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RESUMO 

 

Introdução: A Doença Renal Crónica (DRC) é uma doença progressiva/debilitante, 

associada a complexas comorbilidades/elevada carga sintomática, respondendo de 

forma limitada aos tratamentos. Os doentes apresentam necessidades complexas com 

importante impacto no seu conforto/qualidade de vida. Desconhece-se, porém, a real 

vivência destes doentes nos últimos meses de vida, particularmente em Portugal. 

Objetivos: Explorar os cuidados prestados à pessoa com DRC, nos últimos 6 meses de 

vida, em contexto hospitalar. Método: Estudo retrospetivo, quantitativo, descritivo. 

Incluíram-se no estudo todos os doentes, com o diagnóstico primário e/ou secundário 

de DRC, com idade ≥ 18 anos, falecidos num hospital central do norte de Portugal, 

entre 01.01.2014 e 31.12.2018. Consultaram-se os processos clínicos da população 

elegível com base num formulário que, entre outras variáveis, incluiu o nº de 

internamentos hospitalares, nº/tipo de exames complementares de 

diagnóstico/tratamentos (incluindo Tratamentos de Substituição Renal-TSR), local de 

morte, se faleceu sozinho/acompanhado, ordens de reanimação e referenciação para 

Cuidados Paliativos (CP). Os dados foram analisados pelo SPSS® (p=0.05). O estudo 

foi previamente analisado em comissão de ética, com parecer favorável. Resultados: 

Incluíram-se 235 processos de doentes com DRC, falecidos em contexto hospitalar 

entre 2014-2018. Verificou-se que 71 doentes (30.20%) estiveram internados em mais 

que um serviço hospitalar e 51 (71.83%) estiveram internados numa unidade de 

cuidados intermédios/intensivos. A maioria faleceu num serviço de medicina interna 

(n=186;79.10%) e encontrava-se só aquando da morte (n=104;44.30%). A maioria 

(n=217;92.30%) realizou vários exames complementares de diagnóstico, alguns 

altamente invasivos. Dos 61 doentes em hemodiálise, 58 (89.20%) nunca suspendeu o 

tratamento. A maioria (n=157;66.80%) tinha ordens de não reanimação, sendo esta 

predominantemente documentada nos últimos 3 dias de vida (n=79; 49.70%). Apenas 

26 dos 235 doentes foram referenciados para CP. Regra geral, a referenciação ocorreu 

nos últimos 3 dias de vida. Conclusão: A pessoa com DRC é submetida a tratamentos 

intensivos/invasivos e hemodiálise até ao fim de vida. O encaminhamento para CP é 

limitado e tardio. A prestação de CP a pessoas com falências de órgão é ainda escassa 

e merece reflexão. 

 

Palavras-Chave: Cuidados Paliativos; Doença Renal Crónica; Falência de órgão.  



 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: Chronic Kidney Disease (CKD) is a progressive/debilitating disease, 

associated with complex comorbidities/high symptomatic burden, responding in a 

limited way to the treatments. Patients present complex needs with significant impact 

on their comfort/quality of life. However, the actual experience of these patients in the 

last months of life, particularly in Portugal, is not known. Objectives: To explore the 

care given to the person with CKD in the last 6 months of life, in a hospital setting. 

Method: Retrospective, quantitative, descriptive study. All patients with a primary 

and/or secondary diagnosis of CKD, aged ≥ 18 years, who died in a central hospital in 

the north of Portugal, between 01.01.2014 and 12.31.2018 were included in the study. 

The clinical processes of the eligible population were consulted based on a form that, 

among other variables, included the number of hospitalizations, number/type of 

complementary diagnostic tests/treatments (including Renal Substitution Treatments), 

place of death, if he died alone/accompanied, resuscitation and referral orders for 

Palliative Care (CP). Data were analysed by SPSS® (p=0.05). The study was previously 

analysed in an ethics committee, with a favorable opinion. Results: A total of 235 cases 

of CKD patients died in a hospital context between 2014-2018. It was verified that 71 

patients (30.20%) were hospitalized in more than one hospital service and 51 (71.83%) 

were hospitalized in an intermediate / intensive care unit. The majority died in an 

internal medicine service (n=186; 79.10%) and was only at death (n=104; 44.30%). The 

majority (n=217, 92.30%) performed several complementary diagnostic tests, some 

highly invasive. Of the 61 hemodialysis patients, 58 (89.20%) never stopped treatment. 

The majority (n=157, 66.80%) had no resuscitation orders, and this was predominantly 

documented in the last 3 days of life (n=79, 49.70%). Only 26 of the 235 patients were 

referred for CP. Generally, referral occurred within the last 3 days of life. Conclusion: 

The person with CKD undergoes intensive/invasive treatments and hemodialysis until 

the end of life. Referral to CP is limited and late. The provision of CP to people with 

organ failure is still scarce and deserves reflection.  

 

Keywords: Palliative Care; Chronic Renal Disease; Organ failure.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

A presente dissertação surge no âmbito do 9º Curso de Mestrado em Cuidados 

Paliativos (CP), da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, sob a orientação 

da Professor Doutora Sara Pinto e coorientação do Mestre Alexandre Pereira, com vista 

à obtenção do Grau de Mestre em Cuidados Paliativos. 

A Organização Mundial de Saúde (adiante designada por World Health 

Organization - WHO) estima que mais de 40 milhões de pessoas em todo o mundo 

necessitem de CP e reconhece a importância desta abordagem de cuidados no alívio do 

sofrimento e melhoria da qualidade de vida (WHO, 2014). 

Segundo a mesma fonte, as doenças não transmissíveis são a principal causa de 

morte e incapacidade em todo o mundo, muito devido ao aumento da esperança média 

de vida, resultado do avanço científico-tecnológico e melhoria das condições de vida. 

As doenças crónicas assumem assim um peso crescente em contraste com as doenças 

transmissíveis. Por esta razão a WHO urgiu os países a estabelecerem estratégias 

apropriadas para abordar a cronicidade, tendo sido delineadas as ações a serem adotadas 

para fortalecer os CP como parte do tratamento integral das doenças crónicas ao longo 

da vida (WHO, 2014). 

Os CP têm, assim, como alvo de atenção, pessoas com doença não só incurável 

mas, também, prolongada, progressiva e complexa, com o objetivo de prevenir o 

sofrimento e proporcionar a melhor qualidade de vida aos doentes, reduzindo a 

sintomatologia e favorecendo a adaptação à doença, e aos seus familiares/cuidadores, 

diminuindo a sua sobrecarga e acompanhamento no luto (WHO, 2014; Comissão 

Nacional de Cuidados Paliativos – CNCP, 2016). 

A Doença Renal Crónica (DRC) insere-se no leque de doenças não 

transmissíveis que beneficiam de uma abordagem paliativa, na medida em que se trata 

de uma doença progressiva e inevitavelmente fatal, a menos que seja tratada por um 

dos Tratamentos de Substituição Renal (TSR) existentes: diálise ou transplante renal, 

que, contudo, não representam uma cura para a doença (Kidney Disease Improving 

Global Outcomes - KDIGO, 2013). Não obstante, está, ainda, associada a complexas 

comorbilidades e elevada carga sintomática sendo necessário estabelecer limites para o 

TSR (Berman, 2014; Ceretta et al, 2018; Kotwal, Webster & Cass, 2016; SteenKamp 

& Caskey, 2016; Pugh-Clark et al, 2017; Wan Zukiman, Yaakup & Zakaria, 2017). 
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Uma abordagem paliativa é, assim, recomendada para dar resposta às complexas 

necessidades destes doentes. 

O acesso a CP, na DRC, apesar de reconhecido como necessário é limitado e 

pouco estudado, razão pela qual se desenhou o presente estudo. 

Nesta linha de pensamento, o presente estudo, tem por Objetivo Geral (OG): 

OG - Explorar os cuidados prestados à pessoa com DRC nos últimos meses de 

vida, em contexto hospitalar; 

Como forma de atingir os objetivos delineados realizou-se um estudo 

retrospetivo, exploratório e descritivo, seguindo uma abordagem predominantemente 

quantitativa. A amostra do estudo foi constituída a partir da população de doentes renais 

de um hospital central do norte de Portugal. 

A presente dissertação encontra-se, assim, estruturada em quatro partes 

fundamentais. A primeira parte integra a revisão do estado da arte e tem como 

finalidade expor a temática em estudo, bem como clarificar os conceitos centrais do 

mesmo, nomeadamente a DRC e a importância dos CP no contexto particular desta 

patologia de insuficiência de órgão. A segunda e terceira partes incidem, 

respetivamente, na definição das linhas metodológicas e na apresentação dos 

resultados, sendo estes discutidos de forma alargada na quarta parte. 

 

.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE I 

ENQUADRAMENTO TEÓRICO 
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1. DOENÇA RENAL CRÓNICA 
 

 

Em virtude do avanço científico-tecnológico assistiu-se, nos últimos anos, a um 

aumento da esperança média de vida e a uma mudança no curso das doenças que, 

atualmente, são predominantemente crónicas. Nesta perspetiva, assistimos hoje a uma 

população cada vez mais envelhecida, com múltiplas comorbilidades e, 

consequentemente, com necessidades de cuidados cada vez mais exigentes (Gomez-

Batiste et al., 2011).  

No contexto atual, a doença renal representa um problema importante em todo 

o mundo, estando com frequência associada a falência de órgão, causando um impacto 

importante na qualidade de vida da pessoa. Segundo a KDIGO (2013), a doença renal 

é definida como uma anomalia da estrutura ou função do rim com implicações para a 

saúde da pessoa, que pode ocorrer abruptamente, podendo tornar-se crónica (KDIGO, 

2013). 

O conceito de DRC evoluiu após o reconhecimento das implicações que as 

anomalias da estrutura e função renal tinham para a saúde do indivíduo, sendo 

reconhecida a utilidade do conceito nas implicações a nível individual e no planeamento 

de cuidados (KDIGO, 2013). 

A DRC é uma doença progressiva e debilitante, sendo inevitavelmente fatal, a 

menos que seja controlada pelos TSR existentes - diálise ou transplante renal - 

tratamentos estes que, embora permitam prolongar o tempo de vida, não representam 

uma cura para a doença (KDIGO, 2013). Neste sentido, a DRC insere-se no leque de 

doenças para as quais os avanços alcançados contribuíram de uma forma decisiva para 

a manutenção e qualidade de vida das pessoas portadoras desta patologia (Blagg, 2007), 

traduzindo-se num desafio para a prestação de cuidados que respondam às necessidades 

desta população de doentes.  

Importa, porém, considerar que embora apenas 1% da população com DRC 

necessite de diálise ou transplante renal, estes tratamentos são os mais dispendiosos 

entres as doenças crónicas existentes e reduzem significativamente o tempo de 

sobrevida da pessoa (KDIGO, 2013). Não obstante estas considerações, a DRC é, ainda, 

reconhecida como um importante problema de saúde pública com uma sobrecarga 

importante de custos para os sistemas de saúde em todo o mundo, estimando-se que 11 

a 13 % da população sofra desta patologia (Hill, 2016). Por exemplo, só nos Estados 
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Unidos da América (EUA), em 2015, os custos anuais com a DRC, rondaram os 11% 

da despesa global do Medicare. Não obstante, entre 2014 e 2015, as despesas associadas 

com os doentes com DRC terminal aumentaram 2.4%, representando 7.1% dos custos 

totais de sinistros pagos pelo mesmo (United States Renal Data System - USRDS, 

2017).  

Em Portugal, apesar de existirem ainda poucos dados referentes aos custos da 

DRC, começam já a surgir alguns estudos em torno do tema (Silva, 2014; República 

Portuguesa – Saúde, 2017). Por exemplo, a este propósito, e segundo o estudo de Silva 

(2014), os custos com a DRC envolvem não só os custos diretamente associados aos 

tratamentos, mas, também, com medicação, transporte ou exames auxiliares de 

diagnóstico. Para além destas considerações, o estudo aponta também para um 

importante diferencial entre os custos associados aos tratamentos de Hemodiálise, 

predominantemente realizados em contexto hospitalar e, regra geral, mais 

dispendiosos, comparativamente com os custos associados à Diálise Peritoneal. Face 

ao exposto, a autora aponta para a importância de transferir, sempre que possível, os 

TSR para o contexto domiciliário, não só pelo conforto do doente mas, também, pela 

diminuição – a longo prazo - dos custos para os doentes, famílias e instituições de saúde. 

 

1.1 Contextualização Epidemiológica 

 

A DRC introduz importantes repercussões nos recursos financeiros da saúde, 

sendo um importante fator de risco para a doença cardiovascular (Kent et al, 2015; Hill 

et al, 2016; Golestaneh et al, 2017). Os diferentes estadios da DRC estão associados a 

risco aumentado de morbilidade e mortalidade cardiovascular, morte prematura e 

diminuição da qualidade de vida (Go, Chertow & Fan et al, 2004; Chronic Kidney 

Disease Prognosis Consortium et al, 2010; Jha, Garcia-Garcia & Iseki, 2013).  

