
CCUUIIDDAANNDDOO  DDEE  PPEESSSSOOAASS  MMUUIITTOO  DDOOEENNTTEESS  
 
 

 A maioria das pessoas gostaria de morrer em paz e com dignidade.  Entretanto, quem 
cuida delas muitas vezes não recebe o apoio necessário para aliviar o seu sofrimento e ansiedade.  
Preconceito e medo do HIV podem tornar a experiência particularmente angustiante. 

 
 Este número de Ação Anti-AIDS oferece conselhos práticos para quem esta cuidando de 

pessoas muito doentes.  Enfatiza que a qualidade de vida de quem está morrendo não se relaciona 
apenas com a assistência médica, mas também com o apoio social, espiritual e emocional. 

 
 Dores fortes são um sintoma comum de doenças relacionadas ao HIV e podem causar 

muito sofrimento.  Mas existem muitas formas de diminuí-las.  Este número mostra como tornar a 
pessoa mais confortável e discute os tipos de analgésico para doenças relacionadas ao HIV 

 
 Muitas vezes, o maior temor que as pessoas muito doentes enfrentam é o medo do que pode 

acontecer aos seus entes queridos depois de sua morte.  Ajudá-las a tomar decisões, entre as quais 
fazer seu testamento, pode diminuir a ansiedade.  Falaremos também sobre como proceder nestes 
casos. 

  
 As necessidades das pessoas que cuidam dos doentes não devem ser desprezadas. A 

assistência a pessoas em estado grave é prestada freqüentemente por membros de família, parceiros 
ou amigos, além de agentes de saúde.  Essas pessoas têm necessidade de apoio prático e emocional 
para poder atuar adequadamente, dispondo inclusive de informações sobre o HIV, treinamento para 
dar conforto aos pacientes e até aconselhamento para ajudá-las a lidar com o falecimento do 
paciente. 
 

A morte é um assunto que muitas pessoas sentem dificuldade em discutir.  Mas se estiverem 
preparadas para o fim, as pessoas com HIV podem conseguir uma qualidade de vida melhor, 
mesmo quando estão muito doentes. 
 
 
 
 
 

AHRTAG mudou de nome: Healthlink Worldwide. O 
novo nome enfatiza o enfoque da organização na saúde 
ao redor do mundo e descreve sua maneira de trabalhar: 
ligando informações e agentes de saúde, unindo 
parceiros, políticas e práticas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



VVIIDDAA  EE  MMOORRTTEE  MMEELLHHOORREESS  
 
 

Preparar-se para a morte pode tornar o fim da vida uma experiência mais positiva e menos angustiante para os 
doentes e as pessoas que as assistem. 

 
 

Quando uma pessoa sente dor e teme a morte, quem cuida dela, família e amigos, pode ajudar, 
dando-lhe o máximo possível de informações e assistência adequada.  A qualidade de vida de 
alguém que está morrendo não envolve apenas cuidados médicos. O apoio social, espiritual e 
emocional para resolver assuntos práticos e tomar decisões necessárias também é importante. 
 
 

TRATAMENTO 
 

 O soropositivo precisa ter a capacidade de decidir sobre o seu tratamento e   como quer 
morrer.  Precisa estudar com antecedência o tratamento que deseja receber quando a vida estiver 
chegando ao fim, definir quem tomará as decisões sobre tratamento por ele, se estiver com 
demência (confusão mental), e onde deseja morrer. 

 

O doente necessita de assistência médica para problemas como dores, perda de peso, 
diarréia e problemas na pele.  Aliviar sintomas que causam dor melhora a sua qualidade de vida.  
Para isso, a medicina tradicional ou a alternativa podem ser úteis. 
 
 

TIPOS DE ASSISTÊNCIA 
 

As pessoas que estio chegando ao fim da vida precisam tanto de assistência paliativa como de 
assistência terminal. 
 

ASSISTÊNCIA PALIATIVA considera as necessidades globais da pessoa. inclui assistência médica, apoio social e 
emocional oriental e assistência espiritual.  Enfatiza a vida, ajuda as pessoas a tirarem o máximo de cada dia e a 
manter a esperança.  Envolve organizar coisas que possam interessar às pessoas e encoraja-las a ter uma 
alimentação saudável e levar a vida da forma mais normal possível.  Significa cuidar delas, trata-las com respeito e 
aceitá-las, reconhecendo seu direito é privacidade e sigilo, atendendo as suas necessidades individuais. 
 

ASSISTÊNCIA TERMINAL tem por objetivo melhorar a qualidade de vida no dia-a-dia, quando o fim está próximo, 
aliviando sintomas e permitindo que a pessoa morra com conforto, dignidade e de acordo com seus desejos e 
necessidades religiosas. 
 

Os profissionais de sa6de precisam levar em consideração: 
• os tipos de tratamento e assistência disponíveis para melhorar a qualidade dos últimos dias 

de vida; 
• os padrões mínimos de assistência que podem ser esperados em estabelecimentos de saúde 

ou em casa e o tipo de treinamento e apoio necessários para possibilitá-los; 
• como promover melhores padrões de assistência; 
• as diretrizes para liberar o paciente do hospital e dar apoio ao tratamento em casa;  
• como garantir que os desejos dos agonizantes sejam respeitados;  
• como assegurar que as pessoas com HIV/AIDS tenham oportunidade de discutir suas 

ansiedades,solidão e outras emoções; 
• que tipo de apoio espiritual existe para pessoas no fim de suas vidas; 
• como os agonizantes podem ser ajudados a encontrar paz e aceitar sua vida e sua morte, 

quer tenham fé religiosa ou não; 
• como ajudar as pessoas soropositivas a planejar o futuro; 
• que mudanças na leis, políticas ou costumes são necessários para garantir que os desejos das 

pessoas sejam respeitados após sua morte. 
 



NECESSIDADES EMOCIONAIS 
 
 Quando a vida está chegando ao fim, o paciente pode sentir necessidade de discutir 

problemas relacionados é sua vida ou morte.  Pode ter que decidir se vai revelar à família ou amigos 
sua condição de HIV positivo, se já não tiver feito isso. 

 
 Uma das melhores coisas que a pessoa que cuida do paciente pode fazer é estar lá para ouvir, 

conversar e encorajá-lo a discutir seus sentimentos, e deixá-lo perceber que se importa com ele.  Por 
mais doente que uma pessoa esteia, ela pode ser incluída nas atividades diárias e observar o que se 
passa em torno de si.  A necessidade de ser amada e aceita por quem cuida dela é particularmente 
importante, especialmente para pessoas que estão se sentindo sós, isoladas e rejeitadas. 

