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“O que a Lagarta 

chama de fim de mundo, 

o Sábio chama de 

Borboleta.” 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os Cuidados Paliativos correspondem a uma abordagem que promove qualidade de 

vida aos pacientes e seus familiares, diante de doenças que ameaçam a continuidade 

da vida, por meio da prevenção e do alívio do sofrimento, com identificação precoce, 

avaliação e tratamento impecável da dor e de outros sintomas, assim como problemas 

de natureza física, psicossocial e espiritual (WHO, 2002). Nesse contexto, a assistência 

deve ser ofertada por uma equipe multiprofissional habilitada, com atuação individual 

e coletiva, de forma sinérgica, integralizada, compartilhada, tendo como objetivo em 

comum o conforto do paciente e família. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

A oferta do Rodízio em Cuidados Paliativos para o acadêmico de medicina do 6º ano, 

assim como para o Residente em Clínica Médica e Medicina de Família e Comunidade 

visa proporcioná-los a uma vivência tanto na teoria como na prática, capacitando-os a 

realizar condutas básicas, assim como adquirir habilidades no manejo do paciente 

portador de câncer, desde o estágio inicial até o seu fim de vida, além de outras 

comorbidades crônico-degenerativas que ameacem sua qualidade de vida, inserido em 

qualquer nível de atenção à saúde, e que será útil durante a carreira acadêmica e 

profissional.  

 

Em virtude do envelhecimento populacional, baseada na última pirâmide de faixa etária 

do Brasil (IBGE /2010), identifica-se a diminuição da taxa de natalidade e o aumento da 

expectativa de vida da população, resultando num crescente aumento da prevalência 

de doenças crônico-degenerativas, tais como: complicações cardiovasculares da 

Hipertensão Arterial e Diabetes mellitus, Câncer, Demência, dentre outras condições 

mórbidas, que apresentam num determinado momento de evolução o caráter de 

“irreversibilidade”, gerando sofrimento ao paciente e família em todas as dimensões, 

além do comprometimento funcional e dependência de um cuidador por parte do 

paciente. 

 

O controle dos sintomas nestes pacientes requer uma abordagem baseada em 

evidências, e, em se tratando do Câncer, a dor nesta patologia é classificada pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma emergência médica mundial. 

Segundo estimativa da OMS, a incidência de Câncer na América do Sul atingirá cerca 

de 15 milhões de pessoas, com aumento de 83% de mortalidade anual na América do 

Sul.¹ É considerada como uma Dor Total, segundo Cicely Saunders, pioneira em 

Cuidados Paliativos na Europa, e assim denominada, por envolver várias dimensões do 

paciente, do ponto de vista físico, psicológico, social e espiritual, necessitando de uma 

abordagem por uma equipe multiprofissional. Sendo a dor a queixa mais comum pelos 

pacientes com câncer que procuram qualquer atendimento, os médicos e os 

profissionais da saúde devem estar capacitados para tratá-la de maneira adequada, 

pois aliviar o sofrimento é uma função em comum para todos os profissionais de 

saúde.  

 

 

 



 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 GERAL: propiciar aos estagiários a aquisição de conhecimentos e habilidades 

necessárias para uma adequada abordagem ao paciente em Cuidados Paliativos, 

estabelecendo uma boa relação médico-paciente, assim como para tomada de 

decisões diagnósticas e terapêuticas consistentes, visando seu bem-estar geral e de sua 

família. 

 

3.2 ESPECÍFICOS: ao final do rodízio, os estagiários deverão estar aptos para: 

    - AQUISIÇÃO DE CONHECIMENTOS: 

1- Interagir com o paciente para obter uma história clínica completa, direcionada à 

patologia de base, queixas atuais, assim como fatores psicossociais e espirituais; 

2- Realizar o exame físico do paciente, incluindo a avaliação do 5º sinal vital, pela 

Escala Verbal Numérica (EVN), a Escala de Perfil de Performance Paliativa (PPS), 

assim como a utilização de outros instrumentos utilizados em cada caso; 

3- Manipular o prontuário médico, com registro de todos os dados coletados na 

história clínica; 

4- Elaborar listagem de problemas identificados na história clínica, o diagnóstico 

principal e comorbidades, assim como o plano terapêutico e o agendamento do 

paciente; 

5- Identificar e saber conduzir os principais sintomas que causam sofrimento no 

paciente e família; 

6- Conhecer a Resolução do Conselho Federal de Medicina nº 1.995/2012, que trata 

sobre as diretivas antecipadas de desejo do paciente; 

7- Oferecer cuidados aos pacientes e familiares com bases nas necessidades e não 

apenas no diagnóstico ou prognóstico; 

8- Ter conhecimento de todos os tipos de opióides, suas características 

farmacológicas, efeitos no organismo e uso segundo orientações da OMS; 

9- Registrar todas as medicações em uso do paciente num formulário próprio do 

serviço (PLANILHA DE MEDICAÇÕES). 