Com base em dados de estudos populacionais, a prevalência média global da 

DRC nos estadios de 1 a 5 é de 13.4% sendo de 10.6% nos estadios de 3 a 5 (Hill et al, 

2016).  

Nos EUA, em 2015, a prevalência da DRC (estadios 1-5), na população adulta, 

foi de 14.8%, sendo o estadio 3 o mais prevalente (aproximadamente 6.6%) (USRDS, 

2017). No mesmo ano, registaram-se cerca de 124 mil novos casos de doença renal 

terminal, tendo 500 mil pessoas recebido tratamento de diálise e 200 mil transplante 
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renal, o que representa um aumento na taxa de incidência de 7.5% entre 2009 e 2015 

(USRDS, 2017).  

Na Europa, nomeadamente no Reino Unido, sabe-se hoje que 15% da população 

com idade igual ou superior a 35 anos apresenta diagnóstico de DRC (estadios 1-5) e 

7% desta população encontra-se nos estadios mais graves da doença (estadio 3-5) (Fat, 

Mindell & Roderick, 2017). 

Em Portugal, assiste-se a uma tendência de crescimento anual de DRC de 

estadio 5 com necessidade de TSR. Por exemplo, só no ano de 2017, registaram-se 2372 

novos doentes a iniciar diálise e 31 foram submetidos a transplante renal, o que 

representa um aumento de 1.47% em relação a 2016, no que diz respeito à diálise e de 

2.7% relativamente ao transplante renal. O TSR com maior prevalência, em Portugal, 

é a hemodiálise, sendo a idade média dos doentes, no ano de 2017, de 67.68 anos 

(Macário, 2018). 

Os dados epidemiológicos, acima citados, encontram-se resumidos no Quadro 

1. 

Numa perspetiva longitudinal, verifica-se que em 2010, 2.6 milhões de pessoas 

recebiam diálise, número que se prevê aumentar para 5.4 milhões em 2030 (Liyanage 

et al, 2015).  

Quadro 1 - Dados Epidemiológicos da Doença Renal Crónica. 

EUA 

Prevalência da DRC (2015) 

• 14.8% estadios 1-5 

• 6.6% estadio 3 (mais prevalente) 

Incidência da DRC (2015) 

• 124 mil novos casos de doença renal terminal 

• 500 mil iniciaram diálise 

• 200 mil transplantes renais 

• Aumento de 7.5% na taxa de incidência entre 2009-2015 

Reino Unido 

Prevalência da DRC (2016) 

• 15% estadios 1-5 

• 7% estadios 3-5 

Portugal 

Incidência da DRC (2017) 

• 2341 novos casos a iniciar diálise – representa um aumento de 1.47% 

em relação ao ano anterior 

• 31 transplantes renais – representa um aumento de 2.7% em relação ao 

ano anterior 
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Não obstante estas considerações, a prevalência de DRC tem sido maior em 

áreas desenvolvidas como a Europa, EUA, Canadá e Austrália em comparação com 

áreas menos desenvolvidas como a África subsaariana e Índia (Hill et al, 2016), o que 

poderá estar relacionada com o desenvolvimento sociodemográfico e consequente 

cursos das doenças e esperança média de vida ou, ainda, com o subdesenvolvimento 

dos sistemas de saúde e consequente subdiagnóstico destas patologias.  

Embora se verifique uma prevalência percentual mais elevada nas áreas mais 

desenvolvidas, o aumento da população idosa nos países em desenvolvimento levará, 

consequentemente, ao aumento da prevalência da DRC com importantes implicações 

para uma economia em desenvolvimento (Hill et al, 2016). 

Para além destas considerações, e segundo os dados do Global Burden of 

Disease Study 2016 estima-se que, em 2016, tenham ocorrido 1186.6 milhares de 

mortes diretamente associadas à DRC, tendo sido considerada uma importante causa 

de anos de vida perdidos (Naghavi et al., 2017). De acordo com a mesma fonte, a DRC 

foi classificada, em Portugal, como a 17ª principal causa de morte prematura em 1990, 

tendo subido para a 13ª em 2016, o que representa uma subida de 28.5% no intervalo 

de anos de 1990 a 2016 (Direção Geral da Saúde - DGS, 2018). 

No que se refere à taxa de mortalidade nos doentes com DRC, esta tem sido 

superior ao dobro da que se verifica, por exemplo, nos restantes doentes sem 

diagnóstico de DRC, nos EUA, e aumenta de acordo com a progressão da doença. 

Doentes em diálise apresentam, portanto, índices de mortalidade superior à população 

em geral, ou com doença cardiovascular e diabetes mellitus (USRDS, 2017), razões 

pelas quais tem vindo a ser considerada uma das doenças crónicas, avançadas e 

evolutivas com maior impacto na qualidade de vida do doente mas, também, da sua 

família. 

Esta tendência verifica-se, também, na Europa, onde se constata uma diferença 

substancial no tempo de vida esperado entre a população geral e os que recebem diálise. 

Espera-se que os doentes com idade entre 20 e 44 anos em diálise vivam apenas um 

terço da vida útil estimada da população geral correspondente à idade, que é cerca de 

35 anos a menos. A perspetiva é ainda pior para doentes com idade entre 55 e 64 anos, 

já que se espera que eles vivam cerca de 20 anos a menos (Kramer et al, 2018). 

Fazendo referência aos dados da Sociedade Portuguesa de Nefrologia (SPN), 

dos 1550 doentes que morreram em 2017, e que à data se encontravam em hemodiálise, 

83.03% tinham mais de 65 anos e 43.03% mais de 80 anos. Adicionalmente, 7.8% das 
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mortes ocorreram durante os primeiros 90 dias após o início da diálise, o que 

corresponde a uma mortalidade de 5.05%. A taxa nacional de mortalidade bruta em 

hemodiálise é de 13.03%, sendo a principal causa de morte associada a doença 

cardiovascular (24,5%) (Macário, 2018). 

 

1.1.1. Fatores de Risco e Comorbilidades associados à Doença Renal Crónica 

 

A DRC é considerada um acelerador do risco de doença cardiovascular, sendo 

esta a principal causa de morbilidade e mortalidade, entre os doentes (Go et al, 2004). 

A prevalência de doença cardiovascular foi de 65.8% entre os doentes com idade 

superior a 66 anos com diagnóstico de DRC em comparação com 31.9% entre aqueles 

que não apresentam DRC (USRDS, 2017). Não obstante, a população com DRC tem 

duas vezes mais hipóteses de sofrer de doença cardiovascular em comparação com a 

restante população (USRDS, 2017). 

Face ao exposto, a presença de DRC piora o prognóstico de curto e longo prazo 

para muitas pessoas com doenças cardiovasculares comuns. A sobrevida ajustada aos 

dois anos de doentes com Enfarto Agudo do Miocárdio (EAM) e sem diagnóstico de 

DRC foi de 81%, comparada com 71% para doentes com DRC estadio 1-2 e 56% para 

doentes no estadio 4-5 (USRDS, 2017). Do mesmo modo, a presença de doença 

cardiovascular piora o prognóstico de curto e longo prazo para doentes com DRC, com 

diminuição do tempo de sobrevida de 89.9% para 77.3% aos dois anos (USRDS, 2017). 

A alta prevalência e a extensa evidência existente de que a intervenção 

preventiva e precoce é eficaz na redução de eventos cardiovasculares demonstra a 

necessidade de iniciativas que retardem a progressão da doença renal para o estadio 

final, reduzindo, assim, eventos relacionados com a doença cardiovascular em doentes 

com DRC (Ortiz et al, 2014). 

A DRC está, também, fortemente associada à diabetes mellitus, Hipertensão 

Arterial (HTA), obesidade e distúrbios renais primários, sendo mais prevalente em 

mulheres e indivíduos com idade superior a 60 anos (Gansevoort et al, 2013; Mills et 

al, 2015; USRDS, 2017). Em Portugal, verifica-se que do conjunto de fatores de risco 

para a DRC, a diabetes mellitus é a principal causa de doença renal nos doentes em 

diálise e a incidência de doentes aceites para diálise é maior em indivíduos com idade 

superior a 80 anos (Macário, 2018). A diabetes mellitus torna-se cada vez mais 

prevalente nos países em desenvolvimento devido, em grande parte, à alteração dos 
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hábitos alimentares, redução da atividade física e aumento da obesidade. Por esta razão, 

espera-se que haja um aumento proporcional das doenças vasculares e renais (Kasper 

et al, 2016). A doença renal representa uma das complicações mais frequentes da 

diabetes mellitus (Tuttle et al, 2014), sendo esta a principal causa de doença renal 

terminal, representando cerca de 50% dos casos (USRDS, 2017). Os custos globais 

associados ao cuidado da DRC diabética são extraordinariamente altos, devido em 

grande parte à forte relação com doença cardiovascular e doença renal terminal 

(USRDS, 2017). 

 

1.2 Classificação Fisiopatológica 

 

Os rins são órgãos fundamentais para a manutenção da homeostasia do corpo 

humano. O termo DRC engloba um espectro de diferentes processos fisiopatológicos 

associados à anormal função renal e declínio progressivo da taxa de filtração glomerular 

(TFG) (Fresenius Medical Care, 2011).  

A fisiopatologia da DRC (Figura 1) caracteriza-se por dois grupos gerais de 

mecanismos lesivos:  

(1) mecanismos específicos de etiologia subjacente (como por exemplo, 

anormalidades do desenvolvimento ou da integridade renal determinadas 

geneticamente, deposição de imunocomplexos e inflamação em algumas 

glomerulonefrites, ou exposição a toxinas em algumas doenças dos túbulos e do 

interstício renal); e (2) um conjunto de mecanismos progressivos que envolvem 

hiperflitração e hipertrofia dos nefrónios remanescentes, que são consequências 

comuns da redução prolongada da massa renal, independentemente da etiologia 

primária. As respostas à redução da quantidade de nefrónios são mediadas por 

substâncias vasoativas, citocinas e fatores de crescimento. À medida que ocorre 

elevação da pressão e fluxo sanguíneo dentro do nefrónio, as adaptações de curto prazo 

(hiperflitração e hipertrofia) tornam-se mal adaptativas levando à esclerose e destruição 

dos nefrónios remanescentes. O aumento da atividade do sistema renina-angiotensina 

parece contribuir para a hiperflitração adaptativa inicial e para a subsequente hipertrofia 

mal adaptativa e esclerose. Este processo explica porque é que a redução da massa renal 

secundária a uma lesão isolada pode causar declínio progressivo da função renal ao 

longo de muitos anos (Benjamin, Griggs &Wing, 2015; Kasper et al, 2016). 
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Figura 1: Fisiopatologia da Doença Renal Crónica. 

Fonte: Benjamin et al, 2015; Kasper et al, 2016 

 

Com a perda progressiva da TFG, observada na DRC, e consequente perda das 

funções regulatórias, excretórias e endócrinas assiste-se a um comprometimento dos 

restantes órgãos do organismo. À medida que a função renal diminui, os produtos finais 

do metabolismo proteico, que normalmente são excretados na urina, acumulam-se no 

sangue dando origem a sintomatologia diversa (Benjamin et al, 2015; Kasper et al, 

2016). 

Tendo subjacente os mecanismos fisiopatológicos da doença, em 2002 foi 

introduzida internacionalmente uma definição de DRC pelo Kidney Disease Outcomes 

Qualitive Initiative (K/DOQI) da National Kidney Foundation (NKF) que, após uma 

década de pesquisa e prática clínica, foi atualizada, em 2012, pela diretriz Kidney 

Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Clinical Practice Guideline for the 

Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease, sendo feita uma revisão da 

definição e classificação da DRC com base em dados sobre o prognóstico do doente 

(KDIGO, 2013). A partir desta diretriz define-se, assim, a DRC como quaisquer 

anomalias na estrutura ou função renal, presentes durante um período superior a três 

meses, com implicações para a saúde. A DRC caracteriza-se, portanto, por um conjunto 

de manifestações clínicas associadas à perda progressiva e irreversível da TFG, sendo 

Mecanismo desencadeador

Lesão isolada com redução da massa renal

Diminuição do nº de nefrónios

Aumento da atividade intra-renal do sistema renina-angiotensina

Adaptação a curto prazo:

Hiperfiltração e Hipertrofia

Hipertrofia e esclerose mal adaptativas posteriores

Declinio progressivo da função renal após vários anos
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recomendado que a sua classificação seja feita com base na causa, categoria de TFG e 

categoria de albuminúria. Com base nestes parâmetros a DRC é classificada em 5 

estadios de acordo com a TFG (1, 2, 3a, 3b, 4 e 5), sendo que o estadio 3 foi dividido 

em 3a e 3b no sentido de refletir o aumento de risco cardiovascular, e três estadios de 

albuminúria (1, 2 e 3), com o estadio 1 a representar valores normais e o mais elevado, 

o estadio mais grave da doença. Com base na categoria de TFG e albuminúria é possível 

estabelecer critérios de prognóstico conforme apresentado na Quadro 2 (KDIGO, 

2013). 

