Cuidados Clínicos
DOMICILIARES

É uma das modalidades de atuação para os cuidados. A Oncotrata referencia nossa equipe para esse
serviço, o qual está disponível para a comunidade
abarcando as mais diversas doenças crônicas e
ameaçadoras à vida.
O OBJETIVO DESTE CUIDADO É:
ONCOTRATA ONCOLOGIA
INTEGRATIVA

• Prestar assistência ao controle de sintomas, gerenciar dor e problemas comuns inerentes à doença.
• Orientar e acolher as demandas emocionais,
físicas, sociais e espirituais envolvidas no processo
de adoecimento (atenção em dar vida aos dias e não
apenas dias à vida).
• Prestar assistência ao paciente e à família na fase
final da doença.
• Promover cuidados durante as últimas horas de
vida, quando os sintomas podem mudar rapidamente.

CERTIFICADO nº 031/007/012
VALIDADE: 12/09/2021

TELEFONE

(51) 3327-9400
WHATSAPP PARA ATENDIMENTO

(51)

98464-0913

WHATSAPP PARA ENFERMAGEM

(51)

98600-6916

Av. Plínio Brasil Milano, 80
Higienópolis - Porto Alegre - RS
faleconosco@oncotrata.com.br
www.oncotrata.com.br
/oncotrata

@oncotrata

Resp. Técnico - Dr. Edison Carlos Paganotto Filho - CRM 22.064
Orientação e revisão: Barbara Camacho Silveira
Fisioterapeuta - CREFITO 216461 F

Cuidados Clínicos
INTEGRADOS

O que são

NOSSA EQUIPE INTEGRA AS ÁREAS DE:

CUIDADOS CLÍNICOS
INTEGRADOS?

ENFERMAGEM

É uma abordagem que promove a qualidade de vida
de pacientes e familiares que enfrentam doenças
que ameacem a continuidade da vida, através da prevenção, alívio do sofrimento e controle de sintomas.

FISIOTERAPIA

FARMÁCIA

MEDICINA PALIATIVA
NUTRIÇÃO
PSICOLOGIA

Cuidados Clínicos

AUXILIAM PACIENTES
E FAMILIARES A:

Quem se beneficia

• Conduzir questões físicas, psicológicas, sociais, espirituais e de ordem prática, abarcando medos, expectativas, necessidades e esperanças;

Todos os pacientes e familiares que vivenciem uma
doença ameaçadora à vida, independente do diagnóstico e da idade.
Os cuidados clínicos podem complementar e ampliar
os tratamentos modificadores da doença ou podem
tornar-se foco total do cuidado. São prestados mais
efetivamente por uma equipe INTERDISCIPLINAR.
Nos casos de câncer, “muitos aspectos devem ser
aplicados mais cedo, no curso da doença, em conjunto com o tratamento oncológico ativo” e são aumentados gradualmente como um componente dos
cuidados do paciente do diagnóstico até o final da
vida (OMS).

• Melhorar a qualidade de vida e influenciar positivamente o curso da doença;
• Auxiliar a construção de mecanismos para o manejo do processo de final de vida;
• Lidar com as perdas durante a doença e no período
de luto.

OS CUIDADOS CLÍNICOS PRETENDEM:
ALIVIAR: os problemas já existentes.

PREVENIR: ocorrência de novos problemas.

oportunidades para experiências
PROMOVER: significativas e valiosas, crescimento pessoal e espiritual.

O PAPEL DOS CUIDADOS CLÍNICOS
DURANTE A DOENÇA E O LUTO

DESTE CUIDADO

CUIDADOS CLÍNICOS SÃO DIFERENTES
DOS CUIDADOS AO FIM DA VIDA
Cuidados Clínicos devem ser aplicados desde a
definição de uma doença incurável, progressiva e
precocemente. Cuidados ao fim da vida é uma parte
importante dos cuidados paliativos que se refere à
assistência que a pessoa deve receber durante a última etapa de sua vida, a partir do momento em que
fica claro que ela se encontra em estado de declínio
progressivo e inexorável, aproximando-se do final da
vida.

CUIDADOS AOS CUIDADORES E
AOS PROFISSIONAIS
São destinados a familiares, cuidadores e profissionais da saúde, com o objetivo de:
• Prestar auxílio àqueles que estejam em sobrecarga,
incapazes de oferecer cuidados adequados;
• Atender aos familiares e cuidadores com o foco nas
duas modalidades do luto antecipatório e posterior à
morte do paciente;
• Acolher a equipe profissional que está sob estresse
nos momentos finais da vida do paciente;
• Instrumentalizar o controle de sintomas e acolhimento das demandas promovendo maior segurança
e organização.