  

   - ATITUDINAIS: 

1- Desenvolver a capacidade de trabalho em equipe, com ética profissional e 

compromisso com suas atividades; 

2- Apresentar atitudes de discernimento na avaliação das diferentes situações, 

elaborando estratégias adequadas de condutas; 

3- Compromisso de atualização, assumindo posturas críticas e estimulando o 

desenvolvimento do grupo. 

 

   - HABILIDADES: 

1- Abordar o paciente respeitando os 4 princípios da bioética em Cuidados Paliativos: 

Beneficência, Não Maleficência (primum non nocere), Autonomia e Justiça; 

2- Ser capaz de identificar a presença da “Dor Total”; 

3- Aplicar a técnica de comunicação em má notícia (SPIKES), sempre que for necessário. 

 

 

 

 



 

 

4. METODOLOGIA 

 

A oferta pedagógica destinada aos estagiários será baseada nas atividades práticas, 

teóricas, lúdicas, além de reuniões durante um mês do Rodízio. 

 

As atividades práticas serão focadas nas discussões de cada caso clínico, em 

conformidade às demandas de cada serviço. Ocorrerão nos seguintes cenários, com 

seus respectivos preceptores: 

 

AMBIENTE ACADÊMICO PRECEPTOR LOCAL 

1. Ambulatório de Dor no 

Câncer e Cuidados 

Paliativos 

Sandra Barreto (Docente 

da FAMED/ UFCA) 

Centro de Especialidades - Crato 

2. Emergência em 

Cuidados Paliativos 

Otávio Sampaio Hospital São Vicente de Paulo – 

Barbalha 

Hospital São Francisco - Crato 

3. Ambulatório  Otávio Sampaio Hospital São Vicente de Paulo – 

Barbalha 

 

 As atividades teóricas destinadas à Educação Continuada serão do tipo: 

- Exposição dialogada sob a forma de Seminários; 

- Avaliação de filmes referentes ao tema em Cuidados Paliativos; 

- Apresentação de Casos Clínicos; 

- Revisão de Artigo Científico ou Protocolos. 

 

Além destas atividades, o Ambulatório de Dor eventualmente realizará atividades 

lúdicas, celebrando momentos comemorativos como Natal, dia das Mães, São João, dia 

dos Pais, dia mundial dos Cuidados Paliativos e dia do Idoso, assim como Oficinas 

destinadas aos Cuidadores, com a participação do voluntariado. 

 

SEMANA PADRÃO DO RODÍZIO: 

 

TURNO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

MANHÃ 

07h30 

11h30 

ATIVIDADE Ambulatório Ambulatório Emergência Horário 

destinado 

ao Estudo 

Ambulatório: 

Educação 

Continuada 

LOCAL Crato Crato Barbalha Crato 

PRECEPTOR Sandra Sandra Otávio Sandra 

TARDE 

13h30 

17h30 

ATIVIDADE Emergência Horário 

destinado 

ao Estudo 

Horário 

destinado 

ao Estudo 

Emergência Horário 

destinado 

ao Estudo 

LOCAL Barbalha Crato 

PRECEPTOR Otávio Otávio 

 

5. A EQUIPE DO AMBULATÓRIO DE DOR NO CÂNCER E CUIDADOS PALIATIVOS 

 

ATRIBUIÇÕES DE CADA PROFISSIONAL QUE COMPÕE A EQUIPE 

 

5.1 MÉDICO  

 Articular com a 20ª Regional de Saúde o abastecimento de medicamentos 

opióides no ambulatório, em conjunto à farmacêutica da equipe; 



 

 

 Validar as rotinas e protocolos do serviço, garantindo o seu cumprimento por 

parte da equipe;  