 

Quadro 2 – Prognóstico da Doença Renal Crónica por categoria de Taxa de Filtração 

Glomerular e Albuminúria. 

 

 

Categorias de Albuminúria 

A1 A2 A3 

Normal a 

levemente 

aumentado 

Moderadamente 

aumentado 

Severamente 

aumentado 

<30mg/g 30-300mg/g >300mg/g 

Categoria de 

TFG 

(ml/min/1.73m2) 

G1 
Normal ou 

alto 
≥90    

G2 
Diminuição 

ligeira 
60-89    

G3a 
Diminuição 

moderada 
45-59    

G3b 
Diminuição 

pouco severa 
30-44    

G4 
Diminuição 

grave 
15-29    

G5 
Falência 

renal 
<15    

Nota: A graduação da cor do verde ao vermelho corresponde ao risco crescente e progressão da DRC. 

Fonte: KDIGO (2013). 

 

A presente classificação considera como portadores de DRC doentes que 

apresentam alguma lesão renal independente da TFG, ou seja, doentes com lesão renal 

mas, sem perda de função renal, são considerados como portadores de DRC, o que 

permite uma deteção precoce da fase inicial da doença evitando a progressão para 

estadios mais avançados, como a falência renal. Pela definição da KDIGO (2013), 
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falência renal traduz-se na presença de uma TFG inferior a 15mL/min/1,73m2 onde a 

maioria dos doentes já apresenta sinais e sintomas da doença, com necessidade de 

iniciar TSR. 

Fatores como episódio prévio de lesão renal aguda, o nível de TFG, o nível de 

albuminúria, idade avançada, sexo feminino, descendência africana, hipertensão, 

hiperglicemia, dislipidemia, obesidade, doença autoimune, história familiar de doença 

renal, história de doença cardiovascular e exposição contínua a agentes nefrotóxicos 

são importantes fatores de risco associados à progressão da DRC (KDIGO, 2013).  

O diagnóstico tardio da DRC pode resultar em complicações de difícil resolução 

e piores resultados dos TSR. Portanto, a identificação das pessoas nos diferentes pontos 

da trajetória da DRC, favorecem uma gestão e encaminhamento antecipado para 

serviços especializados, resultando em importantes benefícios clínicos (KDIGO, 2013). 

A identificação precoce da DRC é necessária para prevenir a progressão da doença e 

reduzir o risco de morbilidade e mortalidade, bem como para a redução dos custos 

globais associados à doença (KDIGO, 2013; Ortiz et al, 214; USRDS, 2017). 

 

1.3 Principais Manifestações Clínicas da Doença Renal Crónica 

 

As pessoas com DRC apresentam uma maior predisposição para o 

desenvolvimento de uma diversidade de complicações, que refletem a perda da função 

renal. A incidência e a prevalência destas complicações aumentam com a gravidade da 

doença (KDIGO, 2013). 

Os estadios iniciais da doença renal são, frequentemente, detetados durante a 

avaliação de outras comorbilidades sendo, geralmente, assintomáticos. Podem surgir 

situações rapidamente progressivas que levam à insuficiência renal em poucos meses, 

mas na maioria das situações evoluem ao longo do tempo (KDIGO, 2013). 

A progressão da insuficiência renal associa-se, ainda, a um conjunto de 

manifestações clínicas e laboratoriais que se designam por Síndrome Urémica, 

resultados da acumulação de toxinas, líquidos e eletrólitos, normalmente excretados 

pelos rins. As características desta síndrome incluem sinais e sintomas que refletem o 

atingimento de vários órgãos e sistemas (Quadro 3), dando origem a sintomatologia 

variável e progressiva. Esta síndrome pode levar à morte, exceto se as toxinas forem 

removidas por meio de TSR, como a diálise ou transplante renal (Benjamin et al, 2015; 

Kasper et al, 2016). 
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Quadro 3 – Manifestações da Doença Renal Crónica por sistema orgânico. 

Sistema Manifestações clínicas 

Urinário 
Nictúria, poliúria, oligúria, edema, hipercalcemia, acidose metabólica, 

hiperfosfatémia, hipermagnesémia 

Cardiovascular Hipertensão arterial, pericardite, insuficiência cardíaca congestiva 

Hematológico Anemia, coagulopatias 

Gastrointestinal Anorexia, náuseas, vómitos, hemorragia digestiva 

Neurológico Fadiga, insónia, neuropatia periférica 

Músculo-esquelético Osteodistrofia renal, miopatia proximal 

Endócrino Diminuição da tolerância à glicose, infertilidade, amenorreia, 

impotência sexual, hiperuricemia, dislipidemia 
 

Fonte: Fresenius Medical Care (2011). 

 

A diminuição da função renal é, ainda, um importante preditor de 

hospitalizações frequentes (Go et al, 2004; Gansevoort et al, 2013), disfunção cognitiva 

(Etgen, Chonchol & Förstl, 2012) e má qualidade de vida (Pagels, Söderkvist & Medin, 

2012), sendo que a presença de múltipla sintomatologia é um importante fator para esta 

realidade (Pagels, 2012). A este propósito, e segundo um estudo realizado por Brown 

et al. (2017), como objetivo de explorar a carga de sintomas na DRC nos diferentes 

estádios, verificou-se que, a maioria dos doentes, independentemente do estadio, 

apresenta, pelo menos, um sintoma, parecendo existir uma associação crescente entre 

o número de sintomas relatados e a progressão da doença. Ainda segundo o mesmo 

estudo, os sintomas físicos mais comumente relatados são a fraqueza muscular, 

mobilidade reduzida, falta de apetite, dor, prurido, dispneia e distúrbios do sono (Brown 

et al, 2012). 

Associado à alta carga de sintomas físicos surgem, com frequência, os distúrbios 

psicológicos. Por exemplo, segundo o estudo desenvolvido recentemente por Wan 

Zukiman et al. (2017) na Malásia, com 187 participantes, (87 dialisados e 100 não 

dialisados) os doentes com distúrbios psicológicos tendem a apresentar sintomas mais 

graves, comparativamente com aqueles que não apresentam quaisquer distúrbios 

psicológicos. 
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Apesar da alta carga de sintomas na DRC, em particular, nos estadios 4 e 5, 

Pugh-Clarke, Read & Sim (2017), verificaram, no seu estudo, que os doentes, por 

norma, não relatam aos médicos os seus sintomas. Este dado parece relacionar-se com 

sentimentos de culpa, medo do desconhecido, défices de literacia ou, até, de vir a iniciar 

TSR, refletindo uma importante falta de consciencialização sobre o que pode, ou não, 

constituir sintomas associados à DRC. Como resultado desta evidência os autores 

sugerem que poderão existir doentes subdiagnosticados e subtratatados, pelo que a 

dimensão do problema pode ser ainda maior (Pugh-Clarke et al, 2017). 

 

1.4 Tratamentos de Substituição da Função Renal 

 

O estadio 5 da DRC representa o estadio final da doença exigindo um TSR para 

compensar a função renal perdida que pode ser mantida pela diálise - peritoneal e 

hemodiálise - ou pelo transplante renal (Benjamin et al, 2015; Kasper et al, 2016). 

Os tratamentos de diálise se, por um lado, permitem o alívio de alguma 

sintomatologia e prolongar a vida dos doentes renais, por outro, implicam uma exigente 

adaptação a um novo estilo de vida. Doentes em diálise empregam quantidades de 

tempo significativas nas sessões de tratamento e a gestão da doença afeta importantes 

aspetos da vida pessoal com implicações a nível físico, psicológico, social e espiritual 

(Reid, Seymour & Jones, 2016). 

A este propósito apresentamos, em síntese, os resultados de uma revisão da 

literatura sobre as experiências vivenciadas por adultos a realizar hemodiálise, na qual 

os autores descrevem essas mesmas experiências (Reid et al., 2016). Nesta análise são 

evidenciadas várias alterações potencialmente geradoras de sofrimento, 

nomeadamente: 1) alterações da identidade, por sentimento de vulnerabilidade e 

dependência em relação aos tratamentos, por falta de interesse dos profissionais, por 

perda ou alteração de papéis na sociedade ou redes sociais e, ainda, por alteração da 

imagem corporal; 2) alterações nas funções e relacionamentos familiares, 

manifestada por frustração, falta de tempo e energia para cuidar de familiares ou 

realizar tarefas familiares, dependência de cuidados por parte de outro, sentimento de 

ser um fardo e culpa por limitar as atividades dos familiares; 3) alterações no meio 

social, pelas restrições nutricionais, o tempo gasto em diálise, sintomas físicos, como a 

fadiga, que limitam o envolvimento em atividades sociais, falta de compreensão e 

compaixão por parte dos outros, a unidade de diálise assume-se como um novo quadro 
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social através do desenvolvimento de amizades com funcionários e outros doentes; 4) 

mudanças no futuro, com a dependência da diálise perdem-se ambições para o futuro 

e confrontam-se com a própria morte, reforçada pela morte de outros doentes da 

unidade de diálise, prevalecendo assim, sentimentos de incerteza em relação ao futuro, 

incapacidade de planear a longo prazo e desejo de viver no momento; 5) restrições no 

tempo e dieta, o horário e tempo necessários para a diálise restringem as oportunidades 

de emprego, férias e atividades sociais, e as restrições nutricionais são citadas como 

fonte de sofrimento e afetam negativamente a qualidade de vida; 6) efeito dos 

sintomas, sejam estes físicos, como a dor e fadiga, que restringem a oportunidade de 

participar em atividades desejadas, ou emocionais entre os quais a depressão, ansiedade 

e raiva, que podem gerar isolamento; 7) perda de liberdade de escolha, associados a 

sentimentos de encarceramento e impotência (Reid et al, 2016). 

No que diz respeito às opções terapêuticas, o transplante renal, embora limitado 

pela disponibilidade de dadores, constitui o tratamento de eleição para a doença renal 

avançada, permitindo que a maioria dos doentes tenha uma qualidade de vida 

satisfatória e um aumento da expectativa de vida em comparação como os doentes em 

diálise (Kostro et al., 2016; USRDS, 2017). Não obstante, doentes transplantados 

podem apresentar diferentes graus de comprometimento no desempenho físico e na 

qualidade de vida em relação ao nível de referência normal (Esposito et al, 2017). As 

principais consequências negativas do transplante renal estão relacionadas com a 

possibilidade de rejeição do transplante e os efeitos adversos do tratamento 

imunossupressor (Kasper et al, 2016).  

Com o crescimento da população idosa em hemodiálise, com maior número de 

comorbilidades, com maior restrição na atividade funcional e com maior mortalidade 

em diálise é necessário adequar a prestação de cuidados às necessidades desta 

população (Johansen, Chertow & Jin, 2007; Fasset, 2011; DGS, 2012; Berman, 2014; 

Kotwal et al, 2016; SteenKamp & Caskey, 2016; Ceretta et al, 2018).  

Assim, em 2011, é publicada uma norma pela DGS, atualizada em 2012, que 

prevê o tratamento conservador médico da DRC estadio 5, quer como primeira opção, 

quer na suspensão do TSR, sempre que a situação clínica faça prever que o tratamento 

de diálise não contribuirá para o alívio da sintomatologia, para o prolongamento da vida 

do doente e consequentemente para a melhoria da qualidade de vida (DGS, 2012). 

O controlo de sintomas tem sido particularmente considerado nos doentes que 

optam pelo tratamento conservador na gestão da DRC. Esta modalidade de tratamento 
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centra-se no prolongamento da função renal, alívio sintomático e qualidade de vida do 

doente. No entanto, o controlo sintomático deve ser incluído na agenda médica ao longo 

dos diferentes estadios independentemente da modalidade de tratamento selecionada: 

diálise, transplante renal ou gestão conservadora da DRC (Pugh-Clarke et al, 2017). 

 As recomendações atuais sugerem que o acompanhamento da pessoa com DRC 

envolva uma equipa interdisciplinar que deve incluir aconselhamento dietético, 

educação e aconselhamento sobre diferentes modalidades de TSR, opções de 

transplante, cirurgia de acesso vascular, assim como aspetos éticos, psicológicos e 

sociais (KDIGO, 2013). A abordagem da DRC de forma conservadora deve constituir 

uma opção para a pessoa, pelo que o planeamento antecipado de cuidados por parte dos 

prestadores de cuidados de saúde deve ser tido em conta (KDIGO, 2013). As 

orientações do KDIGO preveem, ainda, os cuidados de fim de vida, coordenados, à 

pessoa e à família que podem passar, ou não, por uma abordagem especializada 

conforme as necessidades identificadas e devem incluir protocolos de controlo de 

sintomas físicos, psicológicos, sociais e espirituais em casa ou em contexto hospitalar, 

mediante a situação, incluindo acompanhamento no luto (KDIGO, 2013).  

Importa aqui considerar, contudo, que o conceito de fim de vida, nomeadamente no 

âmbito do desenvolvimento dos CP tem vindo a mudar, pelo que será abordado com 

maior ênfase no capítulo que se segue.  
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2. CUIDADOS PALIATIVOS 

 

 

Os CP são cada vez mais reconhecidos como parte essencial dos cuidados de 

saúde. O envelhecimento da população e o aumento das doenças oncológicas e outras 

doenças não transmissíveis reforçam a necessidade de implementar esta abordagem de 

cuidado nos sistemas de saúde (WHO, 2014). 