  
 A pessoa que se aproxima do fim de sua vida pode ser ajudada a aceitar e entender o que 

esta acontecendo.  Pode estar negando sua enfermidade, ou sentir raiva e culpar os outros.  Também 
pode ficar desesperada pela falta de cura, preocupada com seu parceiro ou familiar ou sentir tristeza, 
medo da morte e culpa.  Conversar com outras pessoas na mesma situação pode ajudá-la, assim 
como entrar em contato com um grupo de apoio a pessoas com AIDS. 
 
 

NECESSIDADES ESPIRITUAIS 
 

A pessoa soropositva pode sentir necessidade de apoio espiritual.  Pode sentir-se distanciada 
de seu grupo religioso ou mesmo de sua religião, com problemas para tomar providências relativas à 
sua morte. Algumas pessoas gostariam de conversar com alguém da mesma religião, ou voltar a 
praticar sua religião, apesar de estarem afastadas há algum tempo. Outras podem sentir-se 
pressionadas a discutir questões religiosas quando prefeririam não fazê-lo. 
 

Quem cuida de pacientes deve reconhecer as suas necessidades espirituais, respeitar crenças 
religiosas ou a ausência delas, identificar uma pessoa que possa oferecer apoio espiritual e discutir se 
a pessoa deseja que algum ritual religioso seja realizado. 
 
 
PROVIDÊNCIAS PRÁTICAS 
 

As pessoas freqüentemente se preocupam com o que vai acontecer a seus entes queridos 
quando elas morrerem. É bom tomar providências o mais cedo possível com respeito a dívidas, 
mensalidades escolares, despesas com funeral, sustento da família e assim por diante.  Embora 
pensar nessas providências cause angústia, o planejamento pode reduzir a ansiedade.  Fazer um 
testamento (ver box) pode evitar conflitos em família e garantir que os parceiros, especialmente 
quando são do mesmo sexo ou não são casados, e os filhos não sejam deserdados e deixados sem 
recursos. 
 
QUANDO A MORTE CHEGA 
 

Durante as últimas horas de vida de uma pessoa, quem cuida dela deve se concentrar em 
minimizar a dor, reduzir a falta de ar e o risco de congestão ou sufocação.  Se os sintomas e a aflição 
não podem ser controlados, pode ser apropriado o uso de sedativos, se a pessoa concordar. 
 

Embora nem sempre seja fácil reconhecer quando a morte se aproxima, a pessoa em geral 
fica muito fraca e imóvel, sem interesse por comida ou bebida, sonolenta ou dormindo a maior 
parte do tempo. É importante não deixar a pessoa só, já que muitas pessoas têm medo de morrer 
sozinhas. 

 
Se a pessoa morre no hospital, os profissionais de saúde devem respeitar os rituais e 

costumes ao preparar o corpo e permitir que a família possa ficar sozinha com o corpo, se o desejar.  
Trauma, sofrimento, raiva e outros sentimentos podem ser reduzidos se as providências tomadas 
seguirem os desejos da pessoa, sua família e amigos. 



Os médicos devem pensar no que escreverão no atestado de óbito.  Se a palavra AIDS 
constar do atestado, isso pode causar problemas para a família  já que as certidões de óbito não são 
confidenciais.  Pode ser melhor escrever a causa imediata da morte, como pneumonia, por exemplo. 

 
Ian Kramer, UK Coalition of People Living with HIV/AIDS, 250 Kennington Lane, London 
SE I I 5RD, Reino Unido. 

 
A UK Coalition produziu diretrizes para discussão sobre questões ligadas ao fim da vida.  Favor entrar em 
contanto com Ian Kramer para obter um exemplar da publicação. 
 
 
 
 

COMO FAZER UM TESTAMENTO 
 
 
 
O testamento é um documento escrito que deixa claro o que a pessoa deseja após a morte.  Fazer 
um testamento é fácil, embora muitas pessoas pensem o contrário ou acreditem que isso as fará 
morrer mais depressa. 
 
As diretrizes a seguir foram desenvolvidas na Tanzânia para atender ao crescente número de 
mulheres e crianças deixadas sem recursos.  Às vezes os testamentos eram contestados.  Em outros 
casos, não havia testamento válido e propriedades, terras e dinheiro iam para outros membros da 
família. 
 
 
Um testamento deve ser feito de acordo com as leis do local onde é feito, embora os princípios 
sejam semelhantes em toda parte.  Um testamento pode: 

• assegurar que propriedades, terras e valorem sejam deixados para quem a pessoa deseja; 
• tornar claro quem tem a guarda dos filhos e, se não houver parceiro, indicar um tutor legal; 
• especificar quem vai garantir que o testamento seja cumprido (curador ou executor); 
• dar instruções sobre o funeral.   

 
Para ser válido, um testamento precisa ser: 

• escrito em tinta indelével ou datilografado; 
• testemunhado pelas pessoas presentes, que devem datar e assinar o documento. O número 

de   testemunhas necessárias depende do país.  Os beneficiários não devem ser testemunhas.
• escrito quando a pessoa está em seu juízo perfeito e não esta sendo pressionada a fazê-lo por 

alguém. 
 
Fonte:Writing a valid will, M. C. 
Mukoyogo.  Publicado por AMREF, P. 0. 
Box 2773, Dar-es-Solaam, Tanzânia. 
 

  
  
  
  
  



CCOOMMOO  CCUUIIDDAARR  DDOOSS  PPAACCIIEENNTTEESS  EEMM  CCAASSAA  
 

Assistência a doentes e agonizantes  freqüentemente cabe a parentes, parceiros e amigos. Essas pessoas precisam de 
apoio para poder cuidar bem dos doentes sob sua responsabilidade. 

 
 

 Profissionais de saúde podem ensinar técnicas simples de enfermagem às pessoas que 
estão cuidando de um doente em casa. Isso pode melhorar muito o conforto da pessoa e dar mais 
confiança a quem cuida dela. 

 

 As pessoas que tratam dos doentes necessitam também de apoio prático e emocional.  Se 
estiverem cansadas ou desanimadas, não podem dar aos doentes o tipo de cuidados de que 
precisam. O aconselhamento pode ajudá-las a enfrentar seus temores e a sensação de isolamento, 
desamparo, depressão ou ansiedade, tanto durante a doença como após a morte do paciente. 
 

