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O Ambulatório de Terapia da Dor no Câncer  

e Cuidados Paliativos foi inaugurado em  

junho de 2014,  como uma iniciativa da  

gestão municipal de ofertar o primeiro  

serviço ambulatorial local com  

uma equipe multiprofissional para  

acompanhar as necessidades destes  

pacientes e familiares. 

 

Apresenta como principais objetivos: 

 

1. Diagnosticar, tratar e/ou controlar a dor  

no câncer; 

 

2. Prevenir, tratar e/ou controlar outros sintomas 

 que causam sofrimento (falta de ar, vômitos, 

depressão, e outros); 

 

3. Realizar o acompanhamento ambulatorial  

de forma periódica, com agendamentos prévios,  

por equipe multiprofissional: médico, enfermeiro, 

assistente social, psicólogo e farmacêutico, de 

 forma também a ofertar conforto físico e  

psicossocial; 

 

4. Dispensar os medicamentos analgésicos  

opióides no próprio serviço, proporcionando 

comodidade ao paciente e garantia do alívio  

da dor; 

 

5. Oferecer cuidados aos pacientes e familiares 

 com bases nas necessidades, e não apenas no 

diagnóstico ou prognóstico; 

 

 

OBJETIVOS 

6. Impedir o prolongamento do sofrimento com  

terapias fúteis, dispendiosas e inúteis (distanásia); 

 

7. Realizar educação continuada para os  

profissionais de saúde e cuidadores,  

sempre que necessário; 

 

8. Estabelecer parceria com a Faculdade de  

Medicina da UFCA, propiciando um ambiente  

de estágio para o acadêmico, supervisionado  

pelo médico assistente que atua no serviço,  

com intuito de propiciá-lo a uma vivência  

teórica e prática; 

 

9. Permitir a participação do voluntariado  

nas ações voltadas ao paciente com câncer e  

sua família; 

 

10. Acolher pacientes referenciados pelo  

Serviço de Oncologia do Hospital  

Maternidade São Vicente de Paulo, em  

Barbalha, e/ ou das redes Básicas e  

Secundárias do município. 

OBJETIVOS 

       1. Residir no município do Crato; 

       2. Apresentar o Cartão do SUS, RG e CPF; 

       3. Ter o diagnóstico de câncer (cópia do 

       laudo de exame histopatológico ou de  

       biópsia). 

Centro de Especialidades do Crato  

(Posto da Grota).  

Rua José Marrocos, S/N, Centro.  

Crato-CE. 

CRITÉRIOS DE 

ACOLHIMENTO 

FUNCIONAMENTO 

Foto: arquivo pessoal. 