Segundo a definição da WHO, os CP oferecem uma abordagem holística, 

através da identificação precoce, avaliação e tratamento das necessidades a nível físico, 

psicológico, social e espiritual com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos 

doentes e seus familiares que enfrentam uma doença que ameaça a continuidade da 

vida. A intervenção pode ser precoce, aquando do diagnóstico da doença, e em conjunto 

com outros tratamentos que se destinam a prolongar a vida. Os CP devem, por 

conseguinte, ser oferecidos com base nas necessidades identificadas e não no 

diagnóstico ou prognóstico (WHO, 2014). 

A WHO defende, ainda, que os CP não se destinam apenas à população 

oncológica, mas também, a outras doenças que pelo seu carácter de cronicidade 

beneficiam desta abordagem de cuidados. O espectro é, portanto, alargado, incluindo 

patologias diversas como síndromes demenciais, insuficiências de órgão e doenças 

degenerativas. Segundo a mesma fonte, este grupo de doenças representa a maior 

proporção de pessoas, em idade adulta, que necessita de CP, pelo que é emergente 

considerar esta problemática (WHO, 2014). 

Nesta linha de pensamento, importa realçar que os CP não devem ser encarados 

como substitutos de outros tratamentos com intenção curativa, mas sim integrados em 

simultâneo, com o intuito de apoiar as pessoas com doenças progressivas ao longo do 

tempo, assim como as suas famílias (Murray, Kendall & Boyd 2005). O conceito de CP 

apenas direcionado para as últimas semanas de vida, foi substituído pela perceção de 

que a abordagem paliativa deve ser integrada precocemente, desde o momento do 

diagnóstico, paralelamente ao tratamento curativo (Murray et al, 2005). 

A aplicação precoce de CP faz-se acompanhar de benefícios, para os doentes e 

suas famílias, na diminuição da carga sintomática dos doentes e sobrecarga dos 

familiares/cuidadores, na prestação de cuidados holísticos centrados no doente e 

família, na orientação para a tomada de decisão e no planeamento antecipado de 

cuidados, refletindo-se numa maior satisfação com os cuidados de saúde prestados 
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(Gomes, Calanzani & Curiale, 2013a; Zimmermman et al, 2014; Hannon, Swami & 

Rodin, 2016; McDonal et al, 2016; Dionne-Odom et al, 2015; Temel et al, 2017). Os 

CP diminuem, ainda, os tempos de internamento hospitalar, os reinternamentos, a 

futilidade terapêutica, as admissões nos serviços de urgência e cuidados intensivos 

estando, consequentemente, associados a uma economia significativa dos custos em 

saúde (Temel et al, 2010; Nathaniel, Garrido & Chai, 2015; Scibetta, Kerr & Mcguire, 

2016). 

Em suma, os CP devem ser prestados a todas as pessoas com doenças graves 

e/ou avançadas, na continuidade dos cuidados de saúde, qualquer que seja o seu 

diagnóstico, idade e onde quer que se encontrem, sendo considerados essenciais a um 

Serviço Nacional de Saúde (SNS) de qualidade (CNCP, 2016). 

Apesar destas considerações, importa aqui clarificar que os conceitos de CP e 

Cuidados em Fim de Vida, embora possam estar próximos, não são iguais. Por 

definição teórica, os CP abrangem os cuidados em fim de vida (restritos aos últimos 6 

meses de vida) (Hui et al, 2014), mas englobam muito mais do que isso. Como já 

referido, o objetivo dos CP é garantir ao doente e à família qualidade de vida no 

percurso da sua doença, evolutiva e complexa, por vezes incurável, sendo aplicável no 

início da trajetória da doença e não apenas no final de vida, potenciando, assim, os 

benefícios desta abordagem de cuidados. (WHO, 2014). 

Estas considerações são particularmente importantes no atual contexto da 

progressão das doenças, nomeadamente das insuficiências de órgão, onde todos os dias 

emergem terapias inovadoras, que aumentam a esperança de vida, mas que nem sempre 

reduzem a complexidade da doença e as necessidades dos cuidadores. 

 

2.1 Transições em Cuidados Paliativos 

 

Com o envelhecimento da população e consequente aumento da esperança 

média de vida desenvolveu-se o conceito de cronicidade associado à doença. 

Atualmente, assiste-se a uma população com um tempo de sobrevida maior, com várias 

doenças crónicas associadas, normalmente relacionadas com dependência e limitação 

nas atividades de vida diária. Face ao exposto, tem vindo a ser introduzido o conceito 

de doença crónica evolutiva com prognóstico de vida limitado. Trata-se de um conceito 

mais amplo, que descreve os doentes que sofrem de uma ou várias doenças crónicas 

evolutivas, que respondem de forma limitada aos tratamentos específicos, que evoluem 
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gradualmente com crises frequentes até à fase de doença avançada e terminal, com 

prognóstico limitado e deterioração progressiva, associada ao impacto físico, 

emocional, social e espiritual e que morrem por causa da doença e/ou complicações 

concomitantes (Gomez-Batiste et al, 2011). 

Estes dados são particularmente importantes se considerarmos que na maioria 

dos países desenvolvidos, aproximadamente 60% a 75% da população vai morrer de 

uma doença crónica à qual está associado não só um prognóstico limitado mas, também, 

uma evolução clínica progressiva, com agudizações intermitentes e necessidades de 

atenção específicas, refletindo-se na utilização frequente de cuidados de saúde e 

recursos sociais (Gomez-Batiste et al., 2012), com custos diretos e indiretos para o 

doente, família e sociedade. 

No espectro destas doenças crónicas e evolutivas incluem-se as demências, as 

doenças neurológicas degenerativas, o cancro e as insuficiências de órgão, entre as 

quais a insuficiência renal (Gomez-Batiste et al, 2011).  

A este propósito, e para uma melhor compreensão das implicações clínicas e 

necessidades dos doentes e seus cuidadores, importa considerar as principais trajetórias 

típicas destas doenças (Figura 2).  

 

Figura 2: Trajetória das doenças. 

Fonte: Lynn & Adamson (2003). 

 

A primeira trajetória clínica, tipicamente associada à doença oncológica, é 

representada com uma progressão constante e, normalmente, com uma evidente fase 
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terminal. Caracteriza-se por um declínio previsível da saúde física, durante um período 

de semanas, meses ou em alguns casos, anos, marcado pelos efeitos positivos ou 

negativos do tratamento paliativo oncológico, perda de peso e diminuição da 

capacidade para as atividades de vida diária e autocuidados. Enquadra-se no modelo 

tradicional de CP que concentram a sua abordagem nas últimas semanas ou meses de 

vida. Contudo, o diagnóstico numa fase precoce da doença e a discussão aberta sobre 

prognóstico permite antecipar as necessidades de atenção paliativa e planeamento 

antecipado de cuidados em fim de via, desde o momento do diagnóstico (Lynn & 

Adamson, 2003; Murray et al, 2005). 

A segunda trajetória da doença associa-se a um declínio gradual, com episódios 

de agudização intermitentes, relacionados com a evolução da doença, e uma 

recuperação parcial, sendo a morte, aparentemente, inesperada. Está intimamente 

ligada às doenças de insuficiência de órgão (cardíaca, respiratória, renal e hepática). As 

agudizações estão, normalmente, associadas a internamento hospitalar e tratamentos 

intensivos, podendo resultar em morte. Embora os doentes sobrevivam a muitas dessas 

crises, assiste-se a uma deterioração gradual do estado de saúde e funcional (Lynn & 

Adamson, 2003; Murray et al, 2005). 

Uma terceira trajetória descreve o declínio gradual e prolongado que se associa 

às doenças, essencialmente, resultantes do processo de envelhecimento, dos quais são 

exemplo as demências e a fragilidade generalizada dos múltiplos sistemas. Traduz-se 

numa incapacidade funcional e cognitiva progressiva, em que a morte pode ocorrer 

após um evento agudo (Lynn & Adamson, 2003; Murray et al, 2005). 

O conhecimento sobre as diferentes trajetórias de doença pode ajudar a adequar 

as expectativas prevenindo admissões hospitalares desnecessárias e tratamentos 

agressivos e intensivos. Permite, ainda, auxiliar a adaptação, de doentes e cuidadores, 

à situação, favorecendo a opção por cuidados de suporte, focados na qualidade de vida 

e controlo de sintomas, a par de outras modalidades de cuidado, nomeadamente, 

curativo (Murray et al., 2005; Amblas-Novellas et al., 2016). Diferentes abordagens de 

cuidado podem ser necessárias para dar resposta às distintas experiências e 

necessidades vivenciadas (Murray et al, 2005). 

Apesar destas diferentes trajetórias, tanto os doentes oncológicos como os não 

oncológicos apresentam um declínio físico significativo e dificuldades psicossociais 

que sugerem que podem beneficiar de uma abordagem paliativa (Amblas-Novellas et 

al., 2016). Estes doentes e as suas famílias têm elevadas necessidades de cuidado, com 
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frequentes crises e dilemas ético-clínicos na tomada de decisão, alto consumo de 

fármacos e recursos com um elevado custo nos últimos meses de vida (Gomez-Batiste 

et al., 2011). 

A consequência mais relevante das doenças avançadas com prognóstico de vida 

limitado é o sofrimento devido à incerteza, difícil adaptação à progressão da doença e 

à presença explícita ou implícita da morte previsível. As necessidades destes doentes e 

das suas famílias incluem várias dimensões com impacto a nível físico, psicológico, 

social e espiritual. Outra característica destas doenças é a alta carga sintomática 

determinada pela gravidade e progressão da doença, conforme anteriormente expresso 

para o caso particular da DRC. As necessidades destes doentes podem ser consideradas 

básicas, relacionadas com as atividades de vida diária e autocuidados e nucleares, 

relacionadas com a espiritualidade, dignidade, autonomia, afeto e esperança. Estas 

últimas acentuam-se mais nas fases avançadas da doença e devem ser identificadas e 

atendidas de forma a possibilitar uma adequada adaptação à situação (Gomez-Batiste 

et al, 2011). 

O cuidado integral e integrado de pessoas com doenças crónicas, evolutivas e 

com prognóstico de vida limitado, deve incluir, portanto, não só o tratamento específico 

- dedicado ao controlo da doença - mas também todo o tratamento de suporte, que limita 

os efeitos secundários do tratamento da doença e a abordagem paliativa, orientado para 

o alívio do sofrimento e melhoria da qualidade de vida. Estas diferentes formas de 

tratamento devem aplicar-se de forma integrada, em que as medidas paliativas 

aumentam o seu contributo à medida que a doença avança. Contudo, os CP podem, 

também, colaborar de forma específica no controlo de sintomas e adaptação à situação 

nas fases mais precoces da doença (Gomez-Batiste et al, 2011). 

As considerações apresentadas destacam as importantes transformações 

ocorridas no âmbito dos CP nos últimos anos, apesar da breve história desta área 

especializada do cuidar, comparativamente com outras especialidades. Assim, e apesar 

de, inicialmente, os CP estarem muito orientados para a doença oncológica, nos dias de 

hoje incluem, também, várias doenças, nomeadamente as doenças de falência de órgão, 

com diferentes trajetórias, sintomas e modelos de intervenção. Com efeito, assiste-se, 

hoje, a uma mudança de paradigmas em que as necessidades de CP não se limitam, 

apenas, à doença incurável e terminal, mas, cada vez mais, na doença crónica avançada 

e evolutiva (Amblàs-Novellas et al, 2016; Tripodoro et al, 2016).  
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2.2 Cuidados Paliativos no Contexto da Doença Renal Crónica 

 

A DRC tem sido considerada como uma das doenças de falência de órgão 

incluída no espectro de ação dos CP, visto tratar-se de uma doença progressiva e 

debilitante, inevitavelmente fatal, a menos que seja tratada por um dos TSR existentes: 

diálise ou transplante renal que, contudo, não representam uma cura para a doença 

(KDIGO, 2013). 

O declínio gradual da função renal leva a episódios de agudizações repetidos ao 

longo do tempo. A cada agudização a função vai diminuindo sem se conseguir prever 

a terminalidade da vida (Murray et al, 2005; Thomas et al, 2011). 

Os doentes considerados elegíveis para TSR têm vindo a aumentar e são cada 

vez mais idosos e frágeis (Berman, 2014). Estes doentes apresentam diversas 

comorbilidades, sendo a diabetes mellitus e a doença cardíaca isquémica as mais 

comuns (Kotwal et al, 2016; SteenKamp & Caskey, 2016; Ceretta et al, 2018), o que 

implica uma esperança de vida limitada (Johansen et al, 2007; Kotwal et al, 2016).  