 As pessoas que estão dando assistência a um doente podem relutar em discutir os problemas 
que estão enfrentando e temer ser consideradas inadequadas para cuidar de um paciente.  Podem 
acreditar que os problemas são inevitáveis e sem solução. 
 

 Os profissionais de saúde podem ajudar quem cuida de um doente a:  
 

• planejar como administrar o atendimento dado a um agonizante e partilhar a             
responsabilidade com outros;  

• manter registros simples dos medicamentos dados ao paciente, para facilitar o 
acompanhamento de outras pessoas que estejam ajudando no atendimento;  

• tirar folgas, descansar bastante, alimentar-se bem e cuidar de sua própria saúde; 
• conversar com amigo, parente ou profissional de saúde de sua confiança; 
• procurar ou começar um grupo de apoio para pessoas que prestam assistência a doentes. 
 

 

TÉCNICAS SIMPLES PARA ASSISTÊNCIA EM CASA 
 
 
 
 

ESCARAS 
 

Aparecem quando a pessoa fica na mesma posição durante um 
longo período, ou devido à pressão dos ossos superficiais.  
Mantenha a pele limpa e seca, mudando a posição do paciente a 
cada 2-4 horas, e use travesseiros ou roupas macias dobradas para 
proteger as partes ossudas. Trate as feridas lavando-as diariamente 
com água salgada e cobrindo com um curativo limpo.  Colocar mel 
ou iogurte nas feridas, sob o curativo, 1-2 vezes por dia, pode 
ajudar. 

CONJUNTIVITE E 
OUTRAS INFECÇÕES 

OCULARES 

Mergulhe um chumaço de algodão limpo numa solução de água 
fervida com um pouco de sal e limpe suavemente um olho.  
Repita com outro chumaço para o outro olho e jogue fora o 
algodão usado. 

 
 

HIGIENE BUCAL E 
AFTAS 

Limpe os dentes e use um antisséptico bucal feito com água fervida 
e um pouco de permanganato de potássio, ou bicarbonato de soda 
e suco de limão.  Se a pessoa estiver muito fraca para isso, limpe 
seus dentes suavemente com uma escova ou um pauzinho com a 
ponta mastigada para ficar macia, ou com um pano macio enrolado 
no dedo. A pessoa com aftas pode ter dificuldade para engolir 
líquidos.  Ofereça a ela goles de qualquer bebida com freqüência 
para manter a boca úmida. 



 
DORES 

Massagens podem aliviar músculos doloridos ou dores de cabeça e 
melhorar a circulação.  Se o paciente tem feridas na pele devido ao 
sarcoma de Kaposi (SK), faça uma massagem cuidadosamente para 
evitar a abertura de feridas. 

 
 

FERIDAS OU 
ÚLCERAS 

Mantê-las limpas usando solução salina recém-preparada e 
cobrindo com curativos limpos é importante.  Uma ferida que 
cheira mal provavelmente está infeccionada. Antibióticos podem 
ajudar. Aplique metronidazol gel ou líquido na ferida para controlar 
a infecção e o odor.  Mude os curativos todo dia ou toda semana, 
conforme seja necessário. 

 
EDEMA (INCHAÇO) 

ASSOCIADO COM 
SK OU 

INSUFICIÊNCIA 
CARDÍACA 

Alivie o desconforto elevando a perna sobre um travesseiro, feixe 
de palha ou folhas de bananeira cobertos com um pano.  Massageie 
com cuidado, começando do pé e subindo.  A pele pode estar 
muito sensível ao toque.  Nos casos de insuficiência cardíaca e 
edema nos pés e tornozelos, o melhor tratamento é a medicação 
com diuréticos, sob a supervisão de um médico.  Quando a pessoa 
estiver sentada, mantenha seus pés elevados sobre um banquinho. 
Os diuréticos não costumam ajudar quando o edema esta associado 
ao SK. 

 
 

TÉCNICAS SIMPLES PARA ASSISTÊNCIA EM CASA 
 

 
 

DIFICULDADE PARA COMER 
OU ENGOLIR 

 

Tratar aftas na boca ou garganta com comprimidos de ketaconazol 
ou outro antifúngico, suspensão de nistatina ou violeta de genciana. 
Antissépticos bucais também podem ajudar (ver 'Higiene bucal e 
aftas'), assim como dar bebidas e alimentos frios ou mornos.  
Alimentos líquidos ou pastosos, sem tempero, como sopa ou 
banana amassada com leite são os mais indicados. Ofereça 
pequenas quantidades a cada duas ou três horas. 

 
DIFICULDADE    PARA 
RESPIRAR  OU  TOSSE 

É mais fácil respirar sentado. A tosse pode irritar a garganta, causar 
problemas respiratórios, perturbar o sono e causar sensação de 
cansaço. Ajudar a pessoa a andar um pouco ou sentar-se pode 
melhorar os acessos de tosse. 

ANSIEDADE  E  MEDO Não deixar a pessoa sozinha se estiver angustiada ou amedrontada. 
Tente tranqüiliza-la segurando sua mão e falando calmamente. 

 
 
 

PROBLEMAS NEUROLÓGICOS 

Uma pessoa que está muito doente pode ficar confusa, esquecida 
ou apresentar mudanças de personalidade, correndo o risco de se 
machucar.  Mantenha coisas potencialmente perigosas, como água 
fervendo ou remédios, fora de seu alcance.  Fale sempre com calma 
e num tom de voz baixo e evite discutir com ela.  Diga 'não' gentil-
mente, mas com firmeza, sempre que necessário, ou saia do quarto 
durante alguns minutos.  Esteja preparado para repetir o que já 
disse. 

 
MEXER  E  MUDAR  DE 

POSIÇÃO 

Uma pessoa que está fraca pode ser ajudada a sentar-se, ficar de pé 
ou andar apoiada. Tome cuidado para evitar machucar o paciente, 
principalmente quando está sensível ao toque.  Quem cuida de um 
paciente precisa aprender como levantá-lo e movê-lo sem preju-
dicar sua própria coluna, inclinando-se a partir dos quadris e man-
tendo as costas retas. 

 
TROCAR A ROUPA DE CAMA 

USADA 

Vire a pessoa de lado e enrole os lençóis usados em direção às 
costas da pessoa. Limpe e seque a pele da pessoa, depois aplique 
um óleo lubrificante, como vaselina.  Coloque um lençol limpo 
enrolado ao comprido na metade da cama até as costas do paciente 
e role o paciente sobre ele.  Remova o lençol usado e desenrole o 
limpo para cobrir o resto da cama. 



