
 Cuidados Paliativos e COVID-19

Interveções farmacológicas para
ansiedade e depressão   

  Lembre-se:

Sintomas de alerta psicossociais 

Estratégias...
Culpa: as pessoas podem se sentir culpadas por infectar
outras pessoas nessa circunstancia, ensine as práticas
adequadas de higiene;

Atividades diárias: oriente a manutenção de

Metas: estabeleça com o paciente metas 

 

    uma rotina;
 

     realistas (essencial em cuidados  paliativos), 
     como: criar uma lista de livros para ler, tricotar,
     escrever, pintar.  

 

Pallium Índia. Palliative care guidelines for COVID-19 pandemic. (2020).Fonte:

Intervenções psicossociais e espiritualidade 

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.

Estresse, tristeza, frustração, irritabilidade,
perda de interesse em atividades,

ansiedade, aumento da frequência cardíaca,
inquietação, dores múltiplas, fadiga, mudança

de padrões alimentares, solidão, tédio,
frustração.

Aos acompanhantes e familiares, diga apenas o que você
sabe e que está registrado (não diminua, aumente ou
invente informações);

 
 

 

Espiritualidade 

Em situações de crise é normal que haja
questionamentos como: Por que eu?;  Qual
o sentido de viver assim?; Isso é um castigo
por algum pecado?; Há vida após a morte? 
 

Para lidar com a incerteza, estimule o
paciente a:

Conectar-se consigo mesmo:  por meio de meditação,
oração silenciosa, reflexão;

Conectar-se com a natureza:  através do jardim (caso
possua), cultivando mudas, flores, chás, sentindo o sol, a
brisa do vento em seu rosto no pátio ou janela;

Conectar-se com o transcendente: por meio da
relação com Deus e religião, pelo canto, rituais ou jejum.

 

 

Enfrentamento

Técnicas calmantes

Estimule o paciente ou o familiar a ouvir música, dançar,
respirar profundamente. Se estiverem no domicílio, oriente a
realizar, de acordo com a funcionalidade, atividades como
varrer, tirar a poeira dos móveis e cozinhar.

Normalizar sintomas de raiva

Sentir raiva na situação atual de quarentena e
bloqueio é normal. Especialmente se a pessoa já
está doente e cheia de privações. 
 

Ajude a família a compreender que
não se trata algo direcionado à ela!

Informações inverídicas aumentam o estresse e a angústia
de todos os envolvidos no cuidado!

Não compartilhe, durante sua atuação,
seja com colegas, seja com pacientes e
familiares, informações não confiáveis,

principalmente aquelas oriundas de redes
sociais, como Whatsapp;

A espiritualidade é uma expressão essencial do ser humano
e se relaciona com a maneira como encontramos

significado e propósito em nossas vidas e em nossa
experiência com o transcendente.

Escitalopram e sertralina são medicações recomendadas;

Considerando os sintomas respiratórios
da COVID-19, benzodiazepínicos de
ação mais curta, como o lorazepam, em
doses mais baixas, podem ser prescritos
pelo médico.