Não obstante, mais de metade dos doentes em diálise apresenta uma elevada 

carga de sintomas físicos e emocionais (Russon & Mooney, 2010; Brown et al, 2017; 

Pugh-Clark et al, 2017; Wan Zukiman et al, 2017) comparável a outras patologias de 

falência de órgão e oncológicas (Moens, Higginson & Harding, 2014). Neste sentido, a 

DRC está associada a uma diminuição significativa da qualidade de vida e estado de 

saúde (Pagels et al, 2012) e representa umas das principais causas de morbilidade e 

mortalidade em todo o mundo (Couser, Remuzzi & Mendis, 2011). 

Apesar destas considerações, importa referir que os TSR têm sido intensamente 

aplicados, com elevados custos, em doentes cujos benefícios são questionáveis (Wong, 

Kreuter & O'Hare, 2014). Por outro lado, os doentes em diálise são, cada vez mais, 

sujeitos a tratamentos intensivos e invasivos no último mês de vida (Wong, Kreuter & 

O'Hare, 2012).  

Face ao exposto, tem havido um reforço da necessidade de estabelecer limites 

razoáveis para os TSR. O tratamento conservador tem sido apontado como uma 

alternativa para determinados doentes, favorecendo o cuidado paliativo e alívio 

sintomático numa fase avançada da DRC (Berman, 2014).  

Como referido anteriormente, em 2011 a DGS emitiu uma norma de orientação 

clínica que prevê a criação de programas de tratamento conservador para a DRC (DGS, 

2012). Contudo, e até à data, desconhece-se o número de doentes que, por ano, opta 
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pelo tratamento conservador, ou o número de doentes que opta por descontinuar os 

tratamentos de diálise, face à sobrecarga física e psicológica da técnica, sem melhoria 

significativa do estado geral. 

A compreensão sobre a evolução natural da DRC permitirá, porém, adequar 

melhor as expectativas em relação ao futuro, planear os cuidados e moderar os 

tratamentos, muitas vezes desproporcionados. O diálogo realista sobre a trajetória da 

doença entre doente, família e profissionais de saúde pode permitir a discussão sobre 

cuidados em fim de vida focados no controlo de sintomas e na qualidade de vida 

(Murray et al., 2005). 

Neste sentido, é fundamental reconhecer a DRC como uma patologia evolutiva, 

gradualmente progressiva, que responde de forma limitada aos tratamentos específicos, 

com frequentes crises ao longo da sua evolução com importante impacto a nível físico, 

emocional, social e espiritual, em que a morte está associada à progressão da doença 

e/ou complicações concomitantes (Gomez-Batiste, 2011). 

Ao longo da progressão da doença, estes doentes têm elevadas necessidades de 

atenção paliativa, ou seja, cuidados de saúde que integram os princípios e filosofia dos 

CP, com frequentes crises e dilemas éticos na tomada de decisão relativa aos cuidados 

e tratamentos. Beneficiam, assim, de CP precoces para dar resposta às necessidades que 

vão surgindo com a evolução da doença (Gomez-Batiste, 2011). Não obstante, os CP 

podem assumir um papel fundamental no controlo de sintomas, planeamento avançado 

de cuidados e apoio em diferentes domínios para estes doentes e suas famílias.  

Neste contexto, a compreensão e identificação precoce das necessidades de 

atenção paliativa na pessoa com DRC é essencial para a planificação dos cuidados a 

estes doentes, sendo fundamental para melhorar o controlo de sintomas, a qualidade de 

vida, a adaptação à doença e prolongar a sobrevida de pessoas com doença crónica 

avançada (Kane, Vinen & Murtagh, 2013; Amblàs-Novellas et al, 2016; Tripodoro et 

al, 2016;). 

Adicionalmente, importa ter presenta as recomendações da Renal Physicians 

Association (RPA) (2010) que propõe a adoção de uma abordagem paliativa na DRC, 

apropriada, para pessoas que optaram por se submeter ou permanecer em diálise e, 

ainda, para aquelas que optaram por não iniciar ou interromper a diálise. A 

interdisciplinaridade e colaboração entre nefrologistas e profissionais de CP são 

fundamentais para abordar as complexas necessidades destes doentes (RPA, 2010) e a 

fase terminal, ou seja, os últimos seis meses ou menos de vida (Hui et al, 2014), deve 
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ser apenas uma fase de todo este processo de cuidados prestados a esta população (Kane 

et al, 2013). 

Apesar destas considerações, começam a surgir diversas discussões, 

particularmente entre a comunidade paliativista, sobre os benefícios de uma 

intervenção precoce, quer na evolução da doença, quer na adaptação e qualidade de 

vidas dos doentes. Assim, e tendo em conta os aspetos relacionados com a DRC, 

nomeadamente a elevada mortalidade e morbilidade, sintomas debilitantes, qualidade 

de vida diminuída e repercussões nos familiares destes doentes, entende-se que os CP 

podem influenciar favoravelmente estes doentes e seus familiares. Mas, serão os CP 

acessíveis a esta população de doentes? O estádio da doença e a opção de tratamento 

terão influência no acesso a CP? 

 

2.2.1. Acesso a Cuidados Paliativos em doenças não oncológicas 

 

Estudos publicados sugerem que o acesso a CP para doentes oncológicos é 

maior do que para doentes não oncológicos, nomeadamente doentes com falência de 

órgão no qual se inclui a DRC (Wachterman et al, 2016; Bostwick et al, 2017). Do 

mesmo modo, a satisfação com a qualidade dos cuidados em fim de vida, medida pelo 

acesso a CP e discussão sobre diretivas antecipadas de vontade, é, também, maior para 

familiares de doentes oncológicos do que aqueles com diagnóstico de insuficiência de 

órgão (Wachterman et al, 2016). As disparidades no acesso a CP e qualidade dos 

cuidados em fim de vida surgem dentro da própria doença mediante a opção de 

tratamento. Estudos demostram, também, que doentes em tratamento de substituição da 

função renal têm menos acesso a CP e morrem mais no hospital em comparação com 

doentes em tratamento conservador (Hussain, Mooney &Russon, 2013; Morton et al, 

2016; Lovell et al, 2017). 

A trajetória lenta e variável da DRC limita a perceção de prognóstico pelos 

profissionais de saúde, doentes e cuidadores (Hussain et al, 2013; Morton et al, 2016; 

van den Heuvel et al, 2016; Bostwick et al, 2017; Lovell et al, 2017). Este facto 

condiciona o encaminhamento para CP, sendo este muitas vezes tardio, reservado a 

doentes com baixa capacidade funcional, e serve de barreira para abordar questões 

relacionadas com o fim de vida com o doente e seus familiares (Hussain et al, 2013; 

Bostwick et al, 2017; Morton et al, 2016; van den Heuvel, 2016; Lovell et al, 2017;). 
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Diferentes profissionais de saúde reconhecem, contudo, que a pessoa com DRC 

beneficia de planeamento avançado de cuidados, mesmo antes de iniciar a diálise, sendo 

que a tomada de decisão sobre iniciar diálise pode, inclusive, constar numa diretiva 

antecipada de vontade (O`Hare et al, 2016). Todavia, não é claro quem tem a 

responsabilidade sobre a abordagem destes assuntos, perdendo-se, assim, importantes 

oportunidades de iniciar discussões sobre cuidados em fim de vida. Intervenções para 

apoiar o trabalho em equipa parecem fundamentais e devem incluir estratégias para 

definir a participação da equipa em termos de funções e responsabilidades e o modo 

como se podem apoiar neste processo (O`Hare et al, 2016). 

Aumentar o acesso aos CP, bem como promover a discussão em torno de 

diversos temas, como por exemplo sobre diretivas antecipadas de vontade, pode 

melhorar a qualidade geral dos cuidados em fim de vida para doentes com DRC 

(Wachterman et al, 2016). Por fim, subsiste, ainda, a necessidade de melhorar as 

orientações relativas ao processo de tomada de decisão acerca da suspensão da diálise 

e referenciação para CP e investir na formação dos nefrologistas sobre cuidados em fim 

de vida (Van Biesen et al, 2015). 
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1. METODOLOGIA 

 

 

No capítulo anterior, dedicado à revisão da literatura, procuramos documentar 

o tema em estudo e dar a conhecer o estado da arte no contexto dos CP na DRC. Da 

revisão efetuada levantaram-se algumas questões preliminares, nomeadamente: Em que 

circunstâncias morrem os doentes com DRC em contexto hospitalar? Serão eles 

dialisados até ao fim de vida? Serão submetidos a intervenções invasivas em fim de 

vida? Terão acesso a CP?  

A inexistência de estudos e dados acerca dos doentes renais em Portugal, da 

forma como são tratados e como morrem em contexto hospitalar, motivou a realização 

desta investigação, no sentido de explorar e analisar o que tem sido feito, sensibilizando 

para as necessidades destes doentes. 

Neste capítulo apresentámos a metodologia utilizada, especificando os passos 

percorridos ao longo da investigação. 

 

1.1 Questões de Investigação e Objetivos 

 

As questões de investigação e objetivos decorrem do problema de investigação 

e do seu quadro conceptual. Determinam, assim, as restantes etapas do processo de 

investigação, ou seja, orientam a investigação para um método adequado a fim de obter 

a informação desejada (Fortin, 2009).  

O presente estudo teve subjacente a seguinte Questão de Investigação de 

partida:Quais os cuidados prestados à pessoa com DRC, nos últimos meses de vida, 

em contexto hospitalar? 

A partir da questão formulada, definiu-se o seguinte Objetivo Geral (OG): 

OG - Explorar os cuidados prestados à pessoa com DRC nos últimos meses de 

vida, em contexto hospitalar; 

Foram também determinados os seguintes Objetivos Específicos (OE): 

OE1: Explorar o perfil sociodemográfico e clínico de uma coorte de doentes 

com DRC, que faleceu em contexto hospitalar; 

OE2: Analisar as práticas de cuidados hospitalares à pessoa com DRC nos 

últimos meses de vida; 
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OE3: Explorar o processo de referenciação da pessoa com DRC para CP 

especializados. 

OE4: Identificar o local e circunstâncias de morte da pessoa com DRC em 

contexto hospitalar. 

 

Como forma de conseguir alcançar o objetivo geral, definiram-se as seguintes 

Questões (Q) orientadoras: 

Q1 - Qual o perfil sociodemográfico de uma coorte de doentes com DRC, que 

faleceu em contexto hospitalar? 

Q2 - Qual o perfil clínico de uma coorte de doentes com DRC, que faleceu em 

contexto hospitalar? 

Q3 - Quais as práticas de cuidados hospitalares à pessoa com DRC nos últimos 

meses de vida? 

Q4 - Em que serviços morrem as pessoas com DRC? 

Q5 - Em que circunstâncias morrem as pessoas com DRC em contexto 

hospitalar? 

 

1.2 Tipo de Estudo 

 

Dada a natureza do problema em estudo optou-se por um estudo retrospetivo, 

seguindo-se uma abordagem quantitativa na análise dos dados. Quanto ao objetivo será 

do tipo exploratório e descritivo. Exploratório na medida em que a descrição de 

fenómenos implica a exploração de relações entre conceitos. Descritivo uma vez que 

se pretende obter mais informação e uma visão geral sobre as características da 

população e fenómeno em estudo. (Fortin,2009). 

 

1.3 População e Amostra 

 

A população estudada, designada por população alvo, diz respeito a um grupo de 

pessoas que têm características comuns e para as quais se deseja fazer generalizações. 

Na impossibilidade de estudar a totalidade da população alvo, torna-se necessário 

limitar e estudar a população acessível (Fortin, 2009).  

Partindo deste pressuposto, é necessário proceder à amostragem, ou seja, escolher 

um grupo de indivíduos que seja representativo da população em estudo, e que seja 
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passível de ser elegível (Fortin, 2009). Face ao exposto, e dada a impossibilidade de 

abranger toda a população, tornou-se necessário constituir uma amostra representativa 

da mesma, pelo que se decidiu realizar o estudo num hospital central do norte de 

Portugal. 

Considerou-se por população do estudo todas as pessoas com o diagnóstico, 

primário ou secundário, de DRC, com idade igual ou superior a 18 anos.  

A amostra foi não probabilística, do tipo consecutiva, constituída por todas as 

pessoas com o diagnóstico, primário ou secundário, de DRC, falecidas nos últimos 

cinco anos (2014-2018), num Hospital Central do norte de Portugal.  

Determinaram-se os seguintes critérios de elegibilidade descritos no Quadro 4. 

 

Quadro 4 – Critérios de elegibilidade da amostra. 

Critérios de Inclusão Critérios de Exclusão 

• DRC como diagnóstico principal 

ou secundário. 

• Ter falecido em contexto 

hospitalar entre 1 janeiro de 2013 

e 31 de dezembro de 2018. 

• Idade inferior a 18 anos. 