 
 

TORNAR  O  DOENTE 
CONFORTÁVEL 

Apoios para as costas e os pés tornam mais confortável ficar 
sentado e ajudam a respiração. Esfregar óleo na pele seca pode 
aliviar a coceira, assim com a aplicação de loção de calamina.  Uma 
massagem nas costas usando óleo ou loção pode umedecer a pele 
quando estiver seca, ativar a circulação e aliviar a dormência.  
Roupas e lençóis limpos também ajudam. 

 
 
 

APOIO EM MOMENTOS DIFÍCEIS  
 

Famílias e amigos muitas vezes não contam com apoio social ou se isolam porque o doente 
está muito mal. O apoio nas horas difíceis deve existir antes que o paciente morra, e enquanto as 
pessoas precisarem. 

 

 As pessoas se comportam de maneira diferente e precisam de tipos de apoio diversos.  
Podem levar meses ou anos para aceitar a perda. As reações das pessoas podem ser afetadas pela 
forma como o paciente morreu - se estava sozinho e com dores, ou tranqüilo e cercado pelos seus 
entes queridos.  Os que ficam podem sentir-se culpados por acharem que poderiam ter feito mais ou 
melhor. 
 

O aconselhamento nesses momentos pode: 
 

• dar a pessoa uma oportunidade de conversar sobre os eventos que antecederam a morte, 
sobre a morte em si, e sobre os rituais após a morte;  

• mostrar a pessoa que sentimentos de descrença, negação, tristeza, dor e raiva são normais; 
• permitir que a pessoa expresse seus sentimentos e preocupações, especialmente se é difícil 

para ela fazer isso com amigos e família; 
• ajudar a pessoa a aceitar a realidade de sua perda e começar a pensar no futuro; 
• dar informações sobre a transmissão do HIV se a pessoa desconhece o assunto ou tem 

medos e preocupações não resolvidas.  
 

Dra.Veronica Moss, Diretora Médica, Mildmay International, I Nelson Mews, Southend-on-Sea, Essex SSI I 
AL, Reino Unido.  Com agradecimentos também à lrmã Margaret Moran em Gana, Chris Green na lndonésia 
e Ditch Townsend na Malásia. 
 
 

O QUE É PRECISO SABER 
As pessoas que cuidam de doentes precisam de informações e treinamento sobre: 
 

• como o HIV é ou não transmitido, para diminuir o medo de cuidar de alguém com 
HIV/AIDS e reduzir o risco de transmissão; 

• controle de sintomas; 
• serviços e apoio disponíveis, inclusive onde obter material como luvas e sabão; 
• como cuidar das necessidades físicas, emocionais e espirituais de uma pessoa 

doente; 
• o desenvolvimento da doença; 
• as mudanças súbitas no estado da pessoa, principalmente as que indicam que a 

morte pode estar próxima; 
• assistência a alguém que está morrendo. 

 
Fontes: 
A comprehensive guide for the care of persons with HIV disease, Module 4: palliative care.  
Palliative care for people with AIDS. 
 



CCOONNTTRROOLLAANNDDOO  AA  DDOORR  
 

O controle eficaz da dor pode melhorar muito a qualidade de vida, tanto em casa como no hospital 
 
 

  A dor é comum nas doenças relacionadas ao HIV, podendo ser súbita ou durar muito 
tempo.  Às vezes, quem cuida não acredita que o paciente está sofrendo muito, e assim não trata do 
problema.  Mas ninguém deveria sofrer dores sem controle. A dor é causada por: 
 

• HIV, que pode afetar as fibras nervosas (neuropatia periférica); 
 

• infecções oportunistas, como herpes zoster, e tipos de câncer, como sarcoma de Kaposi ou 
linfoma (não o de Hodgkins); 

 

• ficar deitado, causando escaras, fraqueza generalizada ou dor muscular. 
 

• a dor contínua ou recorrente deveria ser tratada seguindo-se os três estágios na 'progressão 
analgésica' da Organização Mundial de Saúde. 

 
 Os remédios para dores persistentes devem ser dados regularmente, de acordo com a 
duração de seus efeitos. Por exemplo, as instruções sugerem que o paracetamol deve ser 
administrado de quatro em quatro horas, e o diclofenac de oito em oito.  Os profissionais de saúde 
devem também orientar-se pela reação dos pacientes, que nunca deveriam sentir dor enquanto 
esperam pela pr6xima dose. O ideal é que sejam examinados regularmente para assegurar que 
remédios e doses adequadas estão sendo dados. 
 
 Deve-se usar a via de administração menos invasiva - de preferência líquidos, comprimidos 
por via oral ou supositórios.  Sempre que possível, evite injeções. 
  

Medicamentos analgésicos tomados durante certo tempo devem ser administrados sob 
supervisão de um médico ou enfermeiro, em parte devido a seus efeitos colaterais: 
 

• aspirina pode causar sangramento ou ulceração no estômago. Deve-se interromper sua 
administração se o paciente se queixar de dor de estômago ou se as fezes se tornarem muito 
escuras, indicando sangramento no trato intestinal. 

 

• codeína e morfina causam prisão de ventre. Isso pode não ser um problema para pacientes 
com diarréia persistentes, mas outros podem ter necessidade de mudanças em sua dieta ou 
de fazer uso de laxantes. 

 

• superdosagem de paracetamol pode causar lesão séria no fígado e levar à morte. 
 

• Muitos médicos e enfermeiros não gostam de administrar morfina ou outros opiáceos 
(derivados do ópio) porque associam esses medicamentos com o uso ilegal de drogas ou 
temem que os pacientes fiquem viciados.  Entretanto, ao negá-los aos pacientes podem ser 
responsáveis por um sofrimento desnecessário.  Se os opiáceos forem administrados 
corretamente por profissionais de saúde treinados, não existe o problema do vício. Esses 
medicamentos precisam ser tornados amplamente acessíveis aos pacientes com dores muito 
fortes e constantes, sendo necessário treinar profissionais de saúde para saber como e 
quando usá-los. 

 
       Dra.Veronica Moss, Mildmay 
 



1) ASPIRINA OU 
PARACETAMOL 

2) CODEÍNA OU 
DIHIDROCODEÍNA 

3)MORFINA 
 

  Analgésicos (remédios para aliviar a 
dor) mais simples e amplamente 
disponíveis. 
Usar durante um ou dois dias. 
Se não aliviarem a dor, passar para o 
ESTAGIO 2. 

com ou sem medicamentos  
anti-inflamatórios não-
esteróides 
como IBUPROFENO ou 
DICLOFENAC 
Se persistirem as dores fortes, 
passar para o ESTAGIO 3. 

com ou sem analgésico 
complementar 
     A morfina é o analgésico 
mais forte e fácil de controlar 
com precisão. 
     Outros opiáceos são 
PETIDINA SINTÉTICA e 
FENTANIL.  Os efeitos da 
petidina só duram três horas, 
no máximo, por isso não é 
aconselhada para tratar dores 
crônicas ou para uso 
prolongado. 