 Garantir atendimento adequado aos pacientes e família, com agendamentos 

prévios; 

 Estimular a pesquisa científica, com todos os profissionais que compõem a 

equipe, assim como a apresentação de Trabalhos em Congressos e Jornadas; 

 Gerenciar as atividades médicas, como a elaboração do cronograma de 

atividade mensal e administrativas do Rodízio, em articulação ao setor de 

Internato e Residência Médica da Faculdade de Medicina da UFCA; 

 Mediar os interesses da equipe junto à Secretaria de Saúde do Crato; 

 Preencher as fichas para cadastro de todos os pacientes inclusos no serviço, 

com as documentações exigidas pelo Sistema Hórus; 

 Tratar, prevenir e diagnosticar a dor no Câncer, assim como todos os sintomas 

que causam sofrimento ao paciente e família; 

 Prescrever as medicações opióides em receituário próprio e dispensá-las no 

próprio serviço; 

 Solicitar exames complementares sempre que necessário; 

 Realizar avaliação clínica e exame físico completo do paciente, com registro em 

prontuário; 

 Elaborar um plano terapêutico junto ao paciente e família; 

 Emitir laudos e atestados em parceria às demandas do Serviço Social, sempre 

que necessário; 

 Solicitar parecer de outras especialidades, se necessário; 

 Orientar o paciente, familiares e cuidadores sobre procedimentos necessários à 

assistência ao paciente; 

 Coordenar e participar das reuniões mensais com toda a equipe e estagiários; 

 Realizar consulta para apoio junto à família no luto; 

 Supervisionar todas as atividades dos internos e residentes no Rodízio; 

 Estar disponível em parceria com a enfermeira para orientar os pacientes e 

famílias sobre demandas solicitadas via contato telefônico; 

 Interagir com os demais médicos que compõem o rodízio para avaliações e 

intervenções de forma periódica; 

 Encaminhar pacientes, assim como receber pacientes encaminhados pela 

equipe do Serviço de Assistência Domiciliar (SAD) do município do Crato 

sempre que necessário; 

 Avaliar através de uma nota o desempenho dos estagiários em ficha própria 

enviada pela Coordenação do Internato e da Residência Médica da Faculdade 

de Medicina da UFCA; 

 Garantir a contra referência, sempre que necessário.  

     

 5.2 ENFERMAGEM 

 Realizar as inclusões de todos os pacientes com as documentações exigidas 

pelo Sistema Hórus; 

 Manter a alimentação sistemática da Planilha de Inclusão do serviço com todos 

os dados do paciente, assim como elaborar e apresentar o consolidado destes, 

sempre que necessário; 

 Prestar orientações sobre as condições clínicas dos pacientes por telefone, em 

parceria com a médica da equipe; 



 

 

 Participar das reuniões mensais, junto aos componentes da equipe e estagiários; 

 Solicitar, armazenar, dispensar e prestar contas de todos os opióides e outras 

medicações utilizadas no serviço; 

 Monitorar mensalmente os indicadores do serviço e apresentar o consolidado 

dos dados sempre que necessário; 

 Orientar o uso racional dos medicamentos e seus efeitos colaterais; 

 Garantir a assistência de enfermagem aos pacientes do serviço com 

agendamentos; 

 Registrar evoluções das consultas nos prontuários; 

 Orientar e ensinar a família a proporcionar, dentro da realidade vivenciada, 

conforto ao paciente; 

 Orientar e ensinar aos cuidadores os cuidados prestados aos pacientes; 

 Realizar encontros e oficinas com os cuidadores; 

 Elaborar um plano de cuidados de enfermagem; 

 Solicitar todos os materiais de expedientes necessários no serviço; 

 Treinar e supervisionar continuamente o cuidador familiar por meio de 

instruções pertinentes ao seu grau de compreensão e habilidades; 

 Dar apoio aos familiares nas intercorrências; 

 Supervisionar e gerenciar os cuidados com os prontuários; 

 Solicitar a devolução dos opióides entregues ao paciente que não fará mais seu 

uso, assim como preencher em ficha própria; 

 Encaminhar à farmacêutica todas as medicações com prazo de validade 

vencido; 

 Ser responsável pelo data-show em apresentações das atividades educativas do 

serviço;         

 Realizar procedimentos específicos de enfermagem: cuidados em ostomias, 

sondas, curativos e hipodermóclise. 

