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Apresentação

A pandemia da COVID-19 atravessou os oceanos e chegou a todas as partes 
do mundo, interferindo na vida das pessoas de uma maneira sem precedentes e 
em todos os estratos da sociedade, mudando o modo de ser, de se comportar, de 
adoecer, de cuidar e de morrer.

Com o Brasil não foi diferente! Toda a população foi atingida, tanto de 
maneira direta, com milhares de mortos e milhões de infectados, quanto indireta, 
pelo reflexo da pandemia nas rotinas, na política, na economia, no lazer, entre 
outros âmbitos da vida.

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de 
São Paulo – instituição tradicional e de referência nacional e internacional em 
assistência, ensino e pesquisa – realizou uma grande mobilização para auxiliar no 
enfrentamento à crise humanitária e sanitária que emergia.

Os Cuidados Paliativos, forma mundialmente reconhecida de cuidar de 
pacientes com enfermidades graves ou ameaçadoras à vida, mostraram-se 
fundamentais também no cenário desencadeado pela pandemia. Contudo, por se 
tratar de uma doença até então desconhecida, houve a necessidade de aprendizado 
e adaptação dos conceitos e das práticas já realizados a essa nova realidade. Uma 
missão e um desafio de proporções incomparáveis.

Este livro visa retratar o trabalho desenvolvido pelos profissionais do Núcleo 
Técnico Científico em Cuidados Paliativos do Hospital das Clínicas durante essa 
mobilização, trazendo as experiências vividas, deixando-as como legado desse 
período único em nossa história.

O livro está dividido em três seções. São três abordagens distintas, com 
seus próprios formatos e suas propostas, que complementam-se, justificam-se e 
dialogam entre si, para que, ao se unirem, possam permitir ao leitor adentrar em 
uma realidade nunca vista.

A primeira parte apresenta as bases do trabalho, os achados relevantes que 
diferenciam os Cuidados Paliativos no contexto da pandemia da prática clínica 
habitual, como se deu a organização do serviço, as estratégias criadas e utilizadas 
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pelo grupo, os fundamentos técnicos e as referências literárias, bem como as 
dificuldades encontradas e os aprendizados adquiridos ao longo de meses de 
trabalho.

Na segunda parte do livro estão as vivências, capítulos que relatam as 
experiências com pacientes e familiares atendidos pela equipe de cuidados 
paliativos. Nessa seção, valorizam-se os aspectos biográficos e questões inerentes 
ao sofrer, desencadeados pela COVID-19, em 12 casos que ilustram a aplicação dos 
conceitos apresentados na seção anterior.

O livro se encerra com uma seção destinada ao olhar sobre o profissional de 
saúde, que frequentemente tem seu próprio sofrimento e cuidados negligenciados. 
Nessa parte, são discutidas as estratégias de abordagem ao profissional, trazendo 
a experiência do “Diário de Bordo”, construído ao longo dos meses de trabalho na 
enfermaria de cuidados paliativos COVID-19.

Esperamos que esta obra sirva para evidenciar o papel dos Cuidados Paliativos 
como essencial na assistência à saúde, alçando essa abordagem ao expressivo 
reconhecimento das suas necessidades, proporcionando sua promoção, para que 
se dissemine e se torne uma prática universal.

Boa leitura!
Daniel Battacini Dei Santi



Prefácio à Seção I 
“O que é mais original na nossa cidade é a dificuldade que se pode 

ter para morrer. Dificuldade, aliás, não é o termo exato: seria mais 
certo falar em desconforto. Nunca é agradável ficar doente, 

mas há cidades e países que nos amparam na doença 
e onde podemos, de certo modo, nos entregar. 

O doente precisa de carinho, gosta de se apoiar em alguma coisa.” 

A peste – Albert Camus

A pandemia de COVID-19, causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, 
é indubitavelmente um desafio sem precedentes à saúde global. A princípio, 
a insegurança frente a um agente infeccioso ainda desconhecido, a rápida 
disseminação da infecção, a sua agressividade ao determinar doença grave e 
elevada mortalidade, a escassez de estratégias reconhecidamente eficazes de 
prevenção e controle, além da necessidade de adotar medidas de isolamento e 
distanciamento social geraram um ambiente de grande incerteza e apreensão.

