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INTRODUÇÃO OBJETIVO
Explicitar a importância dos cuidados paliativos como formas de
assistência médica em redes públicas e privadas. Em decorrência a
isto, a conscientização da população proporcionará melhores
políticas e gestão pública sobre o assunto

METODOLOGIA

Revisão da literatura; sistematização e análise das
informações coletadas, além de consulta com uma
profissional da área; uso de recursos audiovisuais.

QUESTÕES DA PESQUISA

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Cuidados Paliativos

Os cuidados paliativos têm como objetivo melhorar
a qualidade de vida do paciente e de seus
familiares, diante de uma doença que ameace a
vida, através do alívio e da redução do sofrimento.
Dessa maneira, o bem-estar e a qualidade de vida
do paciente são a prioridade, por isso os cuidados
paliativos são essenciais para aliviar o sofrimento
dos pacientes, tornando a sua vida melhor.

A partir das pesquisas realizadas e do projeto, conclui-se
que os cuidados paliativos são uma opção que deve ser
avaliada como uma alternativa viável e saudável para a
população mundial. Afinal, são benéficos a longo prazo
não somente para as pessoas mas também há um
melhor aproveitamento dos recursos.

Qual a importância dos cuidados paliativos na medicina
como forma de melhorar a qualidade de vida de pacientes
acometidos por doenças crônicas ou terminais?
Como introduzir, de forma paulatina e assertiva,
os cuidados paliativos na rede pública de saúde do país?

http://www.ccms.saude.gov.br/inca80anos/historia/ampliandoaassist
encia.html INCA – Hospital IV de cuidados paleativos, Brasil.
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