5.3 TÉCNICA DE ENFERMAGEM  

 Realizar acolhimento e orientações a todos os usuários que procuram o serviço; 

 Realizar a triagem do paciente com a coleta e registro dos sinais vitais e dados 

antropométricos; 

 Separar e arquivar todos os prontuários dos pacientes que serão atendidos 

diariamente; 

 Repor sempre que necessário as fichas de evolução nos prontuários; 

 Carimbar, datar e assinar no prontuário dos pacientes agendados quando 

faltosos;  

 Auxiliar no treinamento do cuidador junto à enfermagem; 

 Realizar procedimentos de enfermagem dentro de suas competências técnicas e 

legais sob supervisão da médica ou enfermeira da equipe; 

 Orientar cuidados com o lixo originado no cuidado ao paciente; 

 Estabelecer uma via de comunicação participativa com a família; 

 Participar das reuniões técnico-científicas semanais junto à equipe;  

 Organizar todas as fichas e formulários do serviço; 

 Encaminhar toalhas e lençóis ao serviço de limpeza; 

 Coletar as assinaturas de todos os usuários atendidos no serviço em ficha 

própria; 

 Ser responsável pelo agendamento dos pacientes; 



 

 

 Coletar contatos telefônicos dos pacientes e familiares para facilitar a 

comunicação entre equipe e os mesmos. 

 

5.4 ASSISTENTE SOCIAL 

 Realizar a primeira consulta na inclusão do paciente para: conhecer a família e o 

paciente, identificar o nível de entendimento e aceitação das normas do serviço, 

perceber os aspectos da dinâmica familiar, situação socioeconômica e demais 

dificuldades que interferem no tratamento, emitindo parecer sobre a viabilidade 

da inclusão na assistência ambulatorial ou necessidade da domiciliar; 

 Realizar consultas subsequentes à inclusão, observando através da escuta 

qualificada e observação possíveis demandas orientando pacientes e 

cuidadores e encaminhando-os às providências necessárias; 

 Participar de forma conjunta com a equipe da elaboração de um plano de 

assistência aos pacientes, familiares e cuidadores; 

 Elaborar relatórios e declarações solicitados pelos pacientes e familiares e 

cuidadores; 

 Atender os usuários que procuram o serviço para solicitação de orientações, 

queixas, denúncias, encaminhando-os às providências necessárias; 

 Prestar orientações por telefone com informações próprias do Serviço Social; 

 Realizar busca ativa de pacientes faltosos no serviço; 

 Viabilizar encaixes de consultas para pacientes que necessitam de assistência de 

forma mais urgente; 

 Mobilizar um grupo de referência familiar e demais cuidadores para colaborar 

com o adequado acompanhamento do paciente; 

 Articular com a rede socioassistencial, quando necessário, encaminhando os 

usuários para outras instituições e serviços disponíveis na comunidade (CRAS, 

CREAS, CAPS, Conselho Tutelar, Conselho do Idoso, Promotoria da Saúde e 

etc.); 

 Orientar quanto aos direitos do paciente oncológico e benefícios 

previdenciários, assim como referentes ao óbito e auxílio funeral; 

 Identificar possíveis planos ou realização de sonhos dos pacientes; 

 Providenciar declarações, junto à médica da equipe (COELCE, Fraldas, 

Oxigenioterapia no domicílio, colchão, órteses, próteses, INSS e etc.); 

 Elaborar e participar da realização de projetos da equipe, dentro da área de 

atuação do cargo; 

 Viabilizar auxílios concretos (vales-transportes, ambulância) e repasse de 

doações (cesta básica, fraldas descartáveis, lençóis e outros); 

 Manter-se atualizadas em relação aos recursos disponíveis nas diversas 

instituições públicas e privadas da região do Cariri, nas áreas sociais e de saúde 

para fins de orientações e encaminhamentos aos usuários atendidos; 

 Participar da organização e realização de reuniões ou oficinas socioeducativas 

com familiares e cuidadores;  

 Participação semanal em reuniões técnico-científicas com a equipe;  

 Controlar o empréstimo e devolução de equipamentos destinados aos 

pacientes do programa; 

 Condensar dados estatísticos referentes às atividades do Serviço Social, gerando 

relatórios. 