 

 

1.4 Recolha de Dados 

 

Quando se pretende estudar um fenómeno pouco conhecido, o investigador deve 

primeiro recolher a maior quantidade possível de informação sobre este, de forma a 

identificar os diversos aspetos do fenómeno (Fortin, 2009). Neste sentido, após uma 

revisão da literatura e identificados os aspetos relevantes para o fenómeno e para poder 

atingir os objetivos do estudo, procedemos à construção de um instrumento de recolha 

de dados com as variáveis a analisar, conforme abaixo especificado. A recolha de dados 

foi realizada retrospetivamente, a partir da consulta dos processos clínicos dos doentes 

considerados elegíveis para o estudo, tendo ocorrido entre os meses de fevereiro e 

março de 2019. Para o efeito, elaborou-se uma base de dados, na qual a informação foi 

consecutivamente introduzida, assumindo os pressupostos éticos e de proteção de 

dados. 
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1.4.1 Instrumento de Recolha de Dados 

 

O instrumento de recolha de dados elaborado foi organizado em diferentes 

categorias, e inclui informações referentes à (1) Caracterização Social e Demográfica 

do Doente; (2) Caracterização Clínica do Doente; (3) Caracterização do último 

internamento; (4) Medicação; (5) Cuidados Prestados; (6) Referenciação do doente 

para Cuidados Paliativos e (7) Caracterização da Morte do doente (cf. Apêndice 1). 

 

1.5 Procedimentos Formais e Éticos 

  

Toda a investigação levanta o problema da responsabilidade do investigador no 

que diz respeito à proteção dos dados da pessoa (Fortin, 2009). Neste sentido, foram 

necessárias algumas diligências para assegurar o cumprimento de todos os aspetos 

éticos no decorrer do processo de investigação. Após selecionado o local de estudo, um 

hospital central do norte de Portugal, foram tidos em conta os seguintes procedimentos: 

• Pedido de apreciação e parecer à Comissão de Ética da instituição; 

• Pedido de autorização ao Presidente do Conselho de Administração da 

instituição e, por delegação deste, ao Departamento de Investigação; 

• Pedido de autorização para reutilização de registos clínicos ao Responsável 

pelo Acesso à Informação. 

Após a análise do estudo em sede de comissão ética, obteve-se parecer positivo 

(Anexo I). Foi, ainda, assegurada a confidencialidade dos dados e o anonimato dos 

processos e da instituição. Os dados foram utilizados de forma conjunta e anónima. 

Importa ainda realçar que os dados foram recolhidos na própria instituição, em espaço 

próprio determinado pela mesma. 

 

1.6 Análise da Informação 

 

Após recolha e organização dos dados elaborou-se uma base de dados 

recorrendo ao software IBM SPSS® e, a partir do mesmo, realizou-se o cálculo das 

várias medidas de estatística descritiva, nomeadamente as medidas de tendência central 

(média e mediana), medidas de dispersão (desvio padrão) e, ainda, ao cálculo das 

frequências absolutas e percentuais.
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1. RESULTADOS 
 

 

Neste capítulo serão apresentados os resultados, tendo em consideração os 

objetivos propostos e as questões de investigação formuladas. O número total de 

participantes (n) foi de 235 tendo-se assumido um nível de significância (p value) de 

0.05. 

 Neste ponto procurámos responder às questões de investigação anteriormente 

formuladas, sendo elas: 

Q1 - Qual o perfil sociodemográfico de uma coorte de doentes com DRC, que 

faleceu em contexto hospitalar? 

Q2 - Qual o perfil clínico de uma coorte de doentes com DRC, que faleceu em 

contexto hospitalar? 

Q3 - Quais as práticas de cuidados hospitalares à pessoa com DRC nos últimos 

meses de vida? 

Q4 - Em que serviços morrem as pessoas com DRC? 

Q5 - Em que circunstâncias morrem as pessoas com DRC em contexto 

hospitalar? 

 

Caracterização sociodemográfica da amostra 

 

O estudo incluiu a análise do período entre 01.01.2014 e 31.12.2018 (estando 

apenas disponíveis dados de 01.01.2014 a 31.12.2015). Nesse período deram entrada 

no hospital, nos serviços de medicina, cirurgia vascular, unidade de transplante renal e 

nefrologia 1768 doentes, com diagnóstico de DRC (principal ou secundário). Do total, 

235 (13.29%) faleceram em contexto hospitalar. A amostra deste estudo foi, assim, 

constituída por 235 pessoas. As Tabelas 1 e 2 apresentam as medidas descritivas 

relativas a características sociodemográficas. Através da Tabela 1, verifica-se que a 

maioria dos doentes era do sexo feminino (n = 125, 53.20%), com idades 

compreendidas entre os 51 e os 102 anos (M = 80.62 anos, DP = 9.27 anos, Mdn = 

82.00 anos), encontrando-se a maioria dos utentes no grupo etário superior a 80 anos 

(n = 136, 57.90%). Verifica-se que nos doentes com DRC estadio, 5 a idade média é de 

76.49 anos (DP=9.18 anos, Mdn= 79.00 anos) e nos que se encontram em programa 

regular de hemodiálise, a média de idades é de 76.00 anos (DP=9.38 anos, Mdn=79.00 
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anos). A maioria dos doentes é de nacionalidade portuguesa (n = 232, 98.70%), sendo 

os restantes de nacionalidade inglesa (n=1, 0.40%), angolana (n=1, 0.40%) e 

hondurenha (n=1, 0.40%) 

 

 

Tabela 1. Medidas descritivas relativas ao género, idade e nacionalidade 

(n=235). 

 

 

A Tabela 2 apresenta as medidas descritivas relativas à área de proveniência dos 

participantes. Observa-se que a maioria dos doentes eram provenientes do Porto (n = 

63, 26.80%), Maia (n = 51, 21.70%) e Valongo (n = 48, 20.40%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 n % 

Género   

Feminino 125 53.20 

Masculino 110 46.80 

Idade (M, DP) 80.62 9.27 

Grupo etário   

Inferior a 55 

anos 
5 2.10 

55-60 anos 4 1.70 

60-80 anos 90 38.30 

Superior a 80 

anos 
136 57.90 

Nacionalidade   

Portugal 232 98.70 

Angola 1 0.40 

Honduras 1 0.40 

Inglaterra 1 0.40 
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Tabela 2. Medidas descritivas relativas à área de proveniência (n=235).

 

 

 

Caracterização da amostra segundo dados clínicos 

 

No que diz respeito à caracterização clínica da amostra, as medidas descritivas 

são apresentadas nas Tabelas 3 e 4. Através da Tabela 3 observa-se que, em termos de 

estadio da DRC, a maioria dos doentes não se encontra estratificado (n = 71, 30.20%), 

sendo que 28.90% (n = 68) se encontram no Estadio 5. Verifica-se também que, na 

 n % 

Área de Proveniência   

Porto 63 26.80 

Maia 51 21.70 

Valongo 48 20.40 

Gondomar  22 9.40 

Paredes 7 3.00 

Braga 5 2.10 

Matosinhos 5 2.10 

Paços de Ferreira 3 1.30 

Santo Tirso 3 1.30 

Vila do Conde 3 1.30 

Vila Nova de Famalicão 3 1.30 

Amarante 2 0.90 

Lousada 2 0.90 

Vila Nova de Gaia 2 0.90 

Penafiel 2 0.90 

Ponte de Lima 2 0.90 

Trofa 2 0.90 

Baião 1 0.40 

Barcelos  1 0.40 

Celorico de Bastos 1 0.40 

Cinfães 1 0.40 

Felgueiras 1 0.40 

Guimarães 1 0.40 

Marco de Canavezes 1 0.40 

Póvoa de Varzim 1 0.40 

Santa Maria da Feira 1 0.40 

Vila Verde 1 0.40 
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maioria dos casos, a opção de TSR da DRC foi a hemodiálise (n = 61, 89.70%). A 

presença de acesso vascular verificou-se em 26.80% (n = 63) tendo sido, 

maioritariamente, a Fistula Arteriovenosa (FAV) (n = 33, 52.40%). 

 

 

Tabela 3. Caracterização da amostra segundo variáveis clínicas (n=235).

 

  

 

Relativamente à presença de comorbilidades (Tabela 4), observa-se que as 

comorbilidades mais frequentes foram a Doença Vascular Sistémica (n = 177, 75.30%), 

a Doença Cardíaca (n = 175, 74.50%) e as Doenças Metabólicas (n = 166, 70.60%). 

Por outro lado, as menos frequentes foram as Doenças autoimunes (n = 1, 0.40%) e os 

Défices Cognitivos (n = 2, 0.90%). Verifica-se, ainda, que na maioria dos participantes 

(n= 121, 51.50 %) coexistem entre 3 a 5 comorbilidades. No que diz respeito à 

dependência nos autocuidados, observa-se que a maioria dos utentes eram total (n = 

102, 43.40%) ou parcialmente (n = 101, 43.00%) dependentes. 

 

 n % 

Estadio da DRC 

 
  

Estadio 1 1 0.40 

Estadio 2 1 0.40 

Estadio 3 71 30.20 

Estadio 4 23 9.80 

Estadio 5 68 28.90 

Não estratificado 71 30.20 

Opção de tratamento DRC estadio 5 

 
  

Hemodiálise 61 89.70 

Diálise Peritoneal 0 0.00 

Transplante Renal 0 0.00 

Tratamento Conservador 7 10.30 

Acesso da Hemodiálise 

 
  

Sim 63 26.80 

Não 172 73.20 

Tipo de Acesso   

FAV 33 52.40 

CVC 30 47.60 
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Tabela 4. Caracterização da amostra segundo as suas comorbilidades e 

dependência nos autocuidados (n=235).

 

 

 

 

 

 n % 

Comorbilidades    

Doença Vascular Sistémica 177 75.30 

Doença Metabólica 166 70.60 

Doença Cardíaca 175 74.50 

Insuficiência cardíaca 137 58.30 

Doença hematológica 88 37.40 

Doença Cerebrovascular 84 35.70 

Doença Pulmonar e das Vias Respiratórias 69 29.40 

Doença Oncológica 60 25.50 

Doença Vascular Periférica 55 23.40 

Doença Osteoarticular 53 22.60 

Doença Neurodegenerativa 35 14.90 

Doença Endócrina 28 11.90 

Doença Benigna da Próstata 26 11.10 

Doença Gastrointestinal 25 10.60 

Retinopatia 23 9.80 

Doença Hepática 19 8.10 

Insuficiência Respiratória 10 4.30 

Neuropatia Periférica 10 4.30 

Doença Psiquiátrica 9 3.80 

Défice Cognitivo 2 0.90 

Doença autoimune 1 0.40 

Número de Comorbilidades   

Menos do que 3 11 4.70 

3-5 121 51.50 

6-8 94 40.00 

Mais do que 9 9 3.80 

Dependência nos Autocuidados 

 
  

Independente 32 13.60 

Parcialmente dependente 101 43.00 

Totalmente dependente  102 43.40 
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Caracterização do último internamento 

 

As Tabelas 5 a 8 apresentam as medidas descritivas relativas ao último 

internamento. Como pode observar-se na Tabela 5, a maioria dos doentes teve como 

local de proveniência exterior o domicílio (n = 179, 76.20%). A admissão hospitalar 

ocorreu, maioritariamente, através do serviço de urgência (n = 226, 96.20%).

 

 

Tabela 5. Caracterização da amostra em termos de local de proveniência e serviço de 

admissão (n=235). 

 

 

No que diz respeito ao diagnóstico de admissão (Tabela 6), verifica-se que os 

diagnósticos mais frequentes foram os de Infeção Respiratória (n = 55, 23.40%) e 

Insuficiência Cardíaca Agudizada (n = 42, 17.90%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 n  % 

Local de proveniência exterior   

Domicílio 179  76.20 

Outro Hospital 25  10.60 

Residência para Idosos 22  9.40 

Clínica de Diálise 5  2.10 

Centro de Saúde 2  0.90 

Unidade de Cuidados Continuados 2  0.90 

Serviço de Admissão Hospitalar   

Urgência 226  96.20 

Consulta Externa 9  3.80 
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Tabela 6. Caracterização da amostra segundo o diagnóstico de admissão (n=235) 
 

 n % 

Diagnóstico de Admissão   

Infeção Respiratória 55  23.40 

Insuficiência Cardíaca Agudizada 42  17.90 

DRC Agudizada 24  10.20 

Infeção Urinária 22  9.40 

Septicemia 21  8.90 

AVC 13  5.50 

Pielonefrite 7  3.00 

Enfarte Agudo do Miocárdio 5  2.10 

Isquemia do Membro Inferior 5  2.10 

DPOC Agudizada 4  1.70 

Úlcera de Pressão Infetada 3  1.30 

Alterações Hidroelectróliticas 2 0.90 

Anemia 2  0.90 

Edema Agudo do Pulmão 2  0.90 

Erisipela 2  0.90 

Fratura óssea 2  0.90 

Pé diabético 2  0.90 

Peritonite 2  0.90 

Vómitos 2  0.90 

Adenocarcinoma gástrico metastizado 1  0.40 

Amputação Membro Inferior 1  0.40 

Convulsões 1  0.40 

Diarreia 1  0.40 

Gastroenterite 1  0.40 

Infeção de Prótese 1  0.40 

Infeção Pós-Operatória 1  0.40 

Insuficiência Respiratória 1  0.40 

Intoxicação digitálica 1  0.40 

Lesão Renal Aguda 1  0.40 

Necrose infetada coto amputação 1  0.40 

Necrose Infetada do Membro Inferior 1  0.40 

Pancitopenia 1  0.40 

Rutura Aorta Abdominal 1  0.40 

Síndrome Cardio-Renal 1  0.40 

Síndrome Coronário Agudo 1  0.40 

Transplante renal 1  0.40 

Tromboembolismo Pulmonar 1  0.40 
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A Tabela 7 apresenta as medidas descritivas relativas ao primeiro serviço de 

internamento e à passagem por outros serviços durante o internamento. Observa-se que 

na maioria dos casos o primeiro serviço de internamento foi o Serviço de Medicina 

Interna (n = 191, 81.30%). Observou-se, ainda, que 71 doentes (30.20%) passaram por 

outros serviços durante o internamento. Nestes casos, a maioria esteve internada numa 

Unidade de Cuidados Intermédios (n = 37, 52.10%) e num Serviço de Medicina interna 

(n = 26, 36.60%). 