Poucos meses após a sua descrição original na China, a epidemia atingiu 
o estado de São Paulo, exigindo ações efetivas de enfrentamento. Nesse cenário 
excepcional, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade 
de São Paulo (HCFMUSP) mobilizou-se no início de 2020, colocando em ação 
um plano emergencial de resposta à crescente demanda assistencial. Passamos 
a acolher em larga escala pacientes acometidos pela COVID-19 com indicação 
de hospitalização, empenhando-nos para poder ofertar-lhes cuidado integral 
qualificado em enfermarias e unidades de terapia intensiva. A participação ativa 
das equipes multiprofissionais de diferentes especialidades foi fundamental para 
o sucesso da operação, que nos permitiu salvar vidas e aliviar o sofrimento de 
milhares de pacientes e suas famílias.

Cientes de nossa missão institucional, cabia-nos ainda compartilhar o 
aprendizado e a experiência aqui vividos de modo a contribuir para o aprimoramento 
da prática profissional em situações emergenciais dessa natureza. Nesse contexto, 
Ricardo Tavares de Carvalho e seus colaboradores ora nos brindam com Cuidados 
Paliativos na Prática Clínica em Tempos de COVID-19, obra inédita na literatura, 
que permite destacar o relevante papel dos profissionais atuantes em Cuidados 
Paliativos no cuidado integral às pessoas acometidas pela doença e a suas famílias. 

Em sua primeira parte, o livro ilustra a experiência do Núcleo de Cuidados 
Paliativos do HCFMUSP no enfrentamento da pandemia. A partir da intensa 
vivência cotidiana no hospital ao longo do último ano e apoiados por literatura 
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atualizada sobre o tema, os autores contextualizam a prática de cuidados paliativos 
no contínuo de cuidado prestado ao paciente e sua família, elaboram as ações 
empreendidas ao adaptar a prática dos cuidados paliativos a uma doença aguda 
potencialmente fatal, ressaltam a importância da atuação multiprofissional 
envolvendo diferentes áreas de formação em saúde e discutem os fundamentos 
bioéticos na tomada de decisão em saúde pautada no referencial dos direitos 
humanos. Os desafios da comunicação, elemento fundamental do cuidado 
em saúde, ainda mais em condições de isolamento e distanciamento social, 
são objeto de análise cuidadosa e inspiradora. Destaca-se, por fim, a particular 
atenção dedicada a intervenções práticas para o controle de sintomas, cuidado 
ao luto, mitigação do sofrimento familiar em situação de distanciamento de 
entes queridos e à continuidade da prática de cuidados paliativos a pacientes 
não infectados pelo coronavírus durante a pandemia.

Estou certo de que os leitores apreciarão esta obra. Nela, poderão reconhecer 
situações semelhantes às experimentadas por todos na prática da atenção à saúde, 
que poderão tomar como inspiração e encorajamento para prosseguir em sua 
missão de cuidar.

Aluisio Cotrim Segurado
Professor Titular de Infectologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo (USP). Presidente do Conselho Diretor do Instituto Central do Hospital das 
Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP).



Prefácio à Seção II 

“Curar a Veces, Aliviar a Menudo, 
Consolar Siempre”

Las historias clínicas que conforman esta segunda parte del libro componen 
un variado conjunto de ejemplos de lo que es el ejercicio profesional de la medicina. 
Si ésta tuviera como único objetivo la coración de los pacientes, su actividad 
acabaría siempre en fracaso, porque al final del proceso vital de toda persona, más 
tarde o más temprano, está la muerte. Negar ésta, no saber asumirla, es uno de 
los signos más evidentes de inmadurez psicológica y humana. Aprender a vivir es 
también aprender a sufrir y a morir. Esto puede parecer extraño en una cultura, 
como la actual, que si por algo se caracteriza por cerrar los ojos al sufrimiento, a la 
enfermedad y la muerte, en la ilusión vana de que la ciencia acabará no tardando el 
tiempo con todas las contingencias negativas de la vida, incluidas las enfermedades 
y nos hará inmortales. La crisis del coronavirus que estamos viviendo demuestra 
bien lo caro que se pagan estas ilusiones pueriles que nuestra civilización fomenta.

Ese modo de ver la vida, por más que nos pueda parecer extraño, no ha existido 
siempre. Es más, ha surgido en época relativamente reciente. Esto se advierte bien 
analizando el sentido de algunos de los términos que utilizamos a diario. Uno, el 
más frecuente en medicina, es el de curación. Procede de un verbo latino, curare, 
que en el latín clásico no significó curar técnica o médicamente sino “cuidar”. 
Sucedió lo mismo en griego, donde el verbo therapeúo significó primariamente el 
cuidado o servicio de los dioses, de los seres humanos o de las cosas, y sólo a partir 
de ahí adquirió después el sentido técnico de terapéutica.

