


As recomendações da WHO para EPI na assistência domiciliarManejo de pacientes em Cuidados Paliativos

O surto de COVID-19 que está ocorrendo atualmente em todo o mundo não tem precedentes e 

exige que todos trabalhem juntos para contribuir com a saúde e o bem-estar das populações, 

além de garantir a orientação e o compartilhamento adequados de boas práticas. Isso é essencial 

para apoiar o atendimento de pacientes no final de suas vidas ou que estão significativamente 

graves como resultado do COVID-19 ou de outras doenças que ameacem suas vidas1.

As orientações dos fluxogramas foram montadas para cenários gerais. Sinta-se à vontade 

para usar, adaptar e compartilhar esta orientação adequadamente. As equipes de saúde 

devem estar cientes de que essas orientações estão sujeitas a alterações à medida que 

foram incorporados novos conhecimentos.

Conversas oportunas e honestas sobre as preferências e prioridades da pessoa, incluindo 

decisões antecipadas para recusar o tratamento, fazem parte do planejamento antecipado dos 

cuidados para quem tem uma doença progressiva e limitante da vida. No contexto de pessoas 

com doença grave devido ao COVID-19, devem ser iniciadas conversas honestas sobre os 

objetivos do planejamento de tratamento e direcionamento do tratamento o mais cedo possível, 

para que um plano de atendimento e suporte personalizado possa ser desenvolvido e 

documentado. Isso precisará ser revisto e revisado conforme a situação muda. Famílias e 

pessoas próximas à pessoa devem estar envolvidas nessas discussões, tanto quanto possível e 

de acordo com os desejos da pessoa, respeitando as regras de contato durante o COVID-19. 

Esta é uma boa prática padrão nos cuidados paliativos e no final da vida.
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No entanto, no contexto do COVID-19, é provável que a pessoa esteja gravemente doente e 

incapacitada de tomar decisões por si mesma, de modo que a oportunidade de discussão e o 

envolvimento na tomada de decisões possa ser limitado ou perdido. As famílias e as pessoas 

próximas a eles podem ficar chocadas com a repentina evolução e podem estar doentes e/ou 

precisar se auto-isolar. Pode haver vários membros da família doentes ao mesmo tempo. Mas, na 

medida do possível, continua sendo importante oferecer essas conversas. Manter-se 

honestamente informada ajuda a reduzir a ansiedade, mesmo que os profissionais de saúde não 

tenham todas as respostas e mesmo que as conversas precisem ser conduzidas por trás dos 

EPIs ou, no caso de famílias que se auto-isolam, por telefone ou usando outras soluções 

tecnológicas.

Deve-se reconhecer que conversar com pacientes e pessoas próximas a eles sobre 

prognóstico, limites máximos de tratamento e possíveis cuidados de final de vida é muitas 

vezes desafiador2 mas, no atual surto de COVID-19, essas conversas podem se tornar 

ainda mais difíceis, pois os profissionais de saúde podem ter que triar pacientes, 

geralmente em situações de emergência ou urgentes, e priorizar determinadas 

intervenções e limites máximos de tratamento. Isso não é apenas para garantir que 

aqueles com potencial significativo de recuperação recebam os cuidados adequados, mas 

também que aqueles com pouca probabilidade de sobreviver também recebam os 

cuidados adequados no final da vida.
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Caso a pessoa e/ou seus familiares manifestem desejo de priorizar medidas de Suporte Artificial 

de Vida em caso de piora clínica, conversar sobre a possibilidade de uma situação de calamidade 

no cenário do COVID-19, isto é, os espaços, recursos não são consistentes com a demanda 

necessária.

Os profissionais de cuidados paliativos não podem assumir sozinhos a responsabilidade 

pela limitação de recursos, mas eles devem  ser responsáveis pelos os aspectos do 

cuidados em qualquer cenário, priorizando o controle de sintomas, conforto e dignidade 

dos pacientes nessa situação. Além disso, as equipes de Cuidados Paliativos devem 

apoiar, aconselhar e fornecer suporte às equipes de saúde envolvidas com pacientes com 

COVID-19.
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Fluxo Hospitalar - Contingência -
Suspeita/confirmado COVID 

Seguir recomendações de uso de
EPI e técnicas do procedimento

orientados pelas intituições

Paciente admitido preenche
critérios do SPICT/GSF³ ou
doença avançada incurável

Possui Plano de
Cuidados definido?

Registrar no prontuário
plano de cuidados

Convocar Equipe de
Cuidados Paliativos

Registrar no prontuário
plano de cuidados

Definido
Plano de

Cuidados?

Indicação de Suporte Avançado
de Vida

Encaminhar para enfermaria
específica de COVID

Cuidados em enfermaria com
foco no conforto e controle de

sintomas impecável. Profissionais
com EPI. Visitas de familiares por

telechamada.**

Utilizar ferramentas de comunicação
adaptadas a pandemia para

comunicar familiares.***

Recuperação Óbito

Convocar Equipe de Cuidados
Paliativos para avaliação de

proporcionalidade terapêutica****
ou sintomas refratários

Dificuldade
no manejo
de sintomas

* Vide SPICT³
** Em locais onde não é possível a telechamada, sugerimos chamada de áudio por viva-voz por telefone da instituição levado por profissionais com EPI.

Nos casos de pacientes sem contato orientamos envio de áudio pelos familiares.
*** Vide material sobre comunicação (https://paliativo.org.br/ancp/covid19/ )

**** Abordar pacientes e/ou famílias sobre provável cenário de calamidade devido ao COVID-19 em que medidas de suporte artificial de vida podem não ser possíveis, ressaltando as medidas para controle de sintomas, conforto e dignidade.

SIM

NÃO

NÃO

SIM

NÃO

SIM
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Fluxo Hospitalar - Contingência -
Não COVID 

Paciente admitido preenche
critérios do SPICT/GSF* ou
doença avançada incurável

Possui Plano de
Cuidados definido?

Convocar principal cuidador
ou representante + paciente
para abordagem imediata

Convocar Equipe de
Cuidados Paliativos

Registrar no prontuário
plano de cuidados

Plano de
Cuidados
definido

Indicação de Suporte Avançado
de Vida

Encaminhar para enfermaria
 distante da área de pacientes

suspeita de COVID

Cuidados em enfermaria com
foco no conforto e controle de

sintomas impecável

Priorizar desospitalização precoce
com auxílio do serviço social e

atendimento domiciliar disponível

Convocar Equipe de Cuidados
Paliativos para avaliação de

proporcionalidade terapêutica
ou sintomas refratários

Dificuldade
no manejo
de sintomas

SIM

SIM

NÃO

NÃO

NÃO

SIM
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