 

Tabela 7. Medidas descritivas relativas ao primeiro serviço de internamento e outros 

serviços durante o internamento (n=235). 

 

Relativamente ao número de admissões hospitalares nos últimos seis meses, este 

foi em média de 2.21 vezes (DP = 2.16 dias, Mdn = 2.00 dias), tendo um mínimo de 0 

e um máximo de 13 vezes. O último internamento durou, em média, 13.62 dias (DP = 

15.94 dias, Mdn = 9.00 dias), variando entre 0 e 114 dias. 

Por fim, a Tabela 8 apresenta as medidas descritivas relativamente aos sintomas 

que foram documentados durante o internamento. Observa-se que os sintomas mais 

frequentes são dispneia (n = 174, 74.00%) e dor (n = 110, 46.80%) e, ainda, que 92.80% 

dos doentes têm sintomas persistentes, dos quais, a maioria (n = 139, 59,10%) apresenta 

entre 1 a 3 sintomas documentados. 

 

 n (%) 

Primeiro Serviço de Internamento   

Serviço de Medicina Interna 191 81.30 

Unidade de Cuidados Intermédios 14 6.00 

Serviço de Especialidade Cirúrgica 12 5.10 

Unidade de Cuidados Intensivos 11 4.70 

Serviço de Internamento de Especialidade 7 3.00 

Outros serviços, durante o internamento    

Sim 71 30.20 

Não 164 69.80 

Unidade de Cuidados Intermédios 37 52.10 

Serviço de Medicina interna 26 36.60 

Unidade de Cuidados Intensivos 14 19.70 

Serviço de Especialidade Cirúrgica 9 12.70 

Serviço de Internamento de Especialidade 5 7.00 
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Tabela 8. Medidas descritivas relativas aos sintomas documentados durante o 

internamento (n=235).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 n (%) 

Sintoma   

Dispneia 174 74.00 

Dor 110 46.80 

Edemas 68 28.90 

Agitação 48 20.40 

Sonolência 45 19.10 

Anorexia 42 17.90 

Vómitos 32 13.60 

Confusão 29 12.30 

Fadiga 29 12.30 

Náusea 26 11.10 

Astenia 25 10.60 

Sede 12 5.10 

Ansiedade 7 3.00 

Insónia 6 2.60 

Tonturas 4 1.70 

Delírium 3 1.30 

Prurido 3 1.30 

Alucinações 2 0.90 

Humor Deprimido 2 0.90 

Tosse 2 0.90 

Parestesias 2 0.90 

Fraqueza Muscular 1 0.40 

Número de Sintomas   

Sem sintomas 17 7.20 

1-3 Sintomas 139 59.10 

4-6 Sintomas 65 27.70 

7-9 Sintomas 13 5.50 

Mais do que 10 Sintomas 1 0.40 



 

51 
 

Caracterização da amostra em função da Medicação e Cuidados prestados 

 

As tabelas 9 e 10 apresentam as medidas descritivas relativas à medicação dos 

utentes. No que diz respeito a medicação com opiáceos (Tabela 9), observa-se que a 

maioria dos utentes (n = 177 doentes, 75.30%) fez este tipo de medicação, durante o 

internamento, sendo a morfina a medicação mais frequente (n = 157 doentes, 88.70%). 

 

 

Tabela 9. Medidas descritivas relativas à medicação com opiáceos (n=235).

 

 

Como pode observar-se na Tabela 10, 21.30% dos doentes encontrava-se 

hipocoagulado, previamente ao internamento. Apesar disso, na maioria dos casos esta 

terapêutica foi suspensa (n = 27, 55.10%), durante o internamento, regra geral nos 

últimos 3 dias de vida (n = 10, 37.00%).  

Relativamente aos agentes estimuladores da eritropoiese, utilizados em 34 

(14.50%) dos casos, previamente ao internamento, esta terapêutica não foi, geralmente, 

suspensa (n = 24, 70.60%), durante o internamento. Nos casos em que foi suspensa (n 

= 10, 29.40%), a suspensão tendeu a acontecer nos últimos 3 dias de vida (n = 6, 

60.00%). 

 

 

 

 

 n  (%) 

Medicação com opiáceos   

Sim 

 
177  75.30 

Não 58  24.70 

Morfina 157  88.70 

Tramadol 33  18.50 

Fentanilo 10  5.60 

Buprenorfina 5  2.80 

Petidina 2  1.10 

Tapentadol 1  10.60 
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Tabela 10. Medidas descritivas relativas a hipocoagulação e agentes 

estimuladores da eritropoiese (n=235). 

 

As Tabelas 11 e 12 apresentam as medidas descritivas relativamente aos 

cuidados prestados aos utentes. No que se refere a exames complementares de 

diagnóstico (Tabela 11), observa-se que os exames complementares mais frequentes 

foram as análises laboratoriais (n = 217, 92.30%) e exames imagiológicos, 

nomeadamente, radiografias (n = 118, 50.20%). 

 

 n  (%) 

Hipocoagulação   

Sim 50  21.30 

Não 185  78.70 

Suspendeu    

Sim 27  55.10 

Não 22  44.90 

Data de Suspensão    

Nos últimos 3 dias de vida 10  37.00 

Nos últimos 5 dias de vida 4  14.80 

Nos últimos 7 dias de vida 4  14.80 

Nos últimos 15 dias de vida 3  11.10 

Nos últimos 20 dias de vida 3  11.10 

No último mês de vida 2  7.40 

Superior ao último mês de vida 1  3.70 

Agentes estimuladores da eritropoiese   

Sim 34  14.50 

Não 201  85.50 

Suspendeu    

Sim  10  29.40 

Não 24  70.60 

Data de Suspensão    

Nos últimos 3 dias de vida 6  60.00 

Nos últimos 5 dias de vida 2  20.00 

Nos últimos 7 dias de vida 1  10.00 

Nos últimos 15 dias de vida 1  10.00 

Nos últimos 20 dias de vida 0  0.00 

No último mês de vida 0  0.00 

Superior ao último mês de vida 0  0.00 
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Tabela 11. Medidas descritivas relativas a exames complementares de diagnóstico 

realizados (n=235).

 

Como pode constatar-se através da Tabela 12, 31.90% (n = 75) dos doentes 

realizaram alimentação artificial, na maioria dos casos via sonda nasogástrica (SNG) 

(n = 74, 98.70%). Verifica-se ainda que 11.90% (n = 28) dos doentes necessitou de 

ventilação mecânica assistida, sendo que a mais frequente foi a ventilação não invasiva 

(n = 23, 9.80%).  

 n  (%) 

Exames complementares de diagnóstico   

Sim 217  92.30 

Não 18  7.70 

Análises laboratoriais 217  92.30 

Radiografia 118  50.20 

Ecografia 97  41.30 

Tomografia Computorizada 75  31.90 

Eletrocardiograma 29  12.30 

Eletroencefalograma 21  8.90 

Endoscopia Digestiva Alta 15  6.40 

Colonoscopia 12  5.10 

Cateterismo Cardíaco  6  2.60 

Angiografia 5  2.10 

Ecodopler 4  1.70 

Cintigrafia 3  1.30 

Ecografia transesofágica 3  1.30 

Ressonância Magnética 2  0.90 

Broncofibroscopia 2  0.90 

Estudo do Sono 1  0.40 

Laringoscopia 1  0.40 

Paracentese 1  0.40 

Punção lombar 1  0.40 

Uretrocistoscopia 1  0.40 

Invasivos   

Sim 217  92.30 

Não 18  7.70 

Minimamente invasivos   

Sim 160  68.10 

Não 75  31.90 
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A maioria dos utentes não iniciou diálise no último mês de vida (n = 216, 

91.90%). Adicionalmente, constata-se que a hemodiálise foi suspensa no último mês 

de vida apenas em 7 casos (10.80%). Após a suspensão da diálise, o tempo de sobrevida 

variou entre 1 e 7 dias (M = 3.43 dias, DP = 2.76 dias, Mdn = 2.00 dias). Relativamente 

à frequência da diálise no último mês de vida, na maioria dos casos foi de 3 vezes por 

semana (n = 35, 57.40%). 

 

Tabela 12. Medidas descritivas relativas a alimentação artificial, ventilação e diálise  

(n=235).

 

A Tabela 13 apresenta as medidas descritivas relativas à referenciação para CP. 

Observa-se que apenas 26 (11.10%) doentes foram referenciados para CP, sendo que a 

referenciação ocorreu maioritariamente nos últimos três dias de vida do doente (n = 13, 

 n  (%) 

Alimentação Artificial   

Sim 75  31.90 

Não 160  68.10 

      Via de alimentação artificial   

      SNG 74  98.70 

      Parentérica 1  1.30 

Ventilação Mecânica   

Sim 28  11.90 

Não 207  88.10 

      Tipo de ventilação   

      Invasiva 7  3.00 

      Não invasiva 23  9.80 

Início de Diálise no último mês de vida   

Sim 19  8.10 

Não 216  91.90 

Suspensão de Diálise no último mês de vida   

Sim 7  10.80 

Não 58  89.20 

Frequência da Diálise no último mês de vida   

Não especificado 21  34.40 

2 vezes semana 1  1.60 

3 vezes por semana 31  57.40 

4 vezes por semana 1  1.60 

Superior a 5 vezes por semana 3  4.90 
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50.00%). Relativamente ao motivo da referenciação, verifica-se que o controlo dos 

sintomas foi o motivo mais frequente (n = 12, 46.20%), sendo a dispneia (n= 11, 

91.70%) e a dor (n=10, 83.30%) os principais sintomas que conduziram à referenciação. 

O responsável pela referenciação foi, na maioria dos casos, o médico do doente no 

Serviço de Internamento (n = 21, 80.80%). 

 

Tabela 13. Medidas descritivas relativas a referenciação para Cuidados 

Paliativos (n=235).

 

Caracterização da amostra em função da referenciação para cuidados paliativos 

 

No que diz respeito ao acompanhamento efetivo pela equipa de CP (Tabela 14), 

observa-se que a maioria dos doentes não chegou a ser observada pela equipa (n = 14, 

 n  (%) 

Referenciação para cuidados paliativos   

Sim 26  11.10 

Não 209  88.90 

Data da referenciação   

Nos últimos 3 dias de vida 13  50.00 

Nos últimos 5 dias de vida 1  3.80 

Nos últimos 7 dias de vida 2  7.70 

Nos últimos 15 dias de vida 5  19.20 

Nos últimos dias 20 dias de vida 3  11.50 

No último mês de vida 0  0.00 

Superior ao último mês de vida 2  7.70 

Motivo da referenciação   

Controlo de sintomas 12  46.20 

Orientação para cuidados no domicílio 6  23.10 

Apoio à Família  4  15.40 

Doença Oncológica terminal 4  15.40 

Suspensão de Diálise 3  11.50 

Doença Crónica Terminal 2  7.70 

Tratamento conservador da DRC 1  3.80 

Responsável pela referenciação   

Médico do doente no Serviço de Internamento 21  80.80 

Nefrologista do Serviço de Diálise 0  0.00 

Nefrologista da Consulta Externa 2  7.70 

Outros 3  11.50 
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53.80%). Relativamente aos que foram observados (n = 12, 46.20%), a data da primeira 

observação ocorreu, maioritariamente, nos últimos três dias de vida do doente (n = 7, 

58.30%). Observa-se, ainda, que em todos os casos não existiam Diretivas Antecipadas 

de Vontade (n = 235, 100.00%) 

 

Tabela 14. Medidas descritivas sobre o acompanhamento por equipa de 

Cuidados Paliativos (n=235).

 

Caracterização das circunstâncias de morte da amostra 

 

A Tabela 15 apresenta as medidas descritivas referentes à caracterização das 

circunstâncias de morte do doente.   

O óbito ocorreu maioritariamente no Serviço de Medicina Interna (n = 186, 

79.10%) e nenhum dos doentes foi autopsiado (n = 235, 100.00%).  

