Cuidados ao fim da vida
no Rhode Island Hospital

Advancing Medicine. Touching Lives.

s enfermeiras e os médicos no Hospital Rhode Island
tem sido especialmente treinados em cuidados que se
proporcionam ao fim da vida e têm criado esta brochura para
oferecer informação a pacientes ao fim da vida, tal como às
suas famílias e amigos. Esta brochura é destinada para ajudar
a responder a perguntas, acalmar preocupações e providenciar
conforto aos nossos pacientes e às suas famílias.

A

Nós estamos aqui para si
Você não está sozinho. Nós estamos aqui para ajudá-lo durante
todos os passos do processo. Durante este difícil período de
tempo, nós prometemos providenciar uma informação honesta e
completa e uma excelente coordenação de cuidados.
Os dadores de cuidados ao fim da vida são uma equipa interdisciplinar de médicos, enfermeiras, assistentes sociais e capelães que
são especialmente treinados para assegurar que as suas necessidades médicas, físicas, emocionais e espirituais, são realizadas.
Nós somos guiados por firmes crenças de que:
•
•
•
•

Cada paciente merece morrer com dignidade.
Ninguém se deve sentir só no fim da vida.
Cada paciente merece morrer sem medo ou dor.
Cada paciente deve ser capaz de participar no seu
próprio cuidado.
• Os pacientes e membros da família merecem ser tratados
com respeito e compaixão.
Quando um paciente chega ao fim da vida, nós não podemos
parar o processo, mas podemos ajudar a torná-lo mais fácil ao
fazer cada paciente tão confortável quanto podemos. Com cuidados compassivos, nós prometemos criar o melhor ambiente possível para os nossos pacientes e suas famílias.
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Como o nosso programa de cuidados do fim da vida aumenta,
a nossa lista de serviços especiais também aumenta.
Correntemente, o Hospital Rhode Island providencia o seguinte,
sem qualquer custo:
• Acesso à televisão e telefone
• Terapia com música
• Parque de estacionamento para o dador de cuidados primário
do nosso paciente
• Um pacote de conforte para os membros da família
(incluindo uma escova e pasta de dentes)
• Esforços para criar um ambiente de conforto estilo-caseiro
ao encorajar pacientes e famílias para trazer artigos de casa
(almofadas, cobertores, animais de pelúcia, etc.)
• Cuidado espiritual para o paciente e a família

Conforto por meio do conhecimento
Nós queremos que você seja inteiramente informado e temos
providenciado a seguinte informação acerca de sinais e sintomas
da aproximação da morte, assim como a gerência da dor, nutrição
e hidratação ao fim da vida. Se a qualquer altura você não compreende qualquer coisa, por favor não hesite em perguntar a uma
enfermeira ou médico.

Sinais e sintomas
Aceitando o fim da vida e a partida dum ente querido é muitas
vezes uma experiência dolorosa e difícil. Estar preparado com
informação acerca dos sinais normais de morrer pode ajudar a
acalmar algumas incertezas e ansiedades.
A morte tem muitos sinais físicos, psicológicos e emocionais. Um
individuo pode não ter todos dos sintomas a seguir. Nós encorajamos os nossos pacientes e as suas famílias e amigos a discutir
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entre eles mesmos estes sintomas, ou perguntar às enfermeiras e
médicos acerca deles. Falando acerca destes sintomas pode fazer
toda a gente mais confortável e menos preocupada.