 

 

 Ser responsável pelo data-show nas atividades educativas do Rodízio, quando 

na ausência da enfermagem;         

 Estimular a família a propiciar, dentro da realidade vivenciada, um ambiente 

mais digno ao paciente. 

 

5.5 PSICÓLOGA  

 Oferecer apoio e orientações aos pacientes e familiares, através de consultas 

ambulatoriais de forma periódica, com a garantia do agendamento prévio, 

trabalhando a adaptação e crises diante da situação de doença; 

 Trabalhar juntamente com equipe as possibilidades de mudanças ambientais e 

disposição dos recursos comunitários importantes para o tratamento; 

 Participar de reuniões de análises de caso, traçando juntamente com equipe, 

estratégias de acompanhamento personalizado; 

 Elaborar e/ou participar de realizações de projetos a serem desenvolvidos 

dentro do serviço; 

 Participar da organização e realização de encontro de familiares - cuidadores; 

 Registrar em prontuários individuais os relatórios das intervenções realizadas. 

 

5.6 FARMACÊUTICA 

 Cadastrar no Sistema Hórus todos os pacientes inclusos no serviço como 

garantia do abastecimento regular dos opióides; 

 Interagir com a equipe as demandas necessárias para o funcionamento do 

serviço; 

 Participar quando possível das reuniões realizadas com a equipe; 

 Armazenar, solicitar e selecionar as medicações utilizadas no serviço 

mensalmente. 

 

6. A CONSULTA: 1ª CONSULTA MÉDICA  

 

6.1 ANAMNESE  

 

6.1.1 IDENTIFICAÇÃO: idade, estado civil, escolaridade, ocupação.   

 

6.1.2 QUEIXAS ATUAIS / HDA: identificar o sintoma que causa maior sofrimento e, 

posteriormente, os demais, de forma cronológica, com todas as características 

semiológicas. 

 

6.1.3 HISTÓRIA PATOLÓGICA PREGRESSA 

 Início da doença (diagnóstico: sítio primário do câncer; presença de metástases); 

 Analgésicos em uso (tipo, posologia, dose, tempo de uso, identificação de 

efeitos indesejáveis); 

 Tratamentos oncológicos realizados (Radioterapia, Quimioterapia, Cirurgia); 

 Internações (motivo / época); 

 Uso de outras medicações;    

 Comorbidades, alergias, hemotransfusão, acidentes; 

 Mensuração da dor segundo Escala Verbal Numérica;  

 Diagnosticar o tipo de Dor: Nociceptiva, Neuropática, Neuropática Localizada 

ou Mista. (vide ANEXO 5); 



 

 

 

6.1.4 HISTÓRIA FAMILIAR: história de câncer na família e outras condições clínicas. 

 

6.1.5 HÁBITOS DE VIDA 

 Tabaco (tipo, tempo de uso, nº de cigarros/dia);  

 Álcool (tipo, tempo de uso, frequência, dose);  

 Drogas ilícitas (tipo, tempo de uso, frequência);  

 Hábitos alimentares (tipo de dieta, uso abusivo de café, frituras, gorduras 

saturadas);  

 Tipo de lazer;  

 Atividade física (tipo, frequência e duração);  

 AVD (atividades de vida diária): tipos de atividades realizadas durante o dia. 

 

6.1.6 HISTÓRIA PSICOSSOCIAL E ESPIRITUAL:  

 Condições socioeconômicas, expectativa frente ao problema de saúde, pesquisa 

de ansiedade, negação ou depressão; presença de abandono familiar; 

 Realizar abordagem espiritual, com aplicação do questionário FICA (ANEXO 7); 

 Pesquisar se há a presença da Claudicação Familiar através do questionário de 

ZARIT reduzida (ANEXO 6).  

Obs: esta condição pode acontecer quando há a incapacidade dos membros da 

família responderem às necessidades do doente seja pelo surgimento de novos 

sintomas, seja por medo, angústia ou frustração. Neste caso, se o doente se 

encontra no domicílio, poderá ser discutido a possibilidade de interná-lo para 

recuperação desta situação familiar (Regateiro et al, 2004); 

 Identificar os benefícios garantidos pela legislação ao portador de Câncer; 

 Identificar a presença da DOR TOTAL. 