Se, depois de seguir os três estágios, a dor ainda persistir, o paciente deve ser encaminhado a um 
especialista. 

 
 
 

Alívio da dor em casa 
 

PROBLEMA MEDICAÇÃO DOSE EFEITOS COLATERAIS
Dores em geral, 
inclusive dor de 
cabeça 

Aspirina (300 mg)  
Paracetamol 
Fosfato de codeína 
Ibuprofeno 
Diclofenac 

600 mg, 4-4 horas 
1000 mg, 4-4 horas 
60 mg, 6-6 ou 8-8 
horas 
400 mg, 6-6 horas 
50 mg, 8-8 horas 

Pode causar dor de 
estômago 
Máximo de 10 compr. em 
24hs 
Prisão de ventre/confusão 
Dor de estômago 
Dor de estômago 
 
 

Coceira e pele 
irritada 
(infecções por 
fungos) 

Clotrimazol ou miconazol
creme 

Aplicar 2 vezes por dia 
Durante 5 dias 

 

Herpes zoster 
(cobreiro) 

Aciclovir 800 mg 5 vezes por dia 
durante 5 dias 

 

Abscessos Flucloxacilina 250-500 mg, 8-8 horas 
durante 5 dias 

 

Aftas ou cândidíase 
vaginal 

Nistatina em suspensão 
oral (100.000 unidades 
por ml) 
Ketoconazol 

2-3 ml após as 
refeições 
 
200-400 mg 1 vez por 
dia 
durante 7 dias 

 

 Clotrimazol creme ou 
óvulos 

Óvulos de 200-500 mg  

Ansiedade/agitação Diazepam 2 mg 
Clorpromazina 

2-5 mg, 6-6 ou 8-8 
horas 
25-50 mg, 6-6 ou 8-8 
horas 

 

Morfina (xarope, comprimido ou cápsula de liberação regulada) pode ser administrada por enfermeiros 
prestando assistência paliativa em casa. 

 
 



EENNCCAARRTTEE  BBRRAASSIILL  
 
 

QQUUAANNDDOO  MMÉÉDDIICCOO  EE  PPAACCIIEENNTTEE  SSÃÃOO  SSOORROOPPOOSSIITTIIVVOOSS  
 
 

Formado em Medicina pela Universidade de Havana em 1986, mesmo ano em que soube 
que era soropositivo ao HIV, Juan Carlos de la Concepción foi o primeiro médico cubano a ser 
internado no Sanatório Santiago de las Vegas, hospital que naquela época abrigava as pessoas HIV 
positivas da ilha.  Lá começou a dor consultas médicas e participou da criação do trabalho de 
médico de família que possibilitou uma melhor relação médico/paciente.  Hoje, Juan Carlos trabalha 
na ABIA como consultor.  Nesta entrevista exclusiva ao Ação Anti-AIDS, Juan conta sua 
experiência como médico e HIV positivo. 
 
 

1) Em que medida a relação entre um médico e um paciente, ambos soropositivos, é 
diferente da relação entre um médico soronegativo e um paciente soropositivo? 

Talvez a qualidade da comunicação que pode ser estabelecida faça toda a diferença. Por exemplo, 
um médico soropositivo pode já ter tido alguns dos sintomas que o seu paciente lhe conta numa 
consulta.  Sem dúvida, esse profissional será mais capaz de entender problemas como enfrentar 
rejeição por ser HIV positivo, ou simplesmente dar mais importância ao que poderia ser 
interpretado, em outras circunstâncias, como uma simples dor de cabeça.  Por outro lado, essa 
interação pode ser desvantajosa porque ao atender um paciente debilitado, esse médico poderá estar 
antevendo o seu próprio futuro. 
 
 
2) Como HIV positivo e médico, fale um pouco sobre a relação entre cuidar e, ao mesmo 
tempo, ser cuidado. 
Na minha opinião, a diferença entre cuidar e ser cuidado não está na condição profissional ou de 
soropositividade. Para cuidar de uma pessoa portadora de qualquer doença, deve-se estar consciente 
da necessidade de transmitir a ela segurança, conforto e respeito. É levar, nesse caso, um pouco da 
própria vivência e estar consciente do útil que se pode ser a alguém. Já como paciente, minha 
posição é de respeitar o critério de quem esta me atendendo, sem deixar de estabelecer um diálogo 
que, em muitos casos, pode ser um pouco mais profundo, porque sabemos que na área da AIDS 
existem várias pessoas que não são profissionais de saúde, mas têm um ótimo conhecimento sobre a 
doença. Particularmente, sempre procurei um médico no qual pudesse confiar plenamente e que 
soubesse lidar corn o que às vezes pudessem ser puras paranôias ou ansiedades. 
 
 
3) Já teve experiência de internação no hospital?  Como foi? 

Quando estou na posição de paciente, necessitando de atenção e cuidados, perco um pouco da 
noção da minha formação profissional. Isso me ajuda significativamente a não estabelecer grandes 
conflitos com essa dupla condição. Aqui no Brasil, necessitei de cuidados médicos e fui atendido 
muito bem. 
 
 
4) De que forma essas experiências mudaram a sua visão de mundo? 
Ao receber o diagnóstico positivo, assim como muitas outras pessoas, senti que o mundo tinha 
acabado. Fiquei dividido entre a desconfiança no diagnóstico e a certeza de uma morte imediata.  
Descobrir que era HIV positivo aos 23 anos me fez pensar que, pela primeira vez, eu era um ser 
mortal.. Isso logicamente me fez ver o mundo de forma diferente, mas sem deixar de acreditar no 
futuro nem de ser otimista. Aprendi a respeitar para ser respeitado, porque senti na própria carne os 
estigmas e preconceitos de nossa sociedade. Saber da minha condição me permitiu aceitar-me como 



sou e dizer: "Sou assim, e daí?". 
AATTEENNDDIIMMEENNTTOO  DDOOMMIICCIILLIIAARR,,  PPRRÓÓSS  EE  CCOONNTTRRAASS  

 

 Como conseqüência da vida moderna, as doenças crônicas e degenerativas (cânceres, 
doenças cardíacas e pulmonares) surgem com caráter progressivo, gerando ocupação hospitalar 
prolongada com elevado custo. Já na década de 60, os Estados Unidos e países europeus como 
Holanda e Suécia encontraram uma estratégia para reduzir a freqüência de hospitalizações e a 
ocupação de leitos, através das visitas de médicos e enfermeiros às casas de pacientes, da oferta de 
analgesia e curativos, cuidados paliativos e da prevenção de complicações. Desse modo se 
institucionalizaram os primeiros serviços de atendimento domiciliar. 

 
 Com o surgimento da epidemia de AIDS nos anos 80, ocorre uma sobrecarga no sistema de 

saúde dos países ricos, enquanto torna-se mais evidente o colapso desse setor nos países pobres. A 
resposta para o problema surge no início da década de 90, quando diversas propostas de 
atendimento domiciliar a doentes com AIDS começam a aparecer em países centrais e alguns 
periféricos. Tais propostas apresentam maior complexidade de assistência na Europa e Estados 
Unidos, e somente visitação em países africanos. No Brasil, a experiência européia serve de 
referencial para a Coordenação Nacional de DST/AIDS (CN-DST/AIDS), que apoia projetos de 
estados e municípios interessados em criar serviços de atendimento: hospitais-dia, Centro de 
Orientação e Aconselhamento Sorológico (COAS), Serviço Ambulatório Especializado (SAE) e 
Assistência Domiciliar Terapêutica (ADT). 
 
 
INTEGRAÇÃO 
 
  Essa política central estimula a constituição de serviços especializados principalmente em 
AIDS.  Conseqüentemente, há o afastamento dos doentes dos serviços públicos de saúde, gerando 
setores de atendimento "ilhados" e levando à segregação da assistência.  Hoje, o momento em que 
vivemos é de articular os SAEs e ADTs com o Sistema Único de Saúde (SUS), agregá-los aos 
Programas de Saúde da Família (PSFs) e Unidades Básicas de Saúde, trazendo as pessoas com AIDS 
ao convívio social com portadores de outras patologias. As diretrizes ministeriais de redução de 
custos e da hipertrofia dos sistema hospitalar nortearam a elaboração de projetos de ADT, 
transferindo doentes crônicos e aqueles sem oferta terapêutica (chamados "doentes terminais") para 
seus lares. 
 

A primeira experiência nacional com ADT surge na cidade de Santos, ainda quando lá existia 
uma proposta rica no campo da saúde. Porém, de maneira diversa dos serviços criados 
posteriormente, é constituída como Programa de Internação Domiciliar (PID) para doenças 
crônicas, não exclusivamente para AIDS. Após a experiência santista, novos serviços de ADT 
surgiram, pulverizados por todo país, com prioridades das mais diversas, alguns executando 
basicamente cuidados gerais e outros altamente resolutivos. 

 
Pautada na estratégia de tratamento de doenças agudas no domicílio, a ADT constitui-se, 

dessa forma, como internação domiciliar não somente com caráter complementar à assistência hos-
pitalar, mas sim como alternativa à esta, com a desvantagem de não ter uma estrutura (nem sempre) 
tão ágil para o atendimento, e com a vantagem de tratar com sujeitos concretos, com nome e 
endereço. Outra vocação da internação no domicílio é propor uma alternativa à medicalização dos 
processos biológicos.  Hoje em dia, por exemplo, a morte tem sido manejada, invariavelmente, em 
ambiente hospitalar. É importante também levar essa discussão acoplada a ADT, pois propõe-se a 
troca da impessoalidade do desfecho da vida, para a opção da morte domiciliar, entendida como 
processo, propondo-se suporte interdisciplinar para o paciente e seus cuidadores. 
 
 



ASSISTÊNCIA 
 

Após o surgimento das novas terapias anti-retovirais, percebemos uma maior estabilidade 
clínica dos pacientes, posta em risco pela possibilidade de seu uso irregular gerar resistência viral. O 
favorecimento de aderência é outro foco de atuação no domícilio, mediante orientação, 
estabelecimento de vínculo e supervisão ao uso não só dos antivirais, mas também de 
tuberculostáticos e outras medicações, compondo, assim, estratégia que pode ser comum para pro-
gramas de controle de tuberculose e de  AIDS. 
 

 A exclusão social determine ausência de assistência, de tratamento e leva à progressão de 
doença. Alguns grupos sociais, chamados excluídos (seja de caráter econômico, social ou moral) têm 
uma relação mais conturbada com serviços de saúde regrados e controladores. Internação no 
domicílio (desde que não aprofunde a exclusão) é uma forma de prestar assistência àqueles que estão 
fora do sistema de saúde formal, incluindo-os. 

 
 Por fim, há que se refletir também sobre aqueles grupos que nem mesmo às ADTs hoje 

conseguem se aproximar por simples ausência de propostas.  Exemplo disso são os moradores de 
rua, que não têm seus nomes nas listas de internação nas ADTs por um simples fato: não têm 
endereço e muitas vezes não têm nome. 

 
Ronaldo Hallal – Médico infectologista 
 
 

ADOT:  uma experiência gaúcha 

Em junho de 1996, foi inaugurada a ADT em Porto Alegre (ADOT), vinculada à Secretaria 
Municipal de Saúde. Montou-se uma equipe interdisciplinar que conta com médicos, enfermeiros 
e auxiliares, psicólogo, nutricionista e fisioterapeuta, com a função de atender pacientes em suas 
próprias casas. 
  
 Como a AIDS é uma doença estigmatizante que tem levado ao abandono social, a atuação de 
técnicos que lidem com situações desencadeadas por essa condição fortalece o vínculo 
terapêutico. Porém, apesar de importante, somente isso não controla doenças concretas. O 
indivíduo não torna-se vulnerável só do ponto de vista social, mas também percebe-se 
vulnerabilidade biológica por tratar-se de doença sem terapia curativa e que, devido à 
imunodeficiência, estabelece o risco permanente de um novo evento oportunista. A capacidade 
dos técnicos em atender com qualidade às demandas biológicas da doença seria capaz de 
transmitir demandas biológicas da doença seria capaz de transmitir segurança e confiança nesse 
modelo, consolidando o vínculo. 
 
Propusemos então a criação de uma estrutura resolutiva através da constituição de um aparato 
diagnóstico, mediante convênio estabelecido com um hospital terciário de Porto Alegre, onde os 
pacientes tem acesso a todos recursos diagnósticos necessários, como exames endoscópicos e 
tomográficos, ecografias, exames laboratoriais gerais e especializados. 
 