Os sinais físicos
Falta de apetite: Os pacientes ao fim da vida muitas
vezes perdem interesse em comer e beber porque o seu corpo está
a conservar a sua energia e não mais requer o mesmo nível de alimentação. É importante deixar cada individuo decidir quanto é
que deseja comer ou beber, mesmo se é pouco ou nada. Os membros da família não deverão forçar comida ou bebida, porque isto
fará sómente fazer o seu ente querido inconfortável e aborrecido.
Perto do fim da vida, os pacientes já não sentem o desejo agudo e
intenso de comer e forçá-los a comer pode realmente causar
náusea e dor abdominal. Eventualmente o paciente pode ficar
inteiramente incapaz de engolir comida e fluidos. Frequentes
cuidados à boca serão dados para ajudar a evitar a boca seca.
A informação acerca da decisão para usar nutrição artificial e
hidratação é providenciada mais tarde nesta brochura.
Temperaturas extremas da pele: Como o corpo se
prepara para morrer, torna-se incapaz de controlar a sua temperatura e a pele pode sentir-se ou quente ou febril ou fria ao toque.
Se uma pessoa fica cada vez mais fria ao toque, isto significa que o
corpo está a começar a diminuir a sua circulação de sangue até às
extremidades. Isto pode causar que a pele, especialmente das
mãos e pés, pareça azulada e/ou ter manchas roxas. Um cobertor
quente pode ajudar o paciente a sentir-se mais confortável. No
entanto, às vezes quando os pacientes se sentem frios ao toque,
eles não se sentem pessoalmente frios. Portanto, não esteja preocupado se um paciente não aceita ou deseja um cobertor.
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Mudanças no padrão de respiração: Os pacientes moribundos podem ter aumentado ou diminuído os padrões de respiração. Aproximadamente quinze respirações por minuto são normais para uma pessoa saudável, mas ao fim da vida, uma pessoa
pode tomar até cinquenta respirações ou tão poucas como seis.
A apneia ou as pausas na respiração podem ocorrer. Isto não significa necessariamente que ar não está a ser fornecido ao corpo.
O medicamento pode ser necessário para ajudar a respiração.
Mas se o medicamento é dado ou não, a respiração eventualmente ficara mais trabalhada. As pausas prolongadas entre respirações podem indicar que a pessoa se está a aproximar cada vez
mais da morte.
Mudanças de tensão arterial e batimento do coração:
Assim que uma pessoa morre, a tensão arterial normalmente
diminue, no entanto o batimento do coração pode aumentar ou
cair dramaticamente. O batimento do coração pode aumentar tão
alto como 150 batimentos por minuto.
Movimento involuntário: Um paciente próximo do fim
da vida pode fazer movimentos que não percebe e não são intencionais. Isto é uma parte natural do processo e não significa que o
paciente está inconfortável.
Aumento de sonolência: O metabolismo do corpo
muda quando se aproxima ao fim da vida e isto contribui para
um aumento da sonolência. Isto é normal. Um individuo moribundo pode experimentar longos intervalos entre o estar alerta
e pode ser difícil acordar. No entanto, a família e os amigos
deverão continuar a falar normalmente com o seu ente querido,
mesmo se o seu ente querido pareça estar a dormir e incapaz
de ouvir. Na realidade, o ouvido é um dos ultimos sentidos a
ser perdido.
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Perda do controlo da bexiga e intestinos: Quando o
corpo se prepara para morrer, uma diminuição na produção da
urina e a perda do controlo da bexiga e intestinos é normal. A
urina pode parecer escura porque o paciente não está hidratado e
há menos circulação nos rins. A sua enfermeira estará sabedora da
melhor maneira de manter o paciente limpo e confortável.
Congestão nos pulmões ou garganta: Os fluidos podem
acumular-se nos pulmões e na garganta duma pessoa moribunda.
Pois que é incapaz de engolir ou expelir o fluido, a pessoa pode
emitir um gorgolejo. Este barulho pode ser preocupante para os
membros da família, mas é comum e raramente inconfortável
para o paciente. Elevando e reposicionando a cabeça pode ajudar
a aliviar alguma da congestão. Se o oxigénio ou medicamentos são
necessários para mais conforto do paciente, uma enfermeira
administrá-los-á apropriadamente. No entanto, por favor não
hesite em falar com uma enfermeira ou um médico se você tem
preocupações.

Os sinais psicológicos
Supressão psicológica e emocional: As pessoas que se
aproximam do fim da vida muitas vezes perdem o interesse no
mundo circundante. As razões para isto variam, mas essas pessoas
podem sentir que é a altura de partir desta vida ou estão a tomar
o tempo a olhar intimamente para dentro de si. Às vezes, as pessoas moribundas apenas querem um pequeno grupo à sua volta.
Às vezes, elas podem querer falar a um capelão. Os membros da
família e amigos que não fazem parte deste grupo não se devem
sentir magoados. A supressão do paciente não significa que aqueles fora do pequeno grupo não são estimados, queridos e importantes. Simplesmente significa que eles já providenciaram tudo
que era necessário pela pessoa que está a morrer.
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Agitação: A agitação é comum quando uma pessoa se
está a aproximar ao fim da vida e isto é devido parcialmente pela
diminuição de oxigénio para o cérebro. Uma pessoa pode puxar
os lençois da cama ou executar tarefas repetitivas. Isto não deverá
ser causa para alarme ou alguma coisa que um paciente seja desencorajado de fazer. Os membros da família podem tentar
suavizar o seu ente querido falando com ele num tom de voz
meigo acerca duma recordação feliz, tocando uma musica relaxante, acariciando a cabeça da pessoa ou agarrando a sua mão,
enquanto oferecendo sempre garantia de segurança e apoio.
Confusão ou desorientação: Como o metabolismo do
corpo continua a mudar, a pessoa pode ficar cada vez mais confusa e desorientada. Ela pode ficar insegura do local onde está,
confusa acerca do tempo e pode não reconhecer a família ou amigos. Isto pode ser aborrecido, mas é importante que as pessoas em
redor do paciente se mantenham calmas, falem baixo e expliquem
o que quer que seja que se torna confuso. Diga ao paciente quem
você é e diga os nomes de cada novo visitante.
Ter visões: Muitas vezes as pessoas ao fim da vida “vêem”
um parente ou amigo que morreu, têm conversações com Deus
ou imaginam que voltaram a um tempo ou lugar mais cedo da
sua vida. Embora a família e os amigos não possam ver ou ouvir a
visão, eles deveriam afirmar a visão. Sejam quais forem as visões
que o seu ente querido está a ter, são mais que prováveis de estar
a dar-lhe conforto.
Súbita energia: Às vezes, já muito ao fim da vida, um
explodir de energia pode ser experimentada. Embora não signifique que o paciente está a começar a recuperar, isto é uma
oportunidade para desfrutar um breve período com o seu ente
querido enquanto ele tem energia e está alerta.

6

Manejo da dor
No Hospital Rhode Island, medicamentos são dados aos pacientes
que estão á espera do fim da vida e estão a experimentar dor de
suave a severa. Na maioria dos casos, este medicamento será morfina. A morfina permite a um individuo morrer com conforto
crescente e pode melhorar a respiração. Também permite descansar e passar tempo com a família e amigos pelo máximo de
tempo possível.
Doses aumentadas de morfina são muitas vezes necessárias, e
apropriadas, com a progressão da doença. A dor pode intensificar
assim que uma pessoa se aproxima ao fim da vida, e a morfina
ajudará a assegurar o mantimento do conforto.

Nutrição artificial e hidratação
Quando um paciente já não é capaz ou disposto a comer ou
beber, é muitas vezes um sinal de que o corpo está para se entregar. A nutrição artificial e hidratação, a qual é dada intravenosamente ou através dum tubo no estômago, pode providenciar
nutrição que não mais pode ser fornecida naturalmente. No
entanto, este tratamento não invertirá os efeitos da doença e pode
causar dores adicionais, tais como câibras, inchamentos, tumefação, diarréia e falta de respiração.
A nutrição artificial e hidratação ao fim da vida é muitas vezes
um assunto sensível. Quando está claro que não há esperança de
recuperação para um paciente, pode ser difícil decidir se continuar ou não este tratamento. Para pacientes e famílias o assunto
pode causar sentimentos conflituosos acerca do que é melhor.
É importante saber que se os pacientes são incapazes de fazer
ouvir as suas decisões acerca da nutrição artificial e hidratação, os
dadores de cuidados no Hospital Rhode Island providenciarão
tratamento até ao fim da vida do paciente. Portanto, os pacientes
que não desejem receber nutrição artificial e hidrataçáo podem
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discutir o assunto com os membros da família, um médico ou
outro dador de cuidados. Os pacientes podem assegurar a realização dos seus desejos ao preencherem uma directriz com antecedência. No estado de Rhode island os pacientes podem designar alguém para falar por eles quando já não podem nunca mais
fazer isso. Também os pacientes podem claramente traçar os seus
desejos médicos.

Doação de orgãos/tecidos
Embora muitas pessoas gostassem de doar orgãos, é muitas vezes
uma decisão que é deixada passar. Se você é mais novo que a
idade de 85 anos, poderá ajudar a salvar ou a melhorar as vidas
doutros. Para mais informação, visite o Banco de Orgãos da Nova
Inglaterra no www.neob.org ou pergunte ao dador de cuidados
do seu hospital acerca de como se tornar um doador.

Quando a morte ocorre
Os membros da família podem ajudar a dar banho e vestir o
paciente depois da sua morte. A pedido da família, um capelão
pode ser chamado ao quarto do seu ente querido para oferecer
uma oração. Se necessário, nós providenciá-los-emos com uma
lista de casas funerais locais. Os nossos dadores de cuidados também providenciarão uma lista de coisas que a família necessitará
nos dias vindouros.

Nós no Hospital Rhode Island agradecemo-vos por nos
permitirem ser parte desta viagem especial. É um privilégio
ajudar-vos com o cuidado do seu ente querido.
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