
Cheque os dados do paciente para evitar enganos;

Realize chamada telefônica ao familiar de referência;

Ouça com paciência;

Forneça as informações de forma objetiva e empática, como

por exemplo: "Infelizmente preciso informar que ele (a)

acabou de falecer"; "Sinto muito por sua perda"; "Posso

imaginar como isso deve ser chocante"; "É triste".

Fique em silêncio;

Auxilie no acionamento da rede de apoio: 

Registre em prontuário.

   "Quem poderá lhe auxiliar nos trâmites?"

Discutir com o familiar de forma honesta e empática o mau
prognóstico e a não adoção de certas medidas;
Garantir o tratamento dos sintomas e alívio do sofrimento
e que, se indicado, poderá ser realizada sedação
paliativa;
Apresentar a extubação paliativa como 

 
 

     possibilidade de alívio do sofrimento e
     de morte natural.

Escolha um familiar (de preferência o que possui maior
vínculo com o paciente) como referência para comunicar
notícias. Dessa forma, evitam-se informações cruzadas;

Discuta com o familiar sobre os efeitos das 

Retome com a família sobre o estilo de vida do
paciente, suas crenças e os desejos que ele 

 

     medidas para manutenção artificial da vida;
 

     gostaria que fossem atendidos.

Quando a família precisa tomar decisões:

Explique ao familiar que o paciente não se enquadra nos
critérios clínicos para admissão e que estes levam em
consideração a evolução clínica atual e as doenças prévias;

Informe que será priorizado o conforto 

 

 

     e o paciente não será abandonado;
 

Restrições de visitas e isolamento
 

Ao comunicar o óbito:

 

 Cuidados Paliativos e COVID-19

 CRISPIM, D et al. Comunicação difícil e COVID-19; 2020. Sociedade Francesa de Acompanhamento e Cuidados Paliativos (SFAP).
2020. Vitaltalk. 2020

Fonte:

Comunicação com familiares

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.

Informe sobre o risco de contaminação e de
transmissão do vírus.

Diga que compreende a necessidade de realizar
visitas, mas que, infelizmente, neste momento
não será possível.

Procure dialogar com os familiares, informando os
reais motivos das restrições.
 

 
 

 

 

Diante da irreversibilidade do quadro
clínico, recomenda-se:

Pacientes não elegíveis para Unidades
de Terapia Intensiva

Sugestões para a visita virtual 

Não compartilhe fotos, mensagens de texto ou dados clínicos por aplicativos.

Realize uma visita virtual com chamada de vídeo
para pacientes com boa capacidade verbal à

beira leito, com duração de 5 a 10 minutos;
 

Para pacientes sem capacidade verbal, realize
uma chamada no viva voz ou por áudio, à

beira leito, durante 5 ou 10 minutos.

Proporcione despedidas!

O trabalho em equipe favorece esse processo...


