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Introdução

A equipe multiprofissional vê os cuidados paliativos no processo da

morte diariamente, porém na maior parte das vezes os profissionais não

conseguem lidar com a situação. Sabe-se que o processo de

adoecimento, mediante as terapias utilizadas, até o momento que

antecede à morte é um período extremamente difícil para todos que

convivem com o paciente, inclusive para ele mesmo. Cuidados

paliativos é uma abordagem que melhora a qualidade de vida dos

pacientes e de suas famílias que enfrentam o problema associado a

doenças fatais.

Casuística e Métodos

Foi realizada a revisão da literatura de artigos científicos através das

bases de dados: SciELO, Google Acadêmico, PubMed e Science,

utilizando-se os seguintes descritores: equipe multiprofissional,

oncológico paliativo, fase terminal, em busca de artigos publicados no

período de 2017 a 2022. Foram incluídos os artigos que abordavam a

assistência paliativa terminal no contexto oncológico.

Resultados

É essencial que a equipe seja qualificada em cuidados paliativos para

que seu papel profissional na saúde não exerça alguma atitude

retrancada ou presunçosa, impossibilitando que o paciente exerça seus

direitos sobre a terapêutica a ser utilizada. Cabe ao profissional de

saúde prestar assistência ao paciente afim de conceber benefícios

através de elementos essenciais e individualizadas, pois requer ação

coletiva e precoce ao diagnóstico. Os recursos empregados priorizam o

bem-estar e autonomia do paciente evitando condutas invasivas que

além de não proporcionar reversão da doença, impõem sofrimento. O

diálogo claro e efetivo empondera familiares e pacientes que fazem

parte ativamente nas decisões e planejamento do cuidado, além de

integrarem as diferentes especialidades envolvidas tornando o cuidado

menos fragmentado. Entendeu-se que a percepção e conhecimento da

equipe multiprofissional amplia as perspectivas terapêuticas

possibilitando conhecimentos específicos sobre o tratamento paliativo

oncológico.

Conclusão 

A equipe multiprofissional é extremamente importante durante o cuidado paliativo em fase terminal, pois proporciona um desfecho mais aceitável ao paciente

e seus familiares, possibilitando o cuidado pautado na integralidade, além do domínio abordado no cuidado por cada especialista da equipe. Incitar e abordar

estudos voltados para esse tema, estimula a precisão e a importância dessa equipe multiprofissional no processo assistencial.
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Figura 01: Equipe multidisciplinar (Fonte: revista.abrale.org.br)


