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INTRODUÇÃO: Os crescentes avanços tecnológicos nas Unidades Hospitalares fizeram que
promovêssemos o prolongamento da vida levando a uma degeneração corpórea até a morte,
principalmente nas UTI. Segundo o Observatório de Direitos do Paciente (2008), a oferta de
Cuidados Paliativos é obrigação do Estado, assegurar aos indivíduos acesso à saúde, incluindo
os cuidados com fim de vida. OBJETIVO: Relatar a experiência da equipe interdisciplinar
no Hospital Estadual João Batista Caffaro (HEJBC) perante realização da extubação paliativa,
como estratégia de alívio para os pacientes no final da vida. MÉTODO: trata-se de um relato
de experiência dos pacientes internados na UTI do HEJBC entre os meses de Janeiro à
Dezembro de 2018, que tiveram avaliação e classificação de gravidade pela equipe médica e
de Enfermagem no EPIMED, Prioridade 05, em que foi realizada extubação paliativa,
autorizada previamente pela família no período de internação. RESULTADOS: Foram
admitidos na UTI do HEJBC, quinhentos e vinte quatro (524) pacientes, 115 (21,94%)
tiveram classificação pelo EPIMED como Prioridade 5 e em 103, houve decisão para início de
cuidados paliativos, perfazendo 89,56 % do total dos classificados. Desta população que
foram realizados 12 (12,62%) extubações paliativas. CONCLUSÃO: Este estudo visa
mostrar a importância de humanizar a equipe multiprofissional, principalmente médicos e
enfermeiras, durante a abordagem aos familiares do cliente com declínio clínico, com
possibilidade de limitação terapêutica durante o período de internação. As observações
realizadas no HEJBC, as famílias que foram comunicadas e orientadas multidisciplinarmente
acerca da limitação terapêutica, em que a extubação paliativa foi um dos recursos utilizados
no processo, a oferta da possibilidade de acompanhamento do paciente pós extubação criou
momentos íntimos, privados, respeitosos, silenciosos de despedida, com muito amor entre
todos os envolvidos.
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