
 

Dilemas bioéticos na prática: possibilidades e desafios 

 
 
O objetivo destes grupos de trabalho são: 

 Fomentar a troca de experiências entre profissionais de diferentes categorias e 
serviços; 

 Discutir aspectos relevantes para o campo dos Cuidados Paliativos no Brasil, 
especialmente sobre os dilemas bioéticos da prática assistencial.  

 
Cada grupo terá dois profissionais convidados como coordenadores, possibilitando maior troca 
e também como forma de auxílio mútuo. A previsão é que cada grupo tenha 
aproximadamente 20 participantes. O papel do coordenador é mediar e facilitar o trabalho do 
grupo, sempre auxiliando para que o foco temático seja mantido durante a discussão.  
 

1. Alimentação e hidratação no final da vida 

Reflexão muito presente na assistência em terminalidade. O que fazer ? Como fazer? Quais 

as dificuldades enfrentadas no processo de tomada de decisão? Como você toma esta 

decisão? Como lidar com a família? 

 

2. Assistência à família 

Paciente e família são uma unidade de cuidados. Entretanto, quais as dificuldades e os 

dilemas enfrentados no cotidiano da assistência? Conseguimos abordar a família de 

maneira adequada? Como abordar famílias difíceis? O que o profissional sente no processo 

de cuidado à família?  

 

3. Pacientes com déficits cognitivos 

Como abordar os pacientes com déficits cognitivos? O que o profissional precisa saber 

sobre este cuidado? O que os profissionais vivenciam junto aos pacientes com déficits 

cognitivos no cotidiano da assistência? E o processo de tomada de decisão, como fazemos 

na prática? 

 

4. Comissões de bioética X tomada de decisão 

Os processos de tomada de decisão em Cuidados Paliativos são, muitas vezes, permeados 

por conflitos. Entretanto, os profissionais de fato acionam comissões de bioética para 

auxiliar nas dificuldades? Há comissões de bioética nos serviços? Como fazemos no dia a 

dia? 

 



 

 

5. Violência junto ao paciente em Cuidados Paliativos 

Negligência, abandono, entre outras muitas formas de violência estão presentes no 

cotidiano da assistência em Cuidados Paliativos? Os profissionais sabem identificar e 

manejar tais situações? Há preparo dos profissionais para lidar com estes conflitos?  

 

6. Trabalho em equipe 

Parte fundamental da assistência e condição essencial para o trabalho em Cuidados 

Paliativos. Mas, como é o real trabalho em equipe? Como os profissionais e as instituições 

lidam com o trabalho em equipe? Quais estratégias podem colaborar para o trabalho? 

 

7. Registro das informações 

Documentação, respaldo técnico, comunicação entre profissionais são alguns dos 

objetivos que revelam a importância do bom registro das informações. Como isso é feito 

na prática? Como os profissionais utilizam dos registros em prontuários? O que fazer? 

Como fazer?  

 

8. Síndrome do esgotamento profissional 

Como os profissionais estão frente às complexas demandas que envolvem a assistência em 

Cuidados Paliativos? O que é possível fazer? Como? Qual o papel das instituições nesse 

processo? 

 

9. Condições de trabalho X qualidade da assistência 

As condições de trabalho existentes nas equipes de Cuidados Paliativos são adequadas?  

Quais estratégias os profissionais utilizam no seu cotidiano de trabalho? Como isto 

impacta a qualidade da assistência prestada? 

 

10. Rede de serviços X continuidade da assistência 

Como prover Cuidados Paliativos na rede de serviços existente no Sistema Único de 

Saúde? Como funcionam as redes de referência e contrarreferência? Os pacientes ficam 

desassistidos em algum momento? O que é possível fazer? 