Na maioria dos casos existe documentação sobre ordens de não reanimação 

(DNR) (n = 157, 66.80%), mais frequentemente nos últimos 3 dias de vida do doente 

(n = 79, 49.70%). Na maioria dos casos, foi o médico do internamento quem 

documentou a ordem de DNR (n = 153, 95.60%).  

Em relação ao momento da morte verifica-se que, na maioria dos casos, o doente 

não estava acompanhado por nenhuma pessoa/ ente significativa (n = 104, 44.30%). 

Não obstante e, segundo informação documentada no sistema informático, em cerca de 

 n  (%) 

Foi observado pela Equipa de CP?   

Sim 12  46.20 

Não 14  53.80 

Data da primeira observação   

Nos últimos 3 dias de vida 7 58.30 

Nos últimos 5 dias de vida 0  0.00 

Nos últimos 7 dias de vida 2  16.70 

Nos últimos 15 dias de vida 2  16.70 

Nos últimos dias 20 dias de vida 0  0.00 

No último mês de vida 1  8.30 

Superior ao último mês de vida 0  0.00 

Diretiva Antecipada de Vontade   

Sim 0  0.00 

Não 235  100.00 
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50% dos casos a comunicação do óbito à família foi realizada por um enfermeiro (n = 

125, 53.20%). 

 

Tabela 15. Medidas descritivas relativas a caracterização da morte do doente 

(n=235).

 n  (%) 

Serviço em que ocorreu o óbito   

Serviço de Medicina Interna 186  79.10 

Serviço de Especialidade Cirúrgica  12  5.10 

Serviço de Internamento de Especialidade  5  2.10 

Unidade de Cuidados Intermédios  22  9.40 

Unidade de Cuidados Intensivos  10  4.30 

Autópsia   

Sim 0  0.00 

Não 235  100.00 

Ordem de DNR   

Sim 157  66.80 

Não 78  33.20 

Data da Ordem de DNR   

Nos últimos 3 dias de vida 79  49.70 

Nos últimos 5 dias de vida 19  11.90 

Nos últimos 7 dias de vida 20  12.60 

Nos últimos 15 dias de vida 25  15.70 

Nos últimos 20 dias de vida 11  6.90 

No último mês de vida 2  1.30 

Superior ao último mês de vida 3  1.90 

Quem documentou a ordem de DNR   

Nefrologista 1  0.60 

Médico Internamento 153  95.60 

Médico Urgência 5  3.10 

Medico Hematologia 1  0.60 

Cuidador presente no momento da morte   

Sim 37  15.70 

Não 104  44.30 

Não especificado 94  40.00 

Comunicação do óbito à Família   

Médico 26  11.10 

Enfermeiro 126  53.60 

Não registado 83  35.30 
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1. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

Apresentados os resultados obtidos centramo-nos, agora, na sua discussão tendo 

subjacente o objetivo de fornecer informação à comunidade científica acerca dos 

doentes renais em Portugal, nomeadamente a forma como são cuidados e morrem em 

contexto hospitalar e, ainda, sobre o acesso a CP especializados. 

Na análise das variáveis independentes de caracterização da amostra não foram 

encontrados dados diferentes dos descritos na literatura científica para esta patologia. 

A distribuição dos doentes por faixa etária e género mantiveram o padrão já descrito na 

literatura mundial (Gansevoort et al, 2013; Mills et al, 2015; USRDS, 2017). Verificou-

se que a maioria dos doentes são mulheres e encontra-se no grupo etário com idade 

superior a 80 anos e a esperança média de vida acompanha o que se verifica na 

população portuguesa em geral, que é de 80.76 anos de idade, segundo os dados do 

Instituto Nacional de Estatística (2018), sendo a idade média da amostra 80.62 anos. 

Verifica-se que nos doentes com DRC estadio 5, a média de idades diminui para 76.49 

anos e nos que se encontram em programa regular de hemodiálise, a média de idades é 

de 76.00 anos. Estes dados vão de encontro ao que se verifica na literatura, em que se 

constata uma diferença entre o tempo de vida esperado da população geral e os que 

recebem diálise (Johansen et al, 2007; Kotwal et al, 2016; Kramer et al, 2018). O que 

vem sustentar o facto de se associar a DRC como uma importante causa de anos de vida 

perdidos, tal como refere o estudo de Naghavi et al (2017), ao estimar os anos de vida 

perdidos por causas específicas de morte. 

Quanto à caracterização em função dos dados clínicos verificou-se que a 

maioria dos doentes se encontra nos estadios 3 a 5 da DRC (68.90%). Até ao momento, 

e tanto quanto é do nosso conhecimento, não há, em Portugal, estudos que nos permitam 

comparar se estes números acompanham a realidade da população com DRC. Contudo, 

estes dados vão de encontro aos resultados obtidos em estudos populacionais em que 

se verifica uma prevalência média global da DRC maior nestes estadios (Hill et al, 

2016). A TSR mais frequente no nosso estudo é a hemodiálise, resultado que 

acompanha os dados apresentados pela SPN (Macário, 2018).  

Observou-se também que as comorbilidades mais frequentes foram a doença 

vascular sistémica, doença cardíaca e metabólica, dados que vão de encontro ao 

apresentado na literatura que apontam forte associação entre a doença cardiovascular e 
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a diabetes mellitus com a DRC, sendo estas as principais causas de morbilidade e 

mortalidade, entre os doentes (Go et al, 2004; Chronic kidney Disease Prognosis 

Consortium et al, 2010; Gansevoort et al, 2013; Jha et al, 2013; Tuttle et al, 2014; Mills 

et al, 2015; USRDS, 2017;). Note-se, ainda, que a maioria dos doentes apresentava 

entre 3 a 5 comorbilidades e diminuição da capacidade funcional com algum grau de 

dependência, o que vem alertar e reforçar que os doentes com DRC são, de facto, 

doentes complexos, com mais que uma necessidade, com múltiplas crises ao longo do 

tempo, com forte impacto na sua qualidade de vida.  

Um estudo desenvolvido por Ceretta et al (2018), com um total de 7578 doentes 

que iniciaram TSR em onze países da europa, verificou que 70.00% tinham pelo menos 

uma comorbilidade, sendo a diabetes mellitus a mais frequente (39.50%), seguida da 

doença cardíaca isquémica (25.00%) e insuficiência cardíaca congestiva (22.30%). 

Outro estudo, realizado por SteenKamp & Caskey (2016), com um total de 7786 

doentes, verificou que cerca de metade (49.80%) apresentava uma ou mais 

comorbilidades, aumentando para 63.10% nos doentes com idade igual ou superior a 

65 anos. E, ainda, que a diabetes mellitus e a doença cardíaca estavam presentes em 

aproximadamente 36.00% e 20.00% dos doentes, respetivamente. Kotwal et al (2016) 

demonstraram no seu estudo, com um total de 6285 doentes que iniciaram TSR, uma 

forte relação entre um conjunto de comorbilidades, no qual se incluía a diabetes mellitus 

e doença cardiovascular, e diminuição do tempo de sobrevida. 

Relativamente ao último internamento verificou-se que a maioria dos doentes 

foi admitido através do serviço de urgência, proveniente do seu domicílio, sendo os 

diagnósticos de admissão mais frequentes a Infeção Respiratória e a Insuficiência 

Cardíaca agudizada, sendo o serviço de internamento predominante a Medicina Interna. 

Durante o internamento, 30.20% dos doentes estiveram internados em mais que um 

serviço hospitalar, sendo que 71.83% estiveram internados numa unidade de cuidados 

intermédios/intensivos. É de salientar, que nos últimos 6 meses de vida verificaram-se 

várias readmissões hospitalares e o último internamento durou, em média, 13.62 dias. 

As readmissões hospitalares frequentes representam um problema para os doentes com 

DRC, podendo tratar-se, também, de um importante fator de aumento dos custos 

associados aos cuidados de saúde desta população. Por outro lado, podem associar-se à 

incapacidade da família em cuidar destes doentes no seu domicílio. Um estudo de Go 

et al (2004) observou a existência de uma associação entre a TFG reduzida e o risco de 
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morte, eventos cardiovasculares e hospitalizações, destacando a importância clínica e 

de saúde pública da DRC. 

No estudo epidemiológico desenvolvido por Gomes, Sarmento & Ferreira 

(2013b) foram comparados os locais onde as pessoas morrem com as preferências da 

população, tendo-se verificado que 61.70% das mortes, no ano de 2010, ocorreram em 

hospitais/clínicas e 29.60% no domicílio. O estudo permitiu ainda constatar que, das 

pessoas inquiridas, relativamente ao local de preferência de morte, maioritariamente 

(51.20%) escolheram o domicílio como local preferido de morte e 35.70% uma unidade 

de CP, tendo-se verificado uma diferença substancial entre a realidade e as preferências 

da população por local de morte. Assim, e em Portugal, os autores salientaram a 

necessidade de se desenvolver serviços de CP domiciliários que apoiem a morte no 

domicílio, evitando o número de mortes em contexto hospitalar. 

Os doentes com DRC passam muito tempo em instituições de saúde, quer pelas 

comorbilidades que têm associadas, quer pelo tratamento da própria doença, em sessões 

de diálise, por exemplo. Para além disso, o nosso estudo documenta que nos últimos 

meses de vida, estes doentes passam muito tempo internados. Adicionalmente, mais do 

que estarem internados, vão rodando por vários serviços, não tendo sequer a 

estabilidade humana necessária, para um fim de vida com conforto e segurança, pois 

passam por vários profissionais, com necessária adaptação a diferentes ambientes. 

Acresce, ainda, o internamento em Cuidados Intensivos em doentes com necessidades 

complexas e cujo propósito é questionável. 

No nosso estudo, verificou-se que, de facto, os doentes com DRC têm, na sua 

maioria (92.80%), elevada carga sintomática, plurisintomatologia, sendo que 59.10% 

apresenta entre 1 a 3 sintomas sendo cada um destes sintomas de muito difícil controlo. 

Veja-se, por exemplo, a dispneia (74.00%), a dor (46.80%), a agitação (20.40%) e a 

anorexia (17.90%). Estes sintomas são semelhantes aos relatados em estudos que 

avaliam sintomas em CP (Moens et al, 2014; Stiel et al, 2014), conferindo a estes 

doentes um estatuto altamente complexo. 

 Estes dados podem ser indicativos da necessidade de cuidados especializados, 

dada a maior experiência das equipas de CP no controlo de sintomas persistentes e 

refratários. A DRC, enquanto doença de falência orgânica, é já vista na literatura como 

um dos espectros a incluir precocemente na avaliação por CP, tal como descrito 

anteriormente. Não obstante, na prática, é ainda limitada a referenciação destes doentes 

para CP. 
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Quanto à medicação realizada durante o internamento, verificou-se que a 

maioria (75.30%) dos doentes foi medicada com opiáceos, sendo a morfina o mais 

frequente. De facto, alguns princípios farmacológicos dos cuidados de fim de vida em 

doentes com DRC terminal incluem o uso de opióides e adjuvantes, não devendo ser 

limitada a oferta de terapêutica adequada, com base no medo de dependência (Cohen, 

Moss & Weisbord, 2006). 

Os dados documentam que 21.30% dos doentes estava hipocoagulado 

previamente ao internamento, verificando-se que na maioria dos casos esta terapêutica 

foi suspensa, regra geral, nos últimos três dias de vida. Os anticoagulantes orais são, 

usualmente, utilizados em doentes com DRC nos diferentes estadios da doença, no 

sentido de reduzir eventos de tromboembolismo, numa população com múltiplas 

comorbilidades e risco aumentado dos mesmos. Por outro lado, esta terapêutica está, 

também, associada ao aumento de eventos hemorrágicos, hospitalizações e 

morbilidade, com necessidade de controlo analítico frequente, no caso particular da 

varfarina. O benefício clínico desta terapêutica, nos estadios mais avançados da doença 

não é inteiramente conhecido, em particular na DRC terminal, sendo necessários mais 

estudos para avaliar a pertinência da manutenção desta terapêutica (Jain & Reilly, 

2019). 

No que diz respeito aos agentes estimuladores da eritropoiese, utilizados em 

14.50% dos casos, esta terapêutica não foi, geralmente, suspensa. Não obstante, nos 

casos em que foi suspensa, tendeu a acontecer nos últimos três dias de vida. O uso desta 

terapêutica veio revolucionar o tratamento da anemia associada à DRC, contudo a sua 

utilização tem um elevado custo e a administração implica um procedimento invasivo. 

Apesar disso, a sua utilização tem vindo a ser associada a uma redução da necessidade 

de transfusões, melhoria dos sintomas e qualidade de vida doentes (Cheng et al, 2017). 

No que diz respeito aos cuidados prestados, nomeadamente, à realização de 

exames complementares de diagnóstico observou-se que a maioria dos doentes 

(92.30%) realizou múltiplos exames complementares de diagnóstico, alguns altamente 

invasivos. A alimentação, por via artificial, ocorreu em 31.90% dos doentes e 11.90% 

necessitaram de ventilação mecânica assistida, maioritariamente não invasiva. 

Sampson, Candy & Jones (2009), numa revisão sistemática da literatura com o objