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Introdução
A Comissão de Cuidados Paliativos do Hospital Federal de Ipanema (CCP/HFI) foi criada em
julho/2018, devido ao crescente número de pacientes oncológicos atendidos na Instituição,
evidenciando assim, a necessidade de pensar, discutir e individualizar o cuidado do paciente
com diagnóstico de doença crônica sem terapêutica curativa. Adotando o conceito de
cuidados paliativos àqueles indicados para pacientes e familiares com doença ameaçadora da
continuidade da vida em qualquer momento da doença.

A CCP/HFI tem como objetivo geral oferecer possibilidade de cuidar dos sintomas em casa
ou no hospital, conforme desejo e necessidade de cada paciente. Como objetivos específicos,
visando auxiliar pacientes e familiares, a Comissão se preocupa em: lidar com questões
biopsicossocioespirituais e de ordem prática; reconhecer medos, expectativas, necessidades e
esperanças; preparar para a autodeterminação no manejo do processo de morrer e do final da
vida; lidar com as perdas. Compõem a CCP/HFI: enfermagem, medicina, psicologia,
fisioterapia, farmácia, nutrição, serviço social e fonoaudiologia; além dos Núcleos Interno de
Regulação e de Qualidade e Segurança.
Objetivo: descrever a implantação da CCP/HFI
Método: estudo exploratório transversal qualitativo em saúde
Resultados e Conclusão: A partir das primeiras análises do conteúdo, percebe-se uma maior
satisfação dos usuários assistidos pela equipe interdisciplinar; também foram encontradas
limitações como a ausência de sala para conversas com familiares e profissionais, dificuldade
de disseminar a cultura da paliação na instituição e a falta de profissionais exclusivos para a
CCP/HFI, sendo todos multitarefas e funções.
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