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Introdução: A equipe interdisciplinar possui um papel de grande relevância na atenção ao 

paciente hospitalizado e em Cuidados Paliativos oncológicos, pois efetivam-se estratégias que 

estimulam e favorecem a qualidade de vida dentro de um ambiente cercado de restrições. A 

prática desse cuidado deve estar inserida em todos os níveis de atenção a saúde, porém com 

base no presente estudo, as ações paliativas estiveram essencialmente na assistência de alta 

complexidade. No âmbito hospitalar, levando em consideração o contexto de atenção 

oncológica, as intervenções multiprofissionais e interdisciplinares, podem ter como vértices 

principais: a promoção do bem-estar; da humanização nas relações de assistência; a promoção 

da capacidade funcional e do desempenho ativo no cotidiano da internação; além da 

orientação na alta hospitalar e o possível acompanhamento domiciliar, contribuindo de modo 

significativo na assistência e cuidado ao paciente hospitalizado e ao seu acompanhante¹. 

Observa-se ainda, que o processo de hospitalização pode vir a romper com as estruturas 

cotidianas da pessoa idosa e da sua família, e que esta ruptura brusca pode afetar o estado 

físico, mental e social do individuo. Constata-se assim, que a prática do trabalho 

interdisciplinar nos hospitais oncológicos, junto ao paciente em Cuidados Paliativos e à sua 

família, traz em essência a inter-relação entre “paciente – equipe de saúde – cuidado – meio”². 

Neste sentido, será relatado as intervenções interdisciplinares direcionadas a uma paciente em 

Cuidados Paliativos oncológicos e hospitalizada na clínica de Cuidados Paliativos de um 

hospital de referência em tratamento ao câncer no estado do Pará, desenvolvida pela equipe 

multiprofissional (de referência na área) do hospital, intervenções estas que se iniciaram no 

ambiente hospitalar e estenderam-se ao contexto domiciliar, para isto, vale ressaltar que um 

dos focos do Cuidado Paliativo é disponibilizar uma atenção especializada e integral, 

respeitando a autonomia e facilitando os desejos do paciente, bem como criando estratégias de 

melhora na qualidade de vida do paciente e do familiar/cuidador. Alguns princípios dos 

Cuidados Paliativos estão concisos em favorecer e desenvolver a independência dos 

pacientes, facilitar o equilíbrio emocional; proporcionar a oportunidade de explorar diferentes 

materiais e experiências; favorecer o processo de representação e as diversas formas de 

comunicação e criar estratégias de controle e alívio da dor e outros sintomas. Objetivos: 

Relatar as contribuições da paliação oncológica com uma paciente idosa, a partir da vivência 

interdisciplinar em saúde. Descrição da Experiência: A experiência consistiu no processo de 

assistência delegado a uma paciente hospitalizada em Cuidados Paliativos oncológicos, 

internada em um hospital de referência em oncologia no estado do Pará. As intervenções 

foram desenvolvidas de forma interdisciplinar, desde o acolhimento até o processo de alta 

hospitalar e pós-alta. A paciente foi diagnosticada com câncer de mama e metástase para o 

pulmão e cérebro, era acamada e possuía alterações motoras e cognitivas. Tinha um de seus 

filhos como cuidador principal e um fator de destaque neste caso, consistiu no fato do 

cuidador se sentir mais confortável com a mãe hospitalizada, do que em alta institucional, 

pois no hospital este cuidador conseguia organizar melhor a sua rotina e os outros filhos e 

familiares apresentavam um maior senso de responsabilidade em manter um revezamento no 

processo de acompanhamento e cuidado hospitalar da paciente. Com base nestas demandas, 
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dentre as diversas intervenções, as que obtiveram grande destaque foram: a organização do 

cotidiano e dinâmica familiar mediante a elaboração de um cronograma de rotina; as 

estratégias de suporte a díade paciente-cuidador mediante intervenções com atividades 

grupais construtivas e de relaxamento; e medidas eficazes de controle da dor e outros 

sintomas com o uso de técnicas de massoterapia e cinesioterapia, por exemplo. Ressalta-se 

que ao inicio da hospitalização, alguns conflitos interfamiliares foram identificados e com o 

discorrer da assistência interdisciplinar efetiva, observou-se melhora significativa nesses 

aspectos, bem como uma evolução com regular estado geral da paciente. Outro fator de 

destaque consiste no fato de que os Cuidados Paliativos a essa paciente, perpassou pela 

assistência institucional e alcançou a atenção domiciliar, demonstrando eficácia na efetivação 

e continuidade dos dos cuidados. Resultados: Ao analisar o feedback da paciente e do 

cuidador principal, foi possível identificar discursos referentes a observação de melhoras nas 

dimensões psicoemocionais, motoras e no desempenho cognitivo da paciente, bem como na 

organização familiar. Com isso, na re-avaliação do quadro geral da paciente realizada pela 

equipe, notou-se ganhos nas relações sociais, diminuição das intercorrências ocasionadas por 

dor, melhora das habilidades de orientação com evidência para os aspectos espaço-temporal, e 

maior participação na comunidade e em atividades de interesse. Conclusão: Conclui-se que 

as ações interdisciplinares são essenciais para que os Cuidados Paliativos se consolidem de 

forma eficaz na assistência. Algo relevante a se destacar é o alcance dos princípios 

preconizados para a prática desse cuidado, e além dos objetivos traçados no plano terapêutico 

individual, foi possível abranger as dimensões físicas, psicológicas, familiares, espirituais e 

sociais. Observa-se então a importância do conjunto de intervenções e das possibilidades 

ampliadas de cuidados integrados quando a equipe interage em prol de uma assistência de 

qualidade que reflete diretamente no bem-estar do paciente. Atualmente compreende-se que 

os Cuidados Paliativos devem ser praticados desde a atenção básica, perpassando pela média 

complexidade, até a atenção hospitalar de alta complexidade, e apesar do caso exposto neste 

trabalho não ter iniciado os cuidados na atenção primária, tornou-se um caso de grande 

abrangência, pois a equipe multidisciplinar efetuou a assistência durante a hospitalização e se 

estendeu até o pós-alta com a assistência domiciliar. A partir disso, o vínculo estabelecido, a 

ampliação do leque de possibilidades de intervenção em dois contextos diferenciados, a 

relação de confiança e outros fatores que permearam este relato, contribuíram diretamente na 

relação de cuidado estabelecida na atenção em saúde. Portanto, afirma-se que o Cuidado 

Paliativo é a abordagem que visa melhorar a qualidade de vida de pacientes e seus familiares, 

que enfrentam problemas associados a doenças que ameaçam a continuidade da vida. É um 

cuidado que previne e alivia o sofrimento, por meio da identificação precoce e da avaliação 

correta dos pacientes, bem como do tratamento da dor e de outros problemas físicos, 

psicossociais e espirituais². Por fim, foi possível observar um prognóstico positivo para a 

paciente, onde apesar de encontra-se fora de possibilidade curativa da doença, foi possível 

facilitar que a mesma vivenciasse uma rotina de qualidade e experiências positivas nesta fase 

de sua vida. 
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