicatrização e resolução, e sim, controle de dor e odor.

*** É importante ressaltar que os pacientes com quadros demenciais avançados 

podem ter a fome reduzida e não tolerarem grandes quantidades de comida. É 

frequente a dificuldade para se alimentarem devido a disfagia (dificuldade de 

engolir), e os estudos mostram que utilizar sondas não melhoram o quadro de 
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saúde do paciente. É o momento de priorizar alimentação oral de conforto, se 

ainda for possível. Vide a parte de nutrição desta cartilha e também a Cartilha 

sobre Nutrição na Demência Avançada lançada pela ANCP em 2020. 

Deve-se lembrar que cada paciente é único. Cada um tem sua história, sua 

biografia, seus valores e um contexto familiar e social singulares. As últimas horas 

ou poucos dias de vida do paciente normalmente se caracterizam pela alteração 

do padrão respiratório, com respiração mais rápida e superficializada, ou com 

momentos de pausas demoradas (apneia). Ocorrem, também, oscilações dos 

sinais vitais (pressão arterial, frequência cardíaca e respiratória), além da redução 

da diurese e do nível de consciência. É muito comum o aumento da secreção 

pulmonar e acúmulo desta na garganta, gerando um ronco característico 

(“sororoca”) e que incomoda muito os cuidadores e familiares. Se antes o 

paciente ainda conseguia alimentar-se um pouco por conforto, provavelmente 

não conseguirá mais neste momento. Não se deve insistir. É hora de priorizar 

os cuidados com a boca, deixando-a bem limpa e umedecida. O fechamento 

insuficiente dos olhos requererá pomadas e colírios lubrificantes. Pele hidratada. 

Soro, em pequenas quantidades diárias (exemplo: 500ml/dia), pode ser mantido 

neste momento, embora também não modifique o desfecho, e por isso deve ser 

feito se bem indicado pela equipe de saúde. Não se recomenda “hiperhidratar” o 

paciente para não piorar sintomas desconfortáveis como tosse e falta de ar, em 

função de secreções no pulmão.  

A via de escolha da administração do soro e dos remédios nesta fase final é 

a  subcutânea (hipodermóclise). Geralmente, insistir em punções de acessos 

venosos gerarão dor e pouca resolutividade, devido à fragilidade capilar. Muito 
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importante frisarmos que uma morte bem assistida e cuidada, com sintomas 

bem controlados e em paz, propiciará ao paciente um fechamento de seu ciclo de 

vida de forma digna e também, aos que ficam, a possibilidade de um luto menos 

complicado e mais facilmente elaborado. 

4. CUIDADOS DE ENFERMAGEM

Sobre a pele

A pele é o maior órgão do corpo humano e atua como barreira física contra o trauma. 

Ela atua na prevenção de infecções, na regulação de temperatura, detecção de 

sensações, excreção de toxinas e faz a síntese de vitamina D, servindo como 

modulador imunológico, além de evitar a perda de fluidos corporais e nutrientes 

essenciais, como proteínas e ferro.

Sobre a pele do idoso

Com o envelhecimento, a pele fica mais fina e menos resiliente às agressões. 

É por isso que a importância da higiene não é apenas uma questão social que 

promove bem-estar, mas afeta também o conforto e a segurança do idoso contra 

possíveis infecções. Manter hábitos de higiene promove conforto, relaxamento, 

autoimagem positiva, pele saudável e previne infecções e doenças.

A importância da higiene do idoso para você, cuidador familiar

É um momento propício para estimular o autocuidado do idoso, avaliar a 

integridade de sua pele e a criação de vínculo entre pessoas próximas e ele. É 
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importante avaliar cor, textura, espessura, turgor (que é a capacidade elástica da 

pele), temperatura e hidratação. 

O que é uma ferida?

Feridas representam a perda de solução de continuidade da pele por causas 

externas, como traumas ou cirurgias, ou por causas internas ou endógenas, 

relacionadas a doenças facilitadoras ou causadoras da ferida. 

Principais lesões para se estar atento no idoso

LESÃO POR PRESSÃO: É uma lesão que ocorre como resultado de uma 

pressão intensa e/ou prolongada em tecidos moles, geralmente onde existem 

proeminências ósseas ou relacionada ao uso de dispositivos médicos ou outros 

artefatos. Pode ser prevenida com mudanças frequentes de decúbito, de maneira 

a aliviar a pressão local, mantendo calcanhares livres, usando colchões de alta 

densidade e considerando o uso de colchões pneumáticos.

LESÃO POR FRICÇÃO: É uma lesão traumática causada por forças mecânicas, 

como pancadas ou remoção de adesivos. Não se estende pela camada subcutânea 

mas, além de causar dor, pode infeccionar. Pode ser prevenida mantendo as unhas 

curtas e lixadas, acolchoando ou removendo objetos potencialmente perigosos 

dos arredores e cobrindo a pele com roupas apropriadas.

DERMATITES ASSOCIADAS À INCONTINÊNCIA: é uma inflamação da 

pele resultado de seu contato prolongado com urina e/ou fezes, geralmente 

na área perianal e glútea, coxas, genitália externa e áreas suprapúbicas. Pode 
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ser prevenida principalmente pela limpeza da pele o mais rápido possível após 

eliminações, assim como pela hidratação adequada da pele para aumento da 

barreira protetora e aplicação de produto com função de barreira. 

É sempre bom conhecer mais!– Vias de administração de medicações:

ORAL: Mais fácil e mais comumente utilizada, é aquela na qual os medicamentos 

são fornecidos pela boca e deglutidos com líquido. As medicações administradas 

por esta via possuem uma ação farmacológica mais lenta e efeito prolongado 

quando comparadas com outras.

SUBLINGUAL: Alguns medicamentos são prontamente absorvidos quando 

colocados sob a língua para se dissolverem. Estes medicamentos não devem ser 

deglutidos, pois não terão seu efeito máximo alcançado.

INTRADÉRMICO: injeção na camada da derme, abaixo da epiderme.

SUBCUTÂNEA: injeção no tecido abaixo da derme.

INTRAMUSCULAR: injeção no tecido muscular.

INTRAVENOSO: infusão diretamente na veia. De todas as vias, é a que possui a 

absorção mais rápida e, consequentemente, o efeito mais rápido.

ADMINISTRAÇÃO TÓPICA (LOCAL): geralmente levam a efeitos locais mas, se 
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a pele estiver muito fina, ferida, ou ainda caso a concentração de medicamento 

for alta e a exposição prolongada, pode haver efeitos sistêmicos. 

TRANSDÉRMICA: caracterizada pela aplicação na pele, como um adesivo, para 

ser absorvido pela circulação.

INALATÓRIA: as regiões mais profundas do trato respiratório possibilitam uma 

grande área de superfície para absorção de medicamentos. Administrados por 

esta via, eles são prontamente absorvidos e podem causas efeitos sistêmicos.

RETAL: a introdução é feita na região anal e a apresentação do medicamento será 

em forma de supositório ou clister. Os efeitos podem ser locais ou sistêmicos. Esta 

opção é usada em pacientes inconscientes, com vômitos ou incapazes de deglutir, 

para aliviar o intestino do conteúdo das fezes ou para preparo cirúrgico e diagnóstico.

Importante: o potencial papel da Enfermagem em cuidados de fim de vida

O Enfermeiro está presente em todos os cenários do cuidar, sendo o 

profissional responsável por gerenciar e administrar o cuidado – direto ou 

indireto –, quando acompanha os cuidadores nas orientações das tarefas 

diárias. O enfermeiro também não está restrito aos cuidados médicos por meio 

da prescrição. Ele é responsável por toda a gestão e organização do cuidado 

– na maioria das vezes, até liderando a equipe de saúde. Isso se traduz, no 

cenário de final de vida, em um grande potencial de ser o primeiro a identificar 

essa fase específica da vida de uma pessoa e, consequentemente, intervir de 
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forma eficaz e sistemática nas possíveis angústias e sofrimentos do indivíduo 

e família. Ele não se restringe às questões do físico e poderá ser o primeiro a 

acolher, validar, reconhecer determinadas emoções e sentimentos, tais como 

tristeza, angústia, ansiedade, dúvidas, receios, medo e até raiva.