Recordar esto, por más que parezca elemental, es no solo conveniente sino 
incluso necesario. Porque sucede que el curar técnico puede hacer que acabemos 
olvidando el cuidar humano. Valga solo un ejemplo. El síntoma más ubicuo en 
medicina es sin duda el dolor. De ahí el apotegma clásico que dice: divinum opus 



sedare dolorem (aliviar el dolor es una obra divina). Y sin embargo la medicina 
no ha aliviado nunca de modo eficaz el dolor de sus pacientes. Una razón para 
no hacerlo me la enseñaron mis profesores cuando era estudiante de medicina. 
Shydenham, uno de los grandes clínicos del siglo XVII, impuso con su autoridad la 
tesis de que el dolor es un síntoma que avisa al médico de que algo va mal, razón 
por la que no conviene eliminarlo, ya que en caso contrario las consecuencias para 
el paciente podrían ser desastrosas. Y no ya en el siglo XVII, sino en el XX, Cicely 
Saunders, enfermera en el St. Thomas’s Hospital de Londres durante los años de 
la Segunda Guerra Mundial, vivió espantada el dolor y sufrimiento de los solados 
que llegaban del frente para ser atendidos en el hospital. Fue allí donde se propuso 
buscar una solución al problema del dolor, a fin de mejorar la calidad de vida de los 
enfermos. El resultado, todos lo conocemos: Cecily Saunders revolucionó la práctica 
médica fundando los cuidados paliativos, que incluso hoy en día distan de estar 
debidamente implementados en la práctica médica.

Las historias clínicas que conforman esta segunda sección del libro son un 
buen ejemplo de cómo ejercer la medicina con suficiencia técnica y, a la vez, con 
calidad humana. El objetivo de la medicina no es solo curar sino también cuidar. O 
mejor, “curar a veces, aliviar a menudo, consolar siempre”.

Diego Gracia Guillén

Doctor en Medicina, Catedrático Emérito de Historia de la Medicina y de 
Bioética en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. 

Miembro de las Reales Academias de Medicina y de Ciencias Morales y Políticas de 
España. Presidente del Patronato de la Fundación de Ciencias de la Salud.



Prefácio à Seção III

Nesta terceira parte do livro elaborado pelo Núcleo de Cuidados Paliativos do 
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, serão 
abordados os “cuidados para com o cuidador”, ou seja, para com toda a equipe 
de saúde e os funcionários a ela relacionados, em meio à pressão e à insegurança 
suscitadas pela pandemia.

Desdobra-se o painel delicado da pandemia exposta por quem a vê pelo lado 
de dentro dos hospitais, com a convivência diária e constante com os riscos em 
relação à própria saúde, o isolamento dos familiares e da sociedade em geral, as 
longas jornadas de trabalho e os resultados muitas vezes frustrantes diante de um 
patógeno sobre o qual tão pouco se conhece e que tanto surpreende ainda, apesar 
de todos os esforços realizados para o entender melhor.

Discute-se, então, a estratégia para abordar o problema aplicada pelo 
Núcleo, tecida com extremo cuidado e atenção, e posta em prática, ainda que 
em constante construção e aperfeiçoamento, para proteger não apenas a 
saúde física do cuidador, mas sua estrutura psicológica, existencial e até mesmo 
espiritual. Reuniões entre todos aqueles que, cada um em seu posto, presenciam 
diariamente tanta dor de pacientes e familiares, tentando paliá-la, são feitas e 
orientadas por profissionais da área da psicologia, buscando oferecer o suporte 
demandado, sobretudo “a força do grupo”, de estreitar laços e compartilhar a dor, 
mas também de levar esperança, diluindo a carga individual em vários ombros.

A estratégia do “diário de bordo”, por exemplo, é uma alternativa que conjuga 
duas armas de alta potência, que são a inteligência e o amor. Cada um desses 
profissionais, livremente, optou por deixar as suas impressões escritas para serem 
compartilhadas, sendo recebidas sem qualquer espírito crítico, mas com a firme 
vontade de trabalharem essa dor e angústia juntos, porque, como prega o dito 
popular, “estamos todos no mesmo barco”. Trata-se de uma estratégia que recupera 
uma das ideias mais antigas da espécie humana, dos primeiros Homo sapiens, de 
enfrentarem as dificuldades com a força do grupo, alternativa que nos fez prevalecer 
como espécie e chegarmos até aqui. E que ainda nos levará muito longe, cada vez 
que lançarmos mão dela.
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Entre os antigos soldados romanos, a instrução para o sucesso em uma batalha 
era de que o seu escudo protegesse o companheiro ao lado; assim, produziam-se 
muralhas de escudos encadeados, formando uma barreira intransponível ao ataque 
inimigo. Não é coincidência que a palavra coragem venha do latim coraticum, de 
core (coração). A estratégia de fortalecer o sentimento de grupo, de expor o seu 
coração em um diário para que ele seja compartilhado entre todos, de não poder 
ceder porque o seu escudo protege o companheiro ao lado, já venceu terríveis 
embates ao longo da história da humanidade.

