O TRABALHO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR NA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DE
PACIENTES EM ESTÁGIO TERMINAL COM FOCO NOS CUIDADOS PALIATIVOS

Pesquisador(es): PULGA, Gabriela. CASSOL, Letícia. MIRELI, Mireli. JANUÁRIO, Adriana G. de Farias.
FELDKERCHER, Nadiane. NODARI, Tânia M. dos Santos.
Curso: Medicina
Área: Ciências da Vida

Resumo: Multidisciplinariedade no contexto dos cuidados paliativos envolve mais do que
o médico no centro da atenção e do cuidado. Este artigo buscou contemplar vários
aspectos relacionados ao cuidado aos doentes terminais, focalizando no trabalho
interdisciplinar. Além de promover uma reflexão aos profissionais de saúde acerca da
tomada de decisões de forma integrada e efetiva no trabalho em equipe. Trata-se de um
estudo retrospectivo, realizado a partir de pesquisas bibliográficas no Portal de Periódicos
CAPES. Inicialmente, foram analisados quatorze trabalhos, sendo excluídos aqueles que
não enfatizaram a temática da integração multidisciplinar entre os profissionais da saúde,
assim, utilizou-se cinco artigos. De acordo com os estudos, observou-se que o paliativismo
é uma ciência conceituada há pouco que não possui a pretensão de curar, mas, que busca
proporcionar conforto e mitigar os sintomas do doente e sofrimento de seus familiares.
Além disso, a importância da equipe de cuidados auxilia na tomada de decisões adequadas,
embora nas pesquisas foi verificada que não há o engajamento para o pleno
funcionamento e que há a necessidade de avanços tecnológicos na área e de treinamento
específico para os profissionais. O diálogo e cooperação entre todos os envolvidos se faz
deveras importante para se alcançar os objetivos que se pretende quando se pensa em
cuidado paliativo. Há de se ter ciência de que precisam mais investimentos, capacitação
profissional e estudos mais focados na atuação do médico, pois os poucos ensaios que tem,
focam na ação do enfermeiro na atenção e no cuidado.
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