 

 
 

6.1.7 INTERROGATÓRIO SISTEMÁTICO: direcionado ao câncer e aos efeitos 

secundários dos opióides, adjuvantes ou tratamento oncológico:  

 Geral: perda ponderal (quantificar e identificar o tempo de perda), fraqueza, 

apetite (se há perda, identificar as causas); 

 GastrointestinalI: ritmo intestinal (investigar intervalo, consistência das fezes, se 

há esforço evacuatório excessivo ou diarreia com suas características), azia, 

epigastralgia, náusea, vômitos, empachamento pós-prandial; 

 Genitourinário: características da diurese, impotência sexual, infecções urinárias 

de repetição; checar exames preventivos anuais para cada sexo;      



 

 

 Neurológico: risco de quedas, sonolência, qualidade e duração do sono e outras 

queixas; 

 Outras pesquisas de sinais e sintomas conforme a necessidade. 

 

6.2. EXAME FÍSICO GERAL E SEGMENTAR: investigar fatores que contribuem para a 

manutenção da dor e/ou o sintoma que causa maior sofrimento.                                                                                

 

6.2.1 AVALIAR OS DADOS ANTROPOMÉTRICOS:  

 IMC: Peso (kg) / altura (m²) = IMC (kg/m²) 

 Identificar se há a presença de Caquexia 

 

 
 

 

 

6.2.2 AVALIAR OS SINAIS VITAIS: incluindo o 5º sinal vital pela Escala abaixo:  

 

 
6.2.3 IDENTIFICAR A ESCALA DE PERFIL DE PERFORMANCE PALIATIVA (PPS - 

ANEXO 2). 

 



 

 

6.2.4 SE PRESENÇA DE DISPNEIA: identificar a Saturação do O2 pelo oxímetro digital. 

 

6.2.5 PESQUISAR SE HÁ DOR NEUROPÁTICA, INCLUINDO A LOCALIZADA (ANEXO 

5). 

 

6.3 LEVANTAR LISTAGENS DE PROBLEMAS. 

 

6.4 REGISTRAR O DIAGNÓSTICO PRINCIPAL E COMORBIDADES. 

 

6.5 APLICAR A TÉCNICA DE COMUNICAÇÃO EM MÁ NOTÍCIA: sempre que 

necessário, em situações do tipo: diagnóstico do Câncer, diagnóstico de doença 

avançada, presença de metástases, recidiva, falha do tratamento ou terminalidade. 

 

 
 

 

 

6.5 CONDUTA TERAPÊUTICA: 

 

6.5.1. TRATAMENTO NÃO MEDICAMENTOSO DA DOR: Intervenção 

Multiprofissional 

- Promover um ambiente tranquilo e estabelecer uma boa relação profissional-

paciente; 

- Instruir o paciente sobre a necessidade de adesão ao tratamento conforme prescrito, 

sobre os possíveis efeitos secundários dos medicamentos utilizados e sobre os 

objetivos terapêuticos;                                                                                                                                                                                                                                                                                            

- Prevenir ou combater situações que pioram a dor, tais como: infecções, uso não 

correto dos analgésicos, ociosidade, uso de drogas ilícitas, tabaco, álcool, conflitos não 

resolvidos, má qualidade do sono, etc;                                                                                                                                                                                                                                                

- Estimular a uma alimentação saudável direcionado ao funcionamento regular 

intestinal, com alimentos de sua preferência; 



 

 

- Aumentar a ingestão de água – em média 6 a 8 copos / dia;                                                                

- Estimular a atividades que promovam o bem-estar do paciente.  

 

 

6.5.2 TRATAMENTO MEDICAMENTOSO DA DOR: 

 

 
 

São utilizadas medicações analgésicas, chamadas opióides, tendo como protótipo a 

Morfina, associada a outros opióides e analgésicos de ação periférica e central 

(Adjuvantes, AINES, Diprirona, Paracetamol). De acordo com a portaria do Ministério da 

Saúde (N° 859 de 2002) a dispensação dos opióides (Morfina, Metadona, Codeína e 

Gabapentina) é de forma gratuita pelo SUS, desde que o paciente seja devidamente 

diagnosticado e preenchido documentos exigidos pela postaria, assim como seu 

cadastro no Sistema Horus. O controle e tratamento da Dor segue as recomendações 

da OMS, citadas a seguir, de forma a aliviar a dor em até 90% dos pacientes a nível 

ambulatorial:        

 

 Pela boca  

 Pelo relógio  

 Pela escada analgésica   

 Para o indivíduo                                                                                                             

 Atenção aos detalhes 

 



 

 

 

6.6. AGENDAMENTO DO PACIENTE: conforme fluxograma de atendimento do serviço 

(ANEXO 1). 