Muitas vezes o profissional de enfermagem é também o mais próximo do 

paciente/família, servindo como o principal elo com os outros profissionais da 

equipe de saúde, atuando de maneira ativa para que os objetivos terapêuticos 

estabelecidos sejam alcançados ou reelaborados de acordo com as necessidades 

apresentadas.

5. CUIDADOS COM A SAÚDE ORAL 

A boca é uma importante via de nutrição, comunicação e afeto, sendo fundamental 

mantê-la em condições de conforto e dignidade nos cuidados de fim de vida.

A atenção deve ser direcionada inicialmente à identificação de condições de 

desconforto e dor. Frequentemente, os idosos em cuidados no final de vida têm 

dificuldades de relatar seus sintomas, sendo a observação por parte de familiares, 

cuidadores e profissionais que o acompanham a forma comum de indicação da 

avaliação odontológica pelo cirurgião dentista.

A presença de incômodo na boca ou mesmo dor aguda, alterações da expressão 

facial, vocalização, gemidos, alterações de comportamento, ranger de dentes, 

tentativa de mexer com a mão ou objetos na boca e recusa de alimentação são 

sinais presentes – juntos ou de forma isolada – em idosos no final de vida. A boca 
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apresenta uma umidade mantida pelo fluxo salivar, que exerce uma importante 

função de proteção dos dentes, gengiva e mucosas. Atua, mecanicamente, 

permitindo a movimentação de sólidos, viabilizando a mastigação e digestão, assim 

como na manutenção da higiene por meio da remoção do biofilme bacteriano. Para 

que haja uma boa salivação é importante que a hidratação esteja adequada. 

A salivação, quando alterada de volume, deve ser tratada. O excesso de saliva 

(sialorreia) nem sempre significa hipersalivação. Muitas vezes esta condição está 

relacionada à incapacidade de deglutição da mesma, sendo necessário que haja 

intervenção da fonoaudiologia para evitar engasgos que predispõem à pneumonia 

por aspiração. Deve-se avaliar a necessidade de intervenção medicamentosa. 

A saliva, quando reduzida em volume, gera desconforto que irá dificultar a 

alimentação e a manutenção da higiene oral. Deve-se avaliar a pertinência do uso 

dos substitutos salivares e hidratantes, lembrando a importância de hidratar bem 

os lábios, que quando ressecados estão predispostos a lesões e infecções fúngicas.

Para idosos com limitações cognitivas ou motoras, deve-se promover auxílio 

individualizado, supervisionando e complementando a higiene bucal. Para os 

totalmente dependentes, os cuidadores ou familiares terão que realizar essa 

atividade utilizando os recursos adequados, como escovas macias, creme dental 

que não faça espuma e gaze com enxaguatório bucal sem álcool. 

Próteses removíveis parciais e totais desadaptadas são passíveis de desencadear 

problemas, tais como dificuldades na fala, na mastigação, na deglutição e úlceras 

traumáticas. Deve-se avaliar a necessidade da utilização destas, avaliando riscos e 

benefícios, como manutenção de capacidade mastigatória e estética. É importante 

lembrar que as próteses devem ser devidamente higienizadas, porque são 
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estruturas que também acumulam biofilme bacteriano, chegando a formar tártaro.

Os idosos no final de vida que não estão mais se alimentando pela boca também 

devem receber os cuidados de higiene oral, sendo que nessa condição uma 

atenção maior deve ser dada à hidratação, que irá proteger e propiciar mais 

conforto ao paciente. 

Cuidar de forma adequada da saúde oral é imprescindível nos Cuidados Paliativos, 

para que a boca possa ser ainda uma via de interação, possibilitando o prazer da 

alimentação, os benefícios da comunicação e afeto.

6. O PAPEL DA NUTRIÇÃO EM CUIDADOS DE FIM DE VIDA 

a) Qual o papel da Nutrição no cuidado de pacientes em fim de vida?

Na fase avançada de uma doença incurável – mais ainda, em fim de vida –, a 

abordagem nutricional deve ir muito além de protocolos e padronizações para 

ofertar nutrientes e energia, devendo ser proporcional à expectativa de vida do 

paciente, visando conforto e qualidade de vida. Desta maneira, a assistência 

nutricional inclui a abordagem dos sintomas relacionados à alimentação, com 

respeito à tolerância e a aceitação do paciente, mediante uma conduta nutricional 

individualizada e contextualizada.