O hospital só é utilizado quando sua estrutura é imprescindível (como no caso de uma tomografia 
computadorizada de crânio), permitindo que o paciente retorne para sua residência, 
complementando lá a investigação.  Os materiais coletados (como sangue e urina) são levados até 
o hospital onde são processados. Após a investigação, institui-se a terapia específica, seja 
intravenosa ou oral, permitindo, assim, a manutenção de vínculos e laços afetivos, sem romper a 
trajetória de vida, utilizando a condição de "sujeito social" para favorecer o processo de 
recuperação, aliado ao tratamento farmacológico, até então restrito ao âmbito hospitalar. 
 



CCUUIIDDAADDOOSS  AA  PPAACCIIEENNTTEESS  GGRRAAVVEESS  
 

As dificuldades no acompanhamento de doentes com HIV/AIDS 
 
 

É extremamente difícil falar de um assunto como este sem mobilizar diversas questões e 
questionamentos íntimos. Quando iniciei o acompanhamento de pacientes vivendo com 
HIV/AIDS, tive uma impressão que se confirmou durante os últimos anos: que se trata de uma 
doença diferenciada, não somente por seus aspectos clínicos, mas por todas as suas implicações 
sociais e afetivas. 
 

Logo senti a necessidade de repensar a relação médico-paciente, já que passei a entrar em 
contato com questões delicadas, como vida, morte, sexualidade e preconceito. De nada adianta 
pensar que existe uma "receita" para lidar com tais questões, pois cada um é um mundo.  Desde o 
momento de dar o resultado de um teste anti-HIV até a fase de acompanhamento do paciente, 
estamos todos médico e paciente - com as emoções no limite. 
 
 
QUALIDADE DE VIDA 
 

Desde o início da epidemia, avançamos muito em conhecimentos e recursos.  No entanto, 
ainda não sabemos o suficiente.  Houve uma mudança nítida na qualidade de vida dos nossos 
pacientes com o advento de novas drogas, mas certamente ainda é pouco. Alguns têm acesso à 
prevenção, ao diagnóstico, ao tratamento, e fazem uso das medicações, mas continuam sem ter o 
que comer.  Outros ignoram a existência da doença, ou têm medo e se sentem inatingíveis. 
 
 Nós sabemos da ausência do limite da infecção pelo HIV: estamos todos expostos. A 
gravidade da doença está na faixa de informação, no preconceito, na falta de exame mais acurado, na 
medicação que o paciente não pode comprar, no estômago que não está cheio para digerir 
determinada medicação. 
 
 

"A relação médico-paciente envolve questões  
delicadas, que os livros nos ensinam” 

 
 
 

 Muito se fala e pouco se assimila. O preconceito existe: muitas vezes velado, outras 
explícito, dissimulado. Ainda se agride fisicamente uma pessoa na sua comunidade e a expulsam 
com sua família quando descobrem que ela vive com HIV. Ainda se aposenta um paciente em plena 
fase produtiva de sua vida pelo mesmo motivo. Ainda se julga que esse fez isso ou aquilo, mas 
aquele não "merecia" estar infectado pelo HIV; e tantas outras questões tão ou mais graves do que 
essas que ecoam no silêncio. 

 
Seria mais fácil falar de algo técnico, como tratar uma pneumonia, tuberculoses 

criptococose. É mais fácil falar do que se sente. A partir daí, como não se envolver, rir, chorar, lutar, 
juntos?  Estejamos atentos. 
 
 
Dra.  Júnia Rodrigues 
Infectologista 
Hospital Universitário Pedro Ernesto, Hospital Escola São Francisco de Assis, Rio de Janeiro. 



RREEMMÉÉDDIIOOSS  DDIISSPPOONNÍÍVVEEIISS  
 

A experiência de trabalhar em casa com pacientes com câncer viabilizou estratégias para aliviar a dor de doenças 
relacionados ao HIV. 

 
 
 

 O Sanatório Uganda foi criado em  1993 para prestar assistência paliativa a doentes de 
câncer.  Logo ficou óbvio que havia muitos pacientes com AIDS que sofriam dores fortes.  Desde 
1994, o Sanatório Uganda aceita pacientes encaminhados por equipes de apoio à AIDS.  Em 1998, 
um em cada 10 pacientes tinha AIDS.  Pessoas com sarcoma de Kaposi ou câncer da cérvice, 
doenças relacionadas ao HIV, representavam 27% dos pacientes. 

 

     Embora exista uma boa assistência em casa e em hospital para pessoas com HIV, em 
Uganda, a dor nem sempre é tratada de forma adequada. As razões para isso incluem a falta de 
conhecimento por parte dos agentes de saúde sobre métodos modernos de controle da dor, falta de 
analgésicos nos kits de medicamentos fornecidos pelo governo e por ONGs para tratamento de 
pacientes com AIDS, e falta de acesso à assistência médica em muitas comunidades. Analgésicos 
básicos como paracetamol e aspirina podem ser amplamente encontrados e são baratos.  Entretanto, 
analgésicos caros, como codeína, com freqüência só podem ser obtidos em hospitais públicos, que 
muitas vezes ficam sem estoques.  A morfina, o principal analgésico no Estágio 3 da progressão 
analgésica da OMS , geralmente só é encontrado sob forma injetável na maioria dos hospitais. 
 
 

DIFERENTES TIPOS DE DOR 
 

O Sanatório Uganda usa a progressão analgésica da OMS para controlar a dor tanto em 
pacientes com câncer como naqueles com AIDS.  Entretanto, o controle da dor nos casos de AIDS 
é diferente da dor causada pelo câncer: 
 

• a maioria dos pacientes com câncer precisa controlar a dor pelo resto de sua vida.  Os 
pacientes com AIDS freqüentemente sentem dores temporárias associadas com infecções.  
Com um tratamento eficaz, a dor geralmente melhora e os analgésicos podem ser reduzidos 
aos poucos. 

 

• muitos pacientes com AIDS sentem mais de um tipo de dor e as causas são diversas.  Cada 
uma precisa ser diagnosticada e tratada. Os problemas psicológicos e espirituais relacionados 
ao HIV podem agravar a dor física.  Esses problemas devem ser discutidos ao mesmo 
tempo em que a dor física é tratada. 

 

• algumas doenças relacionadas ao HIV causam dor que não responde a morfina. O herpes 
zoster e as neuropatias atacam os nervos e exigem estabilizadores de membrana - a 
amitriptilina em doses muito reduzidas é eficaz para a dor contínua com sensação de 
ardência; um anticonvulsivo como a fenitoína age melhor na dor lancinante. 

 
 

NOVAS  ESTRATÉGIAS 
 

Uganda  possui um médico para cada 23.000 pessoas.  Estima-se que a cada ano 23 dessas 
pessoas terão câncer e 756 contrairão AIDS.  A quarta parte dos que terão câncer ou AIDS vai 
sentir muita dor em algum momento. Se apenas os médicos estiverem autorizados a diagnosticar e 
receitar analgésicos, cada médico precisaria controlar a dor de mais de 200 pacientes. 
 

Para garantir que as pessoas com AIDS obtenham um alivio eficaz para sua dor, novas 
estratégias precisam ser desenvolvidas.  Com isso, será possível tornar os analgésicos mais acessíveis 
à comunidade e treinar outros profissionais de saúde para diagnosticar a dor e fornecer analgésicos. 
 



 Como os comprimidos de morfina são dispendiosos, os métodos para disponibilizar a 
morfina em pó precisam ser levados em consideração. As balanças são caras e a morfina precisa ser 
pesada cuidadosamente, por isso o pó poderia ser pesado em um centro e selado em embalagens a 
serem distribuídas em unidades mais próximas da comunidade.  A experiência do Sanatório Uganda 
sugere que 500 mg seriam um peso unitário adequado.  Poderiam ser transformados em 50 ml para 
produzir uma solução forte de 10 mg por ml, ou até em 500 ml para produzir uma solução de 2,5 
mg por ml. A dose inicial varia entre 2,5 mg e 5 mg a cada quatro horas, com uma dose dupla ao 
deitar, que geralmente permite ao paciente dormir até de manhã. 

 
 Seria necessário haver uma supervisão cuidadosa, manutenção de registros e outros métodos 

de segurança de acordo com normas internacionais.  Mas é importante encontrar maneiras de tornar 
o controle da dor disponível ao grande número de pessoas que sofrem com dores fortes causadas 
pela AIDS. 
 
 
Anne Merriman, Diretora Médica, Hospice Uganda, PO Box 7757, Kampala, Uganda. 
 
 

                                   GRUPOS DE APOIO DECIDEM AGIR 
 
           A National Association of People Living with HIVIAIDS é uma organização que 
reúne grupos de apoio formados por pessoas com HIV/AIDS na África do Sul.  Dois grupos 
decidiram agir com base em sua experiência de serviços de saúde. 
 

        Mulheres cujo teste teve resultado positivo no Hospital King Edward V, em Durban, 
formaram o grupo de apoio Bambanani, depois de sofrer discriminação por parte da equipe 
médica e de enfermagem. O grupo oferece apoio emocional para mulheres a partir do 
momento em que recebem seu diagnóstico positivo, cuida para que não sejam discriminadas 
pela equipe do hospital, visita pacientes internadas com HIV, e estabeleceu uma rede de 
grupos de apoio entre pacientes de várias enfermarias. 

 
        O Bambanani está trabalhando também com a equipe de enfermagem e foi muito 

importante na mudança do hábito de registrar AIDS como a causa da morte nos atestados de 
óbito emitidos pelo hospital. 

 
        O grupo de apoio Walanani, operando no Hospital Chris Hani em Soweto, foi criado 

devido à discriminação sofrida por mulheres HIV positivas. Várias mulheres têm sido 
deixadas sozinhas durante o trabalho de parto e após o nascimento de seus fi- lhos porque os 
profissionais de saúde não foram treinados para cuidar de pacientes com HIV e temem a 
infecção. O grupo trabalha com a equipe de saúde e visita mulheres com AIDS em estágio 
terminal nas enfermarias e em casa. 

 
Mercy Makhalemele, Coordenadora, NAPWA-KZN, City Health 
Department, 9 Old Fort Place, Durban 4001,  África do Sul. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PUBLICAÇÕES 
 
 
 
Cuidando de alguém com AIDS se destina a informar pessoas que convivem e cuidam de um 
paciente com AIDS em casa. O livreto teve uma publicação pelo Grupo Gay do Bahia, telefax.- 
(071) 322-2552, e outra pelo Grupo pela VIDDA/RJ, tel: (021) 518-3993. 
 
 
 
Pontes: AIDS e assistência é um guia para profissionais envolvidos com assistência às pessoas 
vivendo com HIV/AIDS. lnformações: Banco de Horas/IDAC, tel: (021) 274-7272, e-mail: 
info@bancodehoras.org.br. 
 
 
 
Cuidando da minha criança com AIDS orienta pais de filhos soropositivos a entender a AIDS e 
como ajudar a criança que precisa de apoio e cuidados. Grupo pela VIDDA/Niterói, (02 1) 719-
3793. 
 
 
 
AIDS care outside the hospital descreve em palavras simples o tratamento em casa, inclusive o 
alívio da dor.  Pedidos para Malaysian AIDS Care, 21 Jalan Sultan Abdul Sanad, Brickfields, 50470, 
Kuala Lumpur, Malásia. 
 
 
 
AIDS home care handbook é um manual prático para famílias e comunidades ensinando a prestar 
assistência a pacientes de AIDS em casa, com segurança e compaixão, informando sobre o que pode 
ser feito em casa para dar alívio a várias doenças.  Preço para países em desenvolvimento: 12,60 
francos suíços, ou 18 francos suíços para os outros países, pedidos para UNAIDS, CH-1211 
Geneva 27, Suíça.  E-mail: info@unaids.org (WHO/GPA/IDS/HCS/93.2) 
 
 
 
Cancer pain relief descreve como aliviar e tratar a dor em casa, e inclui informações sobre a 
disponibilidade de opiáceos.  Útil para todos que prestam assistência e alivio da dor.  Preço: 17 
francos suíços, pedidos para WHO, CH-1211 Geneva 27, Suíça. 
 
 
 
A comprehensive guide for the care of persons with HIV disease, Module 4: palliative care 
aborda questões relativas a assistência paliativa e tratamento em casa.  Em inglês e francês, preço: 20 
francos canadenses (um exemplar grátis para organizações canadenses), pedidos para Canadian 
HIV/AIDS Clearinghouse, Suite 400, 1565 Carling Avenue, Ottawa, Ontario, Canada KIZ 8RI. 
 
 
 
 

Healthlink (ex-AHRTAG) tem por objetivo promover políticas e práticas em saúde que sejam 
adequadas, sustentáveis e eficientes em termos de custo.  Healthlink fornece informações sobre 
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