 

6.7 CHEKLIST DA CONSULTA MÉDICA SUBSEQUENTE: 

 Registrar todos os dados clínicos (idade, tipo de câncer/ metástases, queixas 

atuais, ritmo intestinal, padrão do sono, apetite, presença do componente 

emocional), EVN, Peso (kg), PPS, metas terapêuticas de cada consulta;  

 Determinar características da dor, principalmente se mudança do padrão;  

 Identificar a possibilidade de tolerância ou rotação dos opióides; 

 Investigar a presença de possíveis efeitos indesejáveis do tratamento 

(constipação induzida por opióides) e/ou adjuvantes e prescrever sintomáticos 

e outras medicações; 

 Referenciar para outras especialidades, se necessário; 

 Assinar e carimbar: prontuário, fichas de APAC ou documentos afins; 

 Garantir a consulta de retorno. 

 

7. CHEKLIST DA CONSULTA DE ENFERMAGEM SUBSEQUENTE: 

 Realizar diagnósticos de enfermagem e identificar as principais queixas pela 

Escala de Avaliação de Sintomas de Edmonton - ESAS (ANEXO 4); 

 Registrar dados clínicos, EVN da dor, analgésicos em uso (tipo, dosagem, 

quantidade, horários);   

 Orientar medidas de prevenção e combate à constipação intestinal induzida por 

opióides, assim como de outros sintomas que causam sofrimento ao paciente;  

 Reforçar o tratamento não medicamentoso e medicamentoso prescrito pela 

médica;                 

 Realizar procedimentos específicos de enfermagem: cuidados em ostomias, 

sondas, curativos e hipodermóclise; 

 Garantir a consulta de retorno. 
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                                    FLUXOGRAMA DO ATENDIMENTO 

AMBULATORIAL DO SERVIÇO 

DE TERAPIA DA DOR NO CÂNCER E CUIDADOS PALIATIVOS DO CRATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABORDAGEM DO PACIENTE / FAMÍLIA 

ACOLHIMENTO E  

COLETA DOS 

SINAIS VITAIS 

CONSULTA MÉDICA 

CONSULTA DE 

ENFERMAGEM 

 

CONSULTA COM ASSISTENTE 

SOCIAL 

 
CONSULTA COM 

PSICÓLOGA 

ENCAMINHAR   

PARA O SAD 

TÉCNICA DE 

ENFERMAGEM 

AGENDAR 

RETORNO 

INCLUSÃO OU NÃO PELA ENFERMAGEM OU 

ASSISTENTE SOCIAL 

 

1ª CONSULTA 

   CONSULTA 

SUBSEQUENTE 

AGENDAR 

CONSULTA 

MÉDICA 

REFERÊNCIA 

- DEMANDA ESPONTÂNEA 

- ATENÇÃO BÁSICA – PSF / PACS                                                                  

- ATENÇÃO SECUNDÁRIA – ESPECIALISTAS / HOSPITAL                              

- ATENÇÃO TERCIÁRIA – HRC / SERVIÇO DE ONCOLOGIA 

 

 

 

 

 

- ATENÇÃO TERCIÁRIA 

 

 EVN ≥ 4 

 PPS ≤ 40% 

 EVN ≤ 3 

 PPS ≥ 50% 

30 - 60 DIAS 7 - 15 DIAS 

ANEXO 1 



 

 

 

ESCALA DE PERFORMANCE PALIATIVA – PPS 

% Deambulação Atividade e evidência de 

doença 

Autocuidado Ingesta Nível da consciência 

100 Completa Atividade normal e trabalho; 

sem evidência de doença 

Completo Normal Completa 

90 Completa Atividade normal e trabalho; 

alguma evidência de doença 

Completo Normal Completa 

80 Completa Atividade normal e trabalho; 

alguma evidência de doença 

Completo Normal ou 

reduzida 

Completa 

70 Reduzida Incapaz para o trabalho; 

doença significativa 

Completo Normal ou 

reduzida 

Completa 

60 Reduzida Incapaz para os 

hobbies/trabalho doméstico. 