A autonomia deve ser priorizada de forma que o paciente consiga fazer escolhas, 

considerando-se preferências, tabus, cultura, hábito alimentar e possibilidade de 

mastigação para definição do cardápio, consistência e volume da dieta. Nesse 

sentido, as habilidades de comunicação são essenciais para a participação ativa 
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do paciente no seu cuidado e no estabelecimento de metas mais realistas.

b) O emagrecimento é esperado na fase avançada de uma doença incurável?

Sim. Muitos fatores impactam no estado nutricional de pacientes que vivem com 

doenças crônicas e incuráveis, levando ao contínuo processo de desnutrição. A 

perda muscular se torna mais evidente com o avanço da idade, podendo estar 

associada ao próprio processo de envelhecimento ou ao processo inflamatório 

relacionado à doença. Na terminalidade da doença, essa perda de peso se torna 

irreversível.

A redução da ingestão alimentar e a perda ponderal involuntária podem ser 

angustiantes para pacientes e familiares. Por essa razão, o ambiente deve ser 

preferencialmente calmo e de acolhimento, no sentido de reduzir as expectativas 

quanto aos benefícios dos alimentos nessa fase da doença. É importante lembrar 

que é o agravamento da doença ameaçadora da vida e sem possibilidade de 

tratamento modificador – e não a falta de alimentação – que está levando o 

paciente ao final da vida. 

c) A alimentação por tubo ajuda a pessoa a viver mais já que ela não quer co-
mer como antes?

A nutrição e hidratação artificiais não são intervenções básicas e que podem ser 

aplicadas a todos os pacientes, assim como a alimentação natural. O suporte 

nutricional e de hidratação artificial estão mais próximos de um procedimento 

clínico ou cirúrgico do que uma medida para simplesmente alimentar o paciente. 

Isso ainda traz riscos, como lesões referentes à instalação e permanência desse 

suporte, além de diarreia, vômitos e complicações infecciosas e metabólicas, 
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especialmente quando é instituída em pacientes portadores de doenças em fase 

avançada, onde há incerteza quanto à existência de benefícios suficientes para 

justificar os riscos de suas complicações.

No lugar de alimentos por tubos, devemos oferecer o trabalho de uma equipe 

interdisciplinar que irá conhecer os gostos do indivíduo, adaptar os alimentos e 

as consistências, além de ajudar os cuidadores a escolherem o melhor momento 

do dia para a oferta de alimentos.

É importante tomar consciência de que a doença de base é que está levando o 

paciente ao óbito, e que não introduzir suporte nutricional e hidratação significa 

permitir a “morte natural”, que na verdade ocorre nas duas situações – com ou 

sem suporte nutricional.

d) O que é alimentação de conforto?

Diante do avanço de uma doença incurável, quando chega a uma fase avançada 

de fim de vida, é comum o paciente apresentar falta de apetite, recusar a oferta de 

algum alimento ou até apresentar dificuldade importante para engolir qualquer 

tipo de consistência.

A alimentação de conforto surge como uma opção de oferta alimentar de acordo 

com as preferências de cada indivíduo, em uma consistência segura e em 

porções que não causem efeitos colaterais. Independente da oferta calórica, essa 

alimentação é capaz de propiciar uma sensação de bem-estar e conforto, sendo 

esses os verdadeiros significados da alimentação por prazer.

e) Como entender que o jejum não acelera a morte do paciente em fim de vida?

Na progressão de uma doença incurável, em sua fase avançada e, mais ainda, 
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terminal, ocorrem alterações hormonais e reações metabólicas no organismo, com 

aumento de substâncias na circulação que são responsáveis pela diminuição da 

sensação de sede e fome, redução do gasto energético e sensação de bem-estar. 

Em geral, os pacientes se sentem satisfeitos com pequenas quantidades de 

alimentos e fluidos, ou até mesmo com os cuidados de higienização e umidificação 

da cavidade oral.

Dessa forma, a privação alimentar pode ser bem tolerada e até mesmo associada 

à sensação de bem-estar, especialmente quando comparada aos efeitos de uma 

ingestão inadequada de calorias ou dos sintomas de dor, náuseas e vômitos que 

podem advir de uma alimentação forçada ou introdução de nutrição artificial.

