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A prática em cuidados paliativos permite ofertar ao paciente e sua família uma

abordagem que observa diferentes paradigmas, notadamente, em situações

complexas que envolvem doenças graves e irreversíveis. vislumbra ainda, a

construção de um plano terapêutico com maior reflexão acerca da individualidade

de cada pessoa, a percepção do individuo que adoece diante de intervenções

por vezes obstinadas e com potencial causadoras de sofrimento. Nesse contexto,

a extubação paliativa destaca-se como uma abordagem do cuidado diante de

pacientes onde a ventilação mecânica é um considerado desproporcional e fútil

diante do quadro clínico do paciente.

O presente trabalho é foi desenvolvido no Hospital Esperança Olinda Rede D’or por

um grupo multidisciplina. desde sua inserção, em fevereiro de 2020, a equipe que

funciona como time consultor, presta atendimento as demandas trazidas pelos

colaboradores a partir da identificação daqueles pacientes que se beneficiam da

abordagem paliativa.

A implementação dessas iniciativas permite um olhar crítico diante da atitude do

cuidado pleno, resgatando e respeitando princípios fundamentais da vida do

paciente.
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Nesse período, realizou-se 05 extubações paliativas, dentre elas, os diagnósticos

de síndrome demencial associados a pneumonia (02), síndrome demencial com

hemorragia digestiva alta (01), neoplasia de pulmão (1), encefalopatia hipoxico-

isquêmica (01). Destacamos que o quadro clínico em que os mesmos se

encontravam é proporcional a não realização de determinadas invasões e a

suspensão das mesmas e não configura eutanásia, como previsto no princípio da

beneficência e compreendendo que a lógica do cuidado passa pelo doente e não o

método de intervenção por si. dentre os casos, 03 pacientes evoluíram a óbito

entre 12 horas e 48 horas após a extubação e 02 pacientes receberam alta

hospitalar com home care.
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