Sei que agora o inimigo é diferente, desconhecido e malicioso, mas tampouco 
parecia conhecido e amigável ao Sapiens o último período glacial, com sua escassez 
de alimentos e necessidade de busca de refúgios para se aquecer, tendo o controle 
do fogo como único aliado... E prevalecemos. Há um tipo de “fogo” que se produz 
quando estamos juntos, que se chama esperança: ela aquece, alimenta, ilumina 
o fim do túnel. Graças a ela, esses “heróis”, mais humanos agora do que nunca, 
certamente prevalecerão!

Lúcia Helena Galvão Maya
Graduada em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília. Ministra 
aulas de Filosofia, Ética e Simbologia na Associação Cultural Nova Acrópole.
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I
A TEORIA 
APLICADA À 
PANDEMIA 
COVID-19

Apresentação

A primeira parte desta obra diz respeito a aspectos contextuais e organizacio-
nais relacionados à mobilização do Núcleo de Cuidados Paliativos do Hospital das 
Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP) para o 
enfrentamento da pandemia de COVID-19 em 2020.

Foi necessária uma ação coletiva com base em uma concepção intelectual 
compartilhada entre os diversos membros da equipe de trabalho.

Elaborado o escopo primordial das ações, a proposta, em um primeiro mo-
mento pouco compreendida em vista de tantas outras prioridades técnicas e ope-
racionais, foi apresentada ao Comitê de Crise do HCFMUSP.

Discussões objetivas permitiram a compreensão, o reconhecimento do valor 
das propostas e a consequente parceria com as esferas administrativas institucio-
nais, que permitiram sua concretização.

Foram realizados ajustes. O envolvimento amplo trouxe engajamento de 
equipes de apoio técnico, informática, farmácia e tantas outras, de maneira a gerar 
brilho, pertencimento e entusiasmo, apesar de tudo.

Este trabalho é descrito de maneira compartimentalizada nos próximos capítulos.

SEÇÃO



É importante ressaltar que, apesar dessa forma de apresentação, as ações 
aconteceram todas ao mesmo tempo e tiveram que ser implementadas, desde 
a primeira concepção, ainda mental, até a operacionalização concreta e final, em 
15 dias.

Foram muitos os desafios e as dificuldades. Estes puderam ser superados 
com senso criativo, proatividade e olhar desprendido de si, com foco no outro, 
no cuidado.

Foram ações determinadas, de profissionais competentes e dispostos, os 
quais tenho o prazer de liderar e a quem me inclino, em agradecimento.

Ricardo Tavares de Carvalho



CAPÍTULO

1 Fundamentos dos Cuidados 
Paliativos Aplicados 
à Pandemia

Sérgio Seiki Anagusko
Isabella Bordim Rosa

Maria Fernanda Ferreira Angelo

Introdução
Em dezembro de 2019, em Wuhan, na China, surgiram os primeiros casos de 

pneumonia associada ao novo coronavírus. Pouco tempo depois, pesquisadores 
chineses identificaram o SARS-CoV-2 como vírus responsável pela Síndrome Res-
piratória Aguda Grave, caracterizando a doença e nomeando-a Coronavirus Disease 
2019 (COVID-19).1

Cerca de três meses mais tarde, em 11 de março de 2020, frente à dissemi-
nação e elevação do número de casos, com diagnósticos confirmados em mais de 
115 países, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou estado de pandemia.2 
Nesse período, a alta taxa de transmissão ocasionou um número muito elevado 
de pessoas infectadas e, por consequência, aumento significativo do número de 
internações, casos graves e óbitos. As estatísticas iniciais apontavam para a neces-
sidade de internação de um a cada cinco infectados com idade acima de 80 anos.2 
Segundo a OMS, até dezembro de 2020, o número de casos registrados no mundo 
era superior a 80 milhões e o de mortes relacionadas alcançou 1,7 milhão, com mais 
de 190 mil mortes registradas no Brasil.3