7. O PAPEL DA FONOAUDIOLOGIA EM CUIDADOS DE 
FIM DE VIDA:      

a) Como o fonoaudiólogo pode auxiliar no final da vida de uma pessoa?

O fonoaudiólogo lida com duas funções que são muito importantes na vida de 

qualquer pessoa, inclusive na sua etapa final: a deglutição e a comunicação. 

No final da vida são dificuldades comuns engolir (deglutir) alimentos, líquidos, 

remédios, cuspe (saliva) e outras secreções. Dependendo da doença, essas 

dificuldades já haviam começado antes – e podem ficar maiores nessa fase –, 

pela piora do quadro e/ou do processo de morte. 

O mesmo ocorre com a comunicação, que é a possibilidade de ouvir, entender e 

se expressar. As dificuldades podem vir desde a escolha e planejamento do que 
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será dito, fala, gestos, escrita e até na mímica facial.  O fonoaudiólogo objetiva, 

junto à equipe de saúde, conforto, alívio de sofrimento, dignidade, significado e 

qualidade de vida relacionados ao ato de engolir e comunicar. 

Falaremos da deglutição:

a) O que é uma dificuldade de engolir (deglutição)?

O ato de engolir, chamado de deglutição, é um processo complexo que acontece no 

corpo, o qual realizamos várias vezes sem pensar.  Grande parte do que ocorre para 

fazer com que aquilo que começa na boca chegue ao estômago não é possível de 

vermos diretamente, pois acontece, principalmente, dentro da boca e da garganta. 

São muitas “partes pequenas do corpo”, incluindo músculos e nervos, que trabalham 

de forma coordenada entre si e no tempo, para garantir que não haja desvio do que 

é engolido para os pulmões (segurança), e para que nada fique “parado” no meio 

do caminho ou precise de muito esforço e várias deglutições para ser transportado 

(eficiência). Quando esse processo tem alterações, aumenta o risco da pessoa ter 

impacto no seu bem-estar, conforto e qualidade de vida; e/ou na sua saúde pulmonar 

(devido aos riscos de pneumonia); e/ou na nutrição e hidratação. Alguns exemplos: 

engolir a própria saliva pode significar manutenção de dignidade e autoimagem; 

comer e beber integram momentos de compartilhamento – como quando se 

comemoram as datas festivas; de demonstração de afeto – como quando alguém 

serve um café ou uma refeição para a pessoa de que gostamos; como forma de 

se sentir melhor – quando a pessoa come/bebe algo que a “acalma”; como parte 

importante de celebrações religiosas; além de outros papéis.
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b) O que pode causar disfagia nessa fase da vida?

Várias doenças que também são abordadas nessa cartilha –  neurológicas, 

cardíacas e pulmonares – por exemplo –  são causas diretas ou indiretas de disfagia. 

Outros problemas gerais podem atrapalhar a deglutição, como ter machucados, 

dor ou outros problemas na boca e dentários, azia, refluxo gastroesofágico 

(quando o ácido do seu estômago volta na sua garganta), sentir-se sonolento, 

distraído, confuso, deprimido ou preocupado, ter mudanças na capacidade de 

sentir sabores e cheiros, sentir enjoo, dor ou qualquer outro mal-estar –  não só 

físico. O próprio processo de morte pode trazer questões que alteram a deglutição.

c) Quais são os sinais e sintomas de que a disfagia pode estar acontecendo?

Esses são alguns indicativos de possível presença de disfagia: mastigação difícil 

ou lenta; ficar comida na boca por tempo maior do que o esperado; ter mais saliva 

na boca, babando ou deixando a voz “molhada”;  saída, pelo nariz ou boca, de 

alimentos, líquidos ou saliva; cansaço durante ou após a alimentação; tosse, 

engasgo ou pigarro ao beber/comer, tomar medicamento ou engolir saliva; 

mudanças na voz após engolir saliva ou medicamento – ou está tomando ou 

comendo algo –; sensação de comida/bebida/saliva parada na região da 

garganta; dor ou desconforto ao engolir; perda de peso (além da esperada para 

o quadro de doença ou tratamento); infecções respiratórias e/ou pneumonias 

frequentes (além das esperadas para o quadro).

d) Em que o fonoaudiólogo pode colaborar se houver dificuldade de deglutição?

