
Ao internar:
Revisar documentos e verificar a
presença de diretivas
antecipadas de vontade;

Antes de realizar intubação
verificar, se possível, a vontade do
paciente 

Reforçar com paciente e família
vantagens e desvantagens da
intubação.

Caso de paciente intubado sem
resposta adequada, conversar
com a família a necessidade de
rever plano terapêutico visando
conforto e dignidade.

 

 

 

Em relação às visitas 
Estabelecer um fluxo de visitas,

Permitir que fique apenas um familiar por vez próximo
ao leito;

Orientar a higienização correta e paramentação
adequada;

Incentivar o uso de aplicativos de mensagem e ligações. 

 

 

 

 
 

  Dispneia no final de vida...

Pacientes em cuidados paliativos que necessitem
de internação e que não estão acometidos pela

COVID-19 

Controle de sinais vitais nos
últimos dias de vida

Não é recomendado o controle de sinais vitais
como pressão arterial, pulso, saturação de oxigênio,

pois sua aferição, especialmente na fase agônica, não
interfere na condução e evolução do quadro clinico. 

 Cuidados Paliativos e COVID-19

Academia Nacional de Cuidados Paliativos (ANCP- Brasil) e Sociedade Francesa de Acompanhamento e Cuidados Paliativos
(SFAP - França). 2020. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA - Brasil). 2020.

Fonte:

Atendimento hospitalar 

Desenvolvido por: Projeto de extensão " A consulta de enfermagem como instrumento de cuidado às pessoas com doenças que ameaçam à vida e suas famílias", Equipe de Consultoria em Cuidados
Paliativos e Residência Multiprofissional em Saúde.

Devem ser colocados em um setor mais
distante possível de outros pacientes que
possuem suspeita/confirmação de Covid-19;

Reforçar com a equipe de enfermagem e
multidisciplinar a importância de controlar
sintomas e promover conforto.

 

Avalie a frequência respiratória (FR);

Identifique se há indicação de sedação paliativa -
(Ex. quando o sofrimento é demais e não há
resposta para o tratamento implementado);

(Re)avalie o uso de oxigênio, pois pode causar
ressecamento nasal e bucal, desconforto e lesões
devido aos dispositivos nasais.  

Um dos sintomas mais comuns no final de vida, 
nos casos de COVID-19, é a dispneia. Por isso:

 

 

 

Atenção: O controle dos sinais vitais gera ansiedade na família e angustia em
pacientes que estão em final de vida, além de causar desconforto. 

Abordagem com a família 
Considere realizar telemedicina, para
reuniões com a família, se essas
discussões forem necessárias para os
objetivos das conversas sobre cuidados;

Se for da vontade do paciente, realizar
chamadas por vídeo, ou ligação para
que o paciente tenha contato com
familiares e não se sinta "abandonado".  

 

Vale lembrar que na internação:
Deve-se priorizar o   banho no leito -  inclusive    para   
 acordados -    para    evitar    o compartilhamento  do  banheiro, 
 caso  o  box/quarto  não  tenha  banheiro exclusivo;
Se possível, os pratos, copos e talheres devem ser descartáveis;
Recomenda-se não entrar no quarto/box ou área de
isolamento com prancheta, caneta, prescrição, celular ou
qualquer outro objeto que possa servir como veículo de
disseminação do vírus;
Os medicamentos devem ser preparados fora do quarto/box
ou área de isolamento.