Doença significativa 

Assistência 

ocasional 

Normal ou 

reduzida 

Completa ou 

períodos de confusão 

50 Maior parte do 

tempo sentado ou 

deitado 

Incapaz para qualquer 

trabalho. Doença extensa 

Assistência 

considerável 

Normal ou 

reduzida 

Completa ou 

períodos de confusão 

40 Maior parte do 

tempo acamado 

Incapaz para a maioria das 

atividades. Doença extensa 

Assistência 

quase completa 

Normal ou 

reduzida 

Completa ou 

sonolência. +/- 

confusão 

30 Totalmente 

acamado 

Incapaz para qualquer 

atividade. Doença extensa 

Dependência 

completa 

Normal ou 

reduzida 

Completa ou 

sonolência. +/- 

confusão 

20 Totalmente 

acamado 

Incapaz para qualquer 

atividade. Doença extensa 

Dependência 

completa 

Mínima a 

pequenos 

goles 

Completa ou 

sonolência. +/- 

confusão 

10 Totalmente 

acamado 

Incapaz para qualquer 

atividade. Doença extensa 

Dependência 

completa 

Cuidados com 

a boca 

Sonolência ou coma. 

+/- confusão 

0 Morte - - - - 
Fonte: Victoria Hospice Society. J Pall Care 9 (4): 26-32. Tradução oficial, com referência no link: 
http:www.victoriahospice.org/sites/default/files/pps_portuguese.pd.pdf. 
 

 

ESCALA DE PERFORMANCE DE KARNOFSKY 

Apto para atividades normais e 

trabalho; nenhum cuidado 

especial é necessário. 

100% Sem sinais ou queixas, sem evidência de doença. 

90% Mínimos sinais e sintomas, capaz de realizar suas atividades com 

esforço. 

80% Sinais e sintomas maiores; realiza suas atividades com esforço. 

Inapto para o trabalho; apto para 

viver em casa e cuidar de suas 

necessidades; necessidades e 

suportes são variáveis. 

70% Cuida de si mesmo, não é capaz de trabalhar. 

60% Necessita de assistência ocasional, capaz de cuidar de suas 

necessidades pessoais. 

50% Necessita de assistência considerável e cuidados médicos frequentes. 

40% Necessita de cuidados médicos especiais. 

Inapto para cuidar de si mesmo; 

requer cuidados especiais; doença 

pode estar progredindo 

rapidamente. 

30% Extremamente incapacitado, necessita de hospitalização, mas sem 

iminência de morte. 

20% Muito doente, necessita de suporte. 

10% Moribundo, morte iminente. 

 Fonte: SCHAG, C.C., HEINRICH, R.L., GANZ, P.A. Karnofsky performance status revisited: Reliability, validity, and guidelines. J Clin Oncology. 
1984; 2:187-193. 

 

ANEXO 3 

ANEXO 2 



 

 

 

 

 
ESCALA DE AVALIAÇÃO DE SINTOMAS DE EDMONTON – ESAS 

Paciente:  

Preenchido por: 

Registro: 

Data: 

 
Por favor circule o número que melhor descreve a intensidade dos seguintes sintomas neste momento 
(também se pode perguntar a média durante as últimas 24 horas). 
 

Mínimo sintoma Intensidade Máximo sintoma 

Sem dor  
 

0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 Máxima dor 
 

Sem cansaço  
 

0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 Máximo cansaço 
 

Sem náuseas  
 

0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 Máxima náusea 
 

Sem depressão  
 

0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 Máxima depressão 
 

Sem ansiedade  
 

0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 Máxima ansiedade 
 

Sem sonolência  
 

0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 Máxima sonolência 
 

Bom apetite 
 

0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 Sem apetite 
 

Máximo bem-estar  
 

0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 Máximo mal-estar 
 

Sem dispneia 
 

0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 Máxima dispneia 
 

Sem insônia 
 

0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 Máxima dificuldade para dormir 

Outro sintoma 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Regional Palliative Care Program, Capital Health, Edmonton, Alberta, 2003. Traduzido e adaptado ao português por Neto, IG. 
2006. 

ANEXO 4 



 

 

                                                           

 
 

 

 

 

 

                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 5 



 

 

 
 
 

 

 

ANEXO 6 