Os “exercícios” que geralmente se pensa quando falamos de fonoaudiólogo  

são algumas das formas que o profissional irá utilizar para alcançar os objetivos 
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de cuidado da pessoa cuidada por você com relação à deglutição, buscando o 

máximo de segurança e eficiência possível. Assim, minimizam-se desconfortos 

diretamente relacionados, como o engasgo durante o ato de comer, e indiretos, 

como complicações à saúde quando puderem ser evitáveis. 

Na avaliação, serão buscadas características de como ocorre o ato de engolir no 

contexto da vida da pessoa, o que inclui não só dificuldades e facilidades, mas 

também o papel e o contexto psicológico, social e espiritual do ato de engolir 

para ela, sua família, amigos etc. Avaliam-se as estruturas (partes do corpo) que 

participam da deglutição e o processo de engolir enquanto ela estiver comendo, 

bebendo, engolindo medicamento, saliva, entre outros, clinicamente e a depender 

do caso com exame complementar de deglutição. 

O fonoaudiólogo apresentará informações dessa avaliação e das recomendações, 

assim como estratégias para tornar possível a decisão compartilhada, num 

processo de cuidado em que vocês estarão no centro, escolhendo direções que 

sejam um consenso entre o que é importante para vocês (seus desejos, crenças 

e valores), o que a ciência já tem de informações para nos guiar. A formação e 

experiência do fonoaudiólogo irá conduzir esse processo que chamamos de 

prática baseada em evidências.

Sugerir alimentos de consistência mais macia, que podem ser pegos com a 

mão, e o uso ou não de espessante (substância usada para deixar o líquido mais 

grosso), além da orientação sobre possíveis sinais de desconforto na alimentação/

deglutição são exemplos de condutas que podem ser adotadas.

e) Por que falar sobre as vias alternativas de alimentação como gastrostomia, 
sonda nasoenteral e outros recursos artificiais é um assunto tão difícil para 
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muitas pessoas?  Por que o tema deveria ser incluído no plano terapêutico o 
quanto antes?

O capítulo de Nutrição já trouxe reflexão sobre aspectos muito importantes. 

Quando você considera o uso de recursos artificiais, é importante se perguntar 

- olhando para si próprio com acolhimento e sinceridade: “A probabilidade da 

sonda trazer o efeito benéfico que eu desejaria é maior do que a probabilidade 

de não trazer o efeito benéfico e, pior, gerar efeitos maléficos?”; “Essa vivência 

do processo de doença e de despedida do meu ente querido está me fazendo 

sofrer tanto que o fato da busca pela sonda é aliviar o meu sofrimento?”; “Estou 

sendo egoísta na insistência da permanência viva dessa pessoa, mesmo 

reconhecendo que ela está sofrendo tanto quanto eu?”

Apesar das angústias que estas discussões possam trazer, ter acesso a todas 

reflexões e informações, buscar a clareza do quanto a emoção pode estar 

dificultando essa decisão e mais – compartilhar das dúvidas que devem ser 

discutidas com a equipe de saúde responsável – é de suma importância, e por 

isso a equipe de Cuidados Paliativos deve ser procurada.

8. COMO O FISIOTERAPEUTA PODE AUXILIAR NO FINAL 
DA VIDA DE UMA PESSOA? 

Sabemos que pacientes com doenças avançadas enfrentam intensos desafios 

físicos, emocionais e espirituais, que mudam à medida que progridem em sua 

doença. Compreender os benefícios de uma intervenção para um determinado 
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paciente pode variar ao longo desse tempo. Umas das intervenções de 

destaque nesse cuidado no fim de vida é a atividade física, que visa melhorar 

a qualidade de vida dos pacientes nos Cuidados Paliativos.

O objetivo da fisioterapia nos pacientes em cuidados de fim de vida é proporcionar 

conforto e evitar alguns agravos, como a síndrome da imobilidade e suas 

consequências, como deformidades, dor e rigidez nas articulações. Por vezes, 

a fisioterapia numa intensidade maior pode não ser possível  em pacientes com 

doença em fase avançada. Porém, ações para amenizar desconfortos fazem 

parte do arsenal terapêutico. O uso das mãos, com massagens relaxantes – 

massoterapia –, ou até mesmo terapêuticas complementares orientais, como 

Shiatsu, podem promover um alívio significativo. A prática da acupuntura é 

outra possibilidade, sabendo que não é exclusiva do fisioterapeuta.

