
DESMISTIFICAR OS CUIDADOS PALIATIVOS

FACTO: Os adultos tentam proteger 

É importante que as crianças passem 

pelo processo de luto, ao mesmo tempo 

no entanto elas percebem que 

alguma coisa "má" está a acontecer.

que a restante família. A criança deve ser encora-

jada a expressar as emoções e deve ser apoiada 

pelas pessoas próximas.

MITO: As crianças não têm capacidade para com-

preender a morte e o processo de luto.

as crianças da realidade da morte, 

Ana Mendes - Psicóloga

a pessoa a descobrir e a fortalecer 

serenidade e confiança até ao fim.

Espiritual tem como missão ajudar 

a façam viver com esperança, 

FACTO: A dimensão espiritual está presente em 

todas as pessoas, seja de uma forma especifica-

mente religiosa ou não. O Assistente 

os valores que, a partir do seu 

íntimo e da sua história de vida, 

MITO: O Assistente Espiritual destina-se a 

apoiar as pessoas religiosas.

Mª João Guardado - Médica

Marta Oliveira - Enfermeira

FACTO: Nem sempre a dor está 

presente no processo de fim de 

vida, mas caso exista, há várias 

formas de a controlar.

Todo o sofrimento deve ser evi-

tado e devidamente controlado!

MITO: A dor faz sempre parte do 

processo de morte.
MITO: As pessoas em Cuidados Paliativos que deixam 

de comer, morrem à  fome.

A morte surge em decorrência da 

doença e não pela ausência de alimento. 

A pessoa não morre à fome.

FACTO: Nas fases avançadas de algumas 

doenças, as pessoas deixam de ter 

fome ou sede.

A família não é obrigada a cuidar em casa até à fase 

final da vida.

de vida é difícil e desafiante. Por 

resposta em casa. O importante é 

FACTO: Cuidar de um familiar em fim 

que a família providencie todo o apoio 

necessário, independentemente do local. 

MITO: A família tem obrigação de cuidar da pessoa 

doente em casa e permitir que a morte aí aconteça.

vezes, as necessidades do doente 

excedem todas as capacidades de 

Lúcia Gameiro – Assistente Social

Destinam-se a todas as pessoas com 

implementados precocemente, desde 

doença que ameace a vida e devem ser 

MITO: Os Cuidados Paliativos são 

apenas para pessoas com cancro e 

FACTO: Os Cuidados Paliativos não se 

em fim de vida.

destinam apenas a pessoas com cancro.

o diagnóstico.
Ana Marques - Enfermeira

MITO: A morfina só é usada para doentes em fim 

de vida e a partir dessa altura, a pessoa 

cardíaca...). O objetivo é ajudar 

perde a consciência.

A morfina não acelera a morte e não deixa a 

a pessoa a ficar confortável, não 

várias situações (dor pós cirúr-

FACTO: A morfina é utilizada em 

gica, dor de parto, doença 

sendo usada apenas no fim de vida. 

pessoa inconsciente.
Ana Ricardo – Médica

Rita Baptista – Assistente Espiritual

MITO: As pessoas em luto devem procurar 

um especialista e fazer medicação para 

FACTO: O luto não é uma doença a 

ser tratada/curada. No entanto, 

na gestão da perda. A medicação não 

aliviar sintomas como a ansiedade, a dificuldade 

em dormir ou a tristeza prolongada.

procurar um especialista pode ajudar 

melhorarem.

cura o sofrimento, mas pode ser útil para 

Nuno Fernandes - Psiquiatra


