
  
SERVIÇO DE TERAPIA DA DOR NO CÂNCER E CUIDADOS PALIATIVOS NA 
REGIÃO DO CARIRI CEARENSE: OFERTA DE UM CUIDADO INTEGRAL – UM 
RELATO DE EXPERIÊNCIA 
  
Introdução: No século XX houve uma ascensão de uma medicina tecnológica, capaz 

de prolongar a vida. Em decorrência desse avanço, a definição de morte vem sofrendo 

modificações que levam em consideração os valores culturais da sociedade, e, não 

somente, o conhecimento científico. É necessário, pois, um resgate destes valores na 

área médica, bem como uma ampla discussão sobre a definição de morte e cuidados 

paliativos. Cerca de 70% a 90% dos pacientes portadores de câncer em estágio 

avançado apresentam dor como principal queixa, sendo 40 a 50% moderada, e 25 a 

30% muito intensa (The Cancer Journal, 2010). Segundo Cicely Saunders, parte 

destes apresentam a chamada dor total, que[  se caracteriza por dor física, dor 

emocional, dor social e dor espiritual. Nesse contexto, o cuidado integral do paciente e 

família de forma humanizada deve ser ofertado desde o diagnóstico da doença até a 

fase da terminalidade. Relato de experiência: O Ambulatório de Terapia da Dor no 

Câncer e Cuidados Paliativos funciona na cidade de Crato-CE e foi inaugurado em 

junho de 2014. Vinculado à Secretaria de Saúde do Município, tem caráter 

descentralizado, configurando-se como pioneiro na região do Cariri. Surgiu como 

iniciativa da gestão municipal em ofertar um serviço ambulatorial com equipe 

multiprofissional especializada em diagnosticar, tratar e controlar a dor e outros 

sintomas do paciente e família. São cadastrados no sistema 226 pacientes, sendo que 

108 desses são óbitos e 118 pacientes encontram-se ativos. Até junho de 2017 , 52 % 

dos pacientes eram do sexo feminino, 65% da zona urbana, 43% referenciados por 

demanda espontânea. Dos pacientes ativos nesse período, 13% apresentavam como 

patologia primária o câncer de mama e 13% apresentavam como patologia primária o 

câncer de próstata. Além disso, 34,5% também apresentaram um caso de metástase 

confirmada. Considerações Finais: Os pacientes assistidos pelo Ambulatório são 

acompanhados periodicamente com o manejo de medicamentos utilizando uma 

analgesia multimodal da dor física, e apoio de equipe multidisciplinar, a fim de elencar 

as demandas psíquicas, espirituais, sociais e culturais da família e do paciente. A 

efetividade do serviço vem do retorno dos pacientes com dor controlada, assim como 

do reconhecimento dos familiares que, durante o luto, retornam ao serviço como forma 

de gratidão pelos cuidados recebidos sem obstinação terapêutica visando uma 

qualidade nos dias de vida dos pacientes. 