Assim, a abordagem da fisioterapia em Cuidados Paliativos, dependendo 

da fase da doença, envolve orientações educativas ao paciente, familiares 

e cuidadores formais, propondo exercícios terapêuticos de fortalecimento, 

treinamento com ênfase no equilíbrio e na prevenção de quedas, manejo 

na mobilidade e adaptação nas transferências de decúbitos. Entretanto, 

quando o foco é qualidade de vida na fase avançada de doença, os exercícios 

respiratórios, as técnicas de massagem e o relaxamento são os mais 

adequados, cujos resultados – sob o prisma do paciente – são os melhores. 

É possível incluir o uso da música e cheiros – aromaterapia – como um meio 

de contribuir para o relaxamento. Qualquer ação será eleita de acordo com o 

quadro clínico e funcionalidade do paciente, a fim de evitar uma sobrecarga 

ou fadiga e, sobretudo, proporcionar conforto e alívio do sofrimento.
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9. COMO O PSICÓLOGO PODE AUXILIAR NO FINAL DA 
VIDA DE UMA PESSOA?

Diante da finitude de vida humana, o psicólogo busca a qualidade de vida do 

paciente, amenizando o sofrimento, ansiedade e depressão diante da morte. 

A atuação do psicólogo é importante, tanto no nível de prevenção, quanto nas 

diversas etapas do tratamento. O psicólogo pode ajudar os familiares e os 

pacientes a quebrarem o silêncio e falarem sobre a doença, fornecendo-lhes 

as informações necessárias ao tratamento, o que muitas vezes é negado pela 

própria família por entender ser melhor manter o paciente sem a informação. 

Esse posicionamento da família é denominado em Cuidados Paliativos como a 

“conspiração do silêncio”.

O psicólogo contribui para que os doentes e familiares falem sobre o problema, 

favorecendo a elaboração de um processo de trabalho que ajudará o paciente a 

enfrentar a doença, construindo experiências de adoecimento, processo de morte 

e luto.

Além disso, o psicólogo abre um canal de comunicação franco com o paciente 

para que ele elabore essa fase de vida e possa ressignificar, reconciliar e – por que 

não? – projetar e concretizar desejos, anseios e a sensação de “dever realizado”. 

Esse acompanhamento pode, também, elaborar o luto, permitindo que o paciente 

expresse todas as emoções e sentimentos gerados com a sentença da morte 

próxima, fazendo com que haja mais do que a resignação com o momento, mas 

a certeza da tranquilidade e paz da alma.
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Como a psicologia pode ajudar após a perda de um familiar:

A morte é um processo natural, universal e inevitável. Contudo, nós humanos não 

estamos preparados para enfrentar a finitude da vida. Falar em morte ou saber 

que alguém de que gostamos morreu é sempre difícil, pois envolve uma série de 

emoções e sentimentos, independente da idade que se tenha. A dor e a tristeza 

são aspectos comuns neste processo, presentes em qualquer etapa do ciclo vital 

nos indivíduos enlutados.

Tendemos a fugir do sofrimento causado pelo luto e somos estimulados a seguir 

em frente, sem nos darmos conta de como estamos vivendo. Este comportamento 

de negligenciar nossas emoções pode desencadear, posteriormente, doenças 

psicossomáticas, decorrentes da má elaboração desse processo, como  a 

depressão. A psicologia contribui para refletir tais questões, atuando no sentido de 

compreender e acolher a dor dos familiares que buscam apoio para o enfrentamento 

dessas situações, além de auxiliá-los a ressignificar sua experiência de perda.

Confortar quem se ama quando essa pessoa está passando pelo luto é uma 

atitude natural, um gesto de generosidade e amor. Mesmo assim, é comum ter 

dúvidas de como fazer isso.

O que dizer? O que não dizer? É melhor ficar por perto ou dar espaço? É difícil lidar 

com a dor do luto e saber o que fazer para passar por esse momento que não pode 

ser evitado. Então, como ajudar quem está de luto por um amigo ou por um familiar? 

As pessoas podem ter reações e sentimentos quando recebem a notícia de um 

falecimento, e passam por algumas fases do luto. Quanto mais próxima a pessoa 

for do falecido, mais intenso e mais longo pode ser o luto.

Entender o luto é importante, tanto para quem precisa de apoio, quanto para quem 
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está oferecendo apoio. Identificar a fase pela qual o enlutado está passando pode 

ajudar a lidar com ele. Não invalide os sentimentos da pessoa, mesmo que não 

faça sentido. Você pode ouvir e orientar, mas não julgue.

Além do que se pode dizer, paciência e compreensão são as melhores atitudes. 

No entanto, ao falar, tenha bom senso e não console alguém com frases prontas. 

Seja verdadeiro, mesmo que você não esteja sofrendo com a morte em questão. 

Tenha empatia e verbalize que você está disposto a ouvir e a estar presente, se 

a pessoa precisar. Você não precisa dizer coisas bonitas e sentimentais ou tentar 

dar alguma lição. Veja algumas ideias do que dizer:

• “Sinto muito que esteja passando por isso”

• “Conte comigo para o que precisar”

• “Quando puder, você vai seguir em frente”

• “Eu não sei como você se sente”

Tão importante quanto o que fazer e dizer, é saber o que não fazer e não dizer. Já 

falamos que frases prontas não seriam uma boa ideia, pois não passam nenhuma 

verdade. Mas existem algumas coisas que não devem ser ditas pois, além de 

clichês, podem deixar a pessoa pior. Veja exemplos:

• “Ele foi para um lugar melhor”

• “Isso acontece com todo mundo”

• Não chore, ele não gostaria de ver você assim”

• “Como você está?”
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Somos únicos porque nossa história é única, e por isso temos um jeito único de 

dizer o que sentimos. 

10. COMO O FARMACÊUTICO PODE AUXILIAR NO FINAL 
DA VIDA DE UMA PESSOA?
Os Cuidados Paliativos requerem atenção interdisciplinar e, portanto, o 

profissional farmacêutico atua junto com os demais membros da equipe, 

promovendo o uso racional dos medicamentos.

A fim de participar ativamente do tratamento medicamentoso do paciente no 

final da vida, o farmacêutico promove o monitoramento sistemático do uso de 

medicamentos pelos pacientes, com o objetivo de detectar problemas, assim como 

possíveis perigos com o uso ou falta de utilidade. Nestes casos, o farmacêutico 

deve resolvê-los em conjunto com os demais membros da equipe implicados na 

terapêutica.

Neste processo, as duas principais atividades do farmacêutico incluem:

ACOMPANHAMENTO CLÍNICO: ações sequenciais no qual o farmacêutico 

se responsabiliza pelas necessidades do paciente em relação ao uso de 

medicamentos, por meio da detecção, prevenção e resolução de problemas 

de saúde relacionados a medicamentos, de forma sistemática, contínua e 

documentada, com o objetivo de alcançar resultados definidos e buscando a 

melhoria da qualidade de vida do paciente.
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INTERVENÇÃO FARMACÊUTICA: é o ato planejado, documentado e realizado 

junto ao paciente e profissionais de saúde, que visa resolver ou prevenir problemas 

que interferem ou podem interferir na terapia medicamentosa, sendo parte 

integrante do processo de acompanhamento farmacoterapêutico.

Cabe ao farmacêutico contribuir para a adesão ao tratamento proposto, informando 

aos pacientes e seus cuidadores sobre os medicamentos, modo correto de 

utilização, principais efeitos adversos e seu manejo. A falta de conhecimento é 

uma das principais barreiras para a que os pacientes continuem tomando seus 

medicamentos de maneira adequada . 

11. CONCLUSÃO 

Esperamos que esta cartilha seja útil aos cuidadores de idosos com doenças 

crônicas e que caminham ao fim da vida.  Assim como disse Cicely Saunders: 

“O modo como as pessoas morrem permanece na memória daqueles que 

sobrevivem” 

Que as informações contidas neste material ajudem para que a vida dos idosos 

seja repleta de sentido e amor, livre de dor e de outros sintomas que possam 

perturbar a qualidade de vida, fazendo assim que as memórias boas prevaleçam. 
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