Maior incidência foi observada na população adulta, associada a taxas mais 
elevadas de letalidade entre os idosos, tanto no Brasil quanto em outros países.4 

Alguns estudos mostraram que, entre idosos com mais de 80 anos, 14,8% dos in-
fectados faleceram, comparado ao índice de 8% em pacientes entre 70 e 79 anos.4 
Além da faixa etária, alguns fatores de risco foram relacionados à maior mortalidade, 
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como multimorbidades, gênero masculino, etnia negra e asiática, além de pacien-
tes residentes em países com menor índice de desenvolvimento humano.2

Outras condições são consideradas como grupos de risco para evolução des-
favorável da infecção, como obesos; hipertensos; diabéticos; extremos de idade; 
mulheres na gravidez e no puerpério; pacientes com doenças cardíacas, pulmo-
nares, hepáticas, hematológicas e neurológicas; pacientes imunossuprimidos; e 
população indígena.5

A pandemia afetou diretamente a rotina das pessoas em todo o mundo e 
trouxe consequências em todas as esferas da sociedade. Em poucos meses, o novo 
coronavírus passou a ser, além de uma ameaça, foco de discussões entre profissio-
nais de diversas áreas, dentre elas: saúde, economia, política, imprensa e população 
em geral. Diante desse gigante inesperado, todos os tipos de recursos humanos, 
financeiros, científicos e industriais foram direcionados para tentar diminuir os agra-
vos provocados pela doença.

Nessa situação, pacientes clinicamente complexos, com doenças crônicas e 
ameaçadoras à vida, foram afetados de maneira significativa. A assistência fornecida 
a esse grupo tem se tornado cada vez mais expressiva e existe uma área da saúde 
cujo objetivo central é identificar e cuidar do sofrimento que aflige essa população. 
Essa abordagem, denominada Cuidados Paliativos, teve sua definição atualizada 
recentemente, em consenso publicado em 2020 pela International Association for 
Hospice and Palliative Care (IAHPC),6 com a participação de especialistas de 88 paí-
ses, incluindo o Brasil:

“Os Cuidados Paliativos são cuidados holísticos ativos, ofertados a pessoas 
de todas as idades que se encontram em intenso sofrimento relacionado à 
sua saúde, proveniente de doença severa, especialmente aquelas que estão 
no final da vida. O objetivo dos Cuidados Paliativos é, portanto, melhorar 
a qualidade de vida dos pacientes, de suas famílias e de seus cuidadores.”

O sofrimento relacionado à saúde é considerado grave quando há compro-
metimento físico, emocional, social e/ou espiritual e seu alívio não é alcançado sem 
uma intervenção profissional. Doença severa é aquela que carrega um alto risco 
de morte, com impacto negativo na qualidade de vida e funcionalidade, e/ou é 
onerosa em sintomas, tratamentos ou estresse do cuidador.7

Portanto, os Cuidados Paliativos têm como característica central o olhar foca-
do no sofrimento humano, no sentido de entender suas causas, e fundamentado 
em conhecimento técnico e formações com bases sólidas, de modo a intervir, a 
partir de uma abordagem interdisciplinar, para preveni-lo ou aliviá-lo. Esse sofri-
mento pode ser causado por uma doença aguda ou crônica e os cuidados paliati-
vos devem idealmente ser iniciados de forma precoce, em associação ao tratamen-
to modificador de doença, de modo complementar e integrado (Figura 1.1).8
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Figura 1.1. Representação gráfica do foco do cuidado de acordo com a progressão da doença.
Fonte: Adaptado de Gaertner J et al., 2011.8

As dimensões do sofrimento são explicitadas na definição de 2017 da 
OMS, que inclui as esferas física, emocional, social e espiritual. Seus princípios 
(Quadro 1.1) estão em consonância com os ensinamentos de Cicely Saunders, a 
precursora do “Movimento Hospice Moderno”.

Quadro 1.1. Princípios fundamentais dos Cuidados Paliativos.

• Fornecer alívio da dor e de outros sintomas que possam causar sofrimento.

• Afirmar a vida, assim como o entendimento de que a morte faz parte dela.

• Não adiar ou postergar a morte.

• Integrar aspectos psicológicos e espirituais ao cuidado do paciente.

•  Disponibilizar um sistema de apoio que ajude os pacientes a viverem o mais 
ativamente possível até o momento da morte.

• Oferecer suporte para auxiliar os familiares a lidar com o processo de adoecimentos do 
paciente e com seu próprio luto.

• Trabalhar em equipe, de maneira interdisciplinar, a partir da avaliação das necessidades 
do paciente e de seus familiares, incluindo o suporte ao luto.

•  Melhorar a qualidade de vida, ciente de que essa ação pode influenciar positivamente 
no curso da doença.

• É apropriado desde o início do curso da doença, em conjunto com outras terapias que se 
destinam a prolongar a vida, como quimioterapia ou radioterapia, e inclui as investigações 
necessárias para melhor compreender e gerenciar complicações clínicas angustiantes.

Fonte: Adaptado de Radbruch L, 2020.6
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Assim, as habilidades de uma equipe interdisciplinar se agregam para aju-
dar o paciente a se adaptar às mudanças de vida impostas pela doença e seus 
sintomas, promovendo a reflexão necessária para o enfrentamento dessa condi-
ção de ameaça, atuando sobre o binômio paciente-família.9 De maneira prática, 
o cuidado é estabelecido por meio de uma relação que envolve boa comuni-
cação, vínculo, responsabilização, respeito e empatia com o paciente, família e 
rede de apoio.10

Em 2010, a Worldwide Hospice and Palliative Care Alliance (WHPCA), em con-
junto com a OMS, publicou a primeira edição do Atlas Global de Cuidados Paliativos, 
na qual o Brasil obteve a classificação de nível 3a, referente ao oferecimento de 
cuidados paliativos a partir de iniciativas isoladas, com financiamento predominan-
temente de doações e dificuldades no acesso à morfina. Em outubro de 2020, a 
segunda edição foi lançada com nova classificação para o Brasil, agora com nível 
3b, no qual o fornecimento de cuidados paliativos é realizado de maneira generali-
zada, com fontes de financiamento, maior disponibilidade de morfina e com mais 
serviços e centros de treinamento disponíveis.11 Assim, o Brasil caminha ao lado de 
países como Bolívia, Paraguai, Equador e Peru, enquanto Argentina, Chile e Uruguai 
encontram-se um degrau acima, no nível 4a, no qual os cuidados paliativos estão 
integrados de forma preliminar.

Segundo o Atlas dos Cuidados Paliativos no Brasil, de 2019, confeccionado pela 
Academia Nacional de Cuidados Paliativos, São Paulo é o estado com maior quanti-
dade de serviços que oferecem cuidados paliativos, sendo 42% destes administra-
dos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).12 O Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP) representa um dos principais 
serviços do Brasil, atuando por meio de assistência, ensino e pesquisa.

Cuidados Paliativos e a COVID-19
A pandemia forçou os sistemas de saúde de diversos países a direcionarem 

seus esforços e recursos na priorização de leitos de terapia intensiva e cuidados 
agudos com pacientes infectados pelo novo coronavírus, acarretando prejuízo 
assistencial também aos pacientes com doenças não transmissíveis (doenças 
crônicas graves ou oncológicas, por exemplo), um fenômeno conceituado por 
alguns autores como sindemia.13 Ao mesmo tempo, de maneira súbita, compeliu 
milhares de profissionais de saúde, muitos sem treinamento técnico ou emocio-
nal suficiente, a lidar com o final de vida de um grande número pacientes, dia-
riamente. A mudança se estendeu à população geral, que teve que se adaptar a 
novos meios de trabalho e ao distanciamento social, com impacto importante na 
saúde mental14 (Figura 1.2).
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Figura 1.2. Cenário iceberg (potenciais consequências da pandemia).
Fonte: Adaptada de Davies, 2020.14

Trata-se de um cenário em que os Cuidados Paliativos, por tantas vezes re-
legado às margens das políticas públicas de saúde,15 principalmente nos países 
pobres ou em desenvolvimento, passou a ter papel crucial também do ponto de 
vista de gestão e organização. Isso porque, quando executado de forma adequada, 
é capaz de:

 Identificar precocemente os pacientes mais expostos ao risco de 
deterioração clínica e óbito.

 Realizar comunicação compassiva, reconhecendo os momentos 
mais oportunos, não deixando as comunicações e decisões para os 
últimos dias de vida.

 Dar oportunidade de conhecer os valores e desejos do paciente, 
proporcionada por sua introdução precoce e, como consequência, 
atingir um melhor planejamento avançado de cuidados.

 Deliberar quanto ao local de cuidados que seja mais apropriado às 
suas necessidades e aos seus desejos, como hospital, hospice ou 
domicílio, considerando os benefícios, as limitações e os riscos, ade-
quando as estratégias de cuidado.

Como resultado, tem-se a melhor assistência do ponto de vista físico, psi-
cossocial e espiritual para o indivíduo, associado à maior disponibilidade de leitos 
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de terapia intensiva, devido à alocação de recursos mais racional e assertiva, com 
benefícios individuais e para o sistema de saúde como um todo.16

Na América Latina, incluindo o Brasil, a pandemia reforçou desigualdades his-
tóricas, contribuindo para uma situação comparável a crises humanitárias, contexto 
em que, de acordo com a OMS, “os Cuidados Paliativos são imprescindíveis, não ha-
vendo justificativas éticas para a sua ausência”.17 É neste contexto que os paliativistas 
apresentam a obrigação moral de trazer à luz seu conhecimento, transformando-o 
em educação aos demais profissionais, a fim de promover uma assistência mais 
humanizada aos pacientes e de alto nível técnico. Um cuidado sempre centrado na 
pessoa, seja por meio do controle impecável de sintomas, auxílio em tomadas de 
decisões em situações complexas, aperfeiçoamento de técnicas e meios de comu-
nicação, suporte emocional e assistência ao luto.

Contextualização do Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo (HCFMUSP) é um complexo hospitalar localizado na cidade de São Paulo, 
uma autarquia do governo do estado de São Paulo, vinculada à Secretaria de Esta-
do da Saúde para fins de coordenação administrativa. É associado à Faculdade de 
Medicina para fins de ensino, pesquisa e prestação de ações e serviços de saúde 
destinados à comunidade.

Atualmente, é formado por sete institutos especializados, correspondentes 
aos departamentos congêneres da Faculdade de Medicina. Em virtude da pande-
mia, o Instituto Central, o maior do complexo, foi isolado, tendo seus leitos desti-
nados a receber exclusivamente pacientes para o tratamento da COVID-19, casos 
confirmados ou suspeitos. Em uma grande operação de mobilização, os pacientes 
sem tal hipótese diagnóstica foram realocados em outros institutos, como o Institu-
to do Coração, de Psiquiatria e de Ortopedia, que passaram, então, a abrigar diver-
sas especialidades. Por sua vez, o Instituto Central aumentou o número absoluto de 
leitos e de terapia intensiva e adaptou setores (como enfermarias e centro cirúrgico) 
para receber pacientes gravemente enfermos.

As atividades do Núcleo Técnico Científico em Cuidados Paliativos (NTCCP) 
no HCFMUSP foram iniciadas em 2012, tendo como coordenador o Dr. Ricardo Ta-
vares de Carvalho. Hoje, conta com uma rede de assistência composta por um gru-
po interconsultor, a unidade de internação e o ambulatório especializado.

Durante a mobilização institucional no combate à pandemia, a equipe de cui-
dados paliativos ficou responsável por administrar uma nova unidade de internação, 
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dentro do Instituto Central, para receber pacientes com critérios de elegibilidade 
para cuidados paliativos e que foram infectados pela COVID-19.

A unidade recebeu 209 pacientes no período de abril a setembro de 2020. 
Aproximadamente 80% compunham a faixa etária acima de 60 anos, cujo diagnós-
tico de base principal mais frequentes foi câncer, seguido de síndromes demen-
ciais, cardiopatias e neuropatias. O atendimento especializado prestado fomentou 
uso de opioides para alívio sintomático, sedação paliativa em alguns casos especí-
ficos e apoio integral ao paciente e sua família.

As ações do NTCCP foram além da assistência direta realizada na nova unida-
de, estando dentre as mais importantes:

 A interação da equipe especializada com os diversos setores do Ins-
tituto Central do HCFMUSP por meio de interconsulta.

 Disponibilização de um contato via celular e aplicativo de mensa-
gens 24 horas por dia, durante os 7 dias da semana, para realização 
de suporte relacionado a controle de sintomas, comunicação e to-
mada de decisões complexas.

 Criação de um fluxograma para auxílio no processo de tomada 
de decisão, incluindo a identificação de pacientes com necessi-
dades de cuidados paliativos, por meio da ferramenta SPICT-BR18 
(Figura 1.3), fatores de mau prognóstico e embasamento ético-  
-legal, sendo a ferramenta difundida via e-mail corporativo, intra-
net e murais do hospital.

 Gravação de aulas virtuais com orientações sobre triagem, questões 
ético-legais, comunicação e controle de sintomas.

 Iniciativa de comunicação por meio de tecnologia (tablets, celulares 
e robôs).

 Programa de apoio aos familiares enlutados.

 Atendimento aos pacientes com doenças graves, que necessita-
vam de cuidados paliativos, mas que não foram infectados pela 
COVID-19. As atividades envolviam a parte da equipe que não foi 
deslocada para o Instituto Central, que desenvolveu ações destina-
das exclusivamente aos pacientes não infectados. Estes recebiam 
atendimento na unidade de internação de cuidados paliativos não 
COVID-19, por meio do grupo interconsultor, ou atendimento am-
bulatorial, tanto na modalidade presencial (após liberação do retor-
no das atividades pela instituição), quanto à distância, por atendi-
mento telefônico ou virtual (teleconsulta).
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Figura 1.3. Ferramenta SPICT-BR.18

Fonte: Reprodução de SPICT-BR.18
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 Manutenção das atividades teórico-práticas dos programas de 
complementação especializada, residência médica e multiprofis-
sional de cuidados paliativos do HCFMUSP.

 Desenvolvimento de linhas de pesquisa em cuidados paliativos, 
voltadas para a temática COVID-19.

O fluxograma (Figura 1.4) disponibilizado a todos os profissionais do serviço 
é composto por três passos principais. No primeiro, o objetivo principal é o reco-
nhecimento das doenças de base e as circunstâncias clínicas pregressas, por meio 
da ferramenta SPICT-BR,18 em conjunto com análise de fatores de risco para menor 
sobrevida. De acordo com esses dois critérios, o segundo passo é situar o paciente 
dentre os três grupos:

1. Cenário vermelho: pacientes sem critérios de terminalidade 
relacionados à doença de base pelo SPICT-BR. Esses pacientes 
devem seguir o fluxo de assistência habitual, com suporte in-
tensivo, se houver indicação. Nos casos de pacientes de grupos 
de risco, considerar o acompanhamento conjunto da equipe de 
cuidados paliativos.

2. Cenário amarelo: pacientes com critérios de terminalidade pelo 
SPICT-BR, mas sem sinais clínicos indicativos de menor sobre-
vida, sendo orientado o acionamento da equipe de cuidados 
paliativos em casos de dificuldade no processo de tomada de 
decisão ou dificuldades no controle de quaisquer sintomas cau-
sadores de sofrimento.

3. Cenário verde: pacientes com critérios de terminalidade pelo 
SPICT-BR e com sinais clínicos indicativos de menor sobrevida, sen-
do, então, orientado o acionamento da equipe de cuidados palia-
tivos. A equipe pode auxiliar nesses casos se houver dificuldade no 
processo de tomada de decisão ou no controle de sintomas. Caso 
seja cogitada a não indicação de procedimentos sustentadores de 
vida, considerar alocação em leitos da enfermaria de cuidados pa-
liativos, destinados a promover o cuidado apropriado ao doente.

O terceiro passo está relacionado ao processo deliberativo, sempre comparti-
lhado entre equipe, familiares e paciente (quando este se encontrar lúcido e com as 
primeiras medidas de controles de sintoma iniciadas), respeitando aspectos éticos, 
institucionais e legais.

Nos próximos capítulos serão abordados alguns dos temas postulados neste 
início e serão compartilhadas biografias e vivências da equipe durante esse período 
tão desafiador.
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sobrevida
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Acionar equipe de cuidados palia�vos.

* Para todos os níveis de
 atendimento, ver
 protocolos específicos
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Se for grupo de risco (OMS),
CONSIDERAR

acompanhamento conjunto com
equipe de cuidados palia�vos

• Avaliação individualizada.
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 tomada de decisão.

• Comunicação virtual
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Processo
delibera�vo

Sinais de menor sobrevida
1) DPOC ≥ 3
 descompensações
 em 6 meses.

2) IC ≥ 3
 descompensações em
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 de inotrópicos.

3) Câncer metastático:
 KPS ≤ 40%.
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 infecções/internações
 frequentes.

5) Sequela AVE e síndromes
 degenerativas: baixa
 funcionalidade e/ou
 internações frequentes.

Protocolo de
abordagem virtual
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Figura 1.4. Fluxograma – Cuidados paliativos e tomada de decisão na pandemia COVID-19 
(HCFMUSP).
AVE: acidente vascular encefálico; CDR: Clinical Dementia Rating; DPOC: doença pulmonar obstru-
tiva cronica; IC: insuficiência cardíaca; KPS: Karnofsky Performance Status; UTI: unidade de terapia 
intensiva;  VM: ventilação mecânica.

Fonte: Elaborado pela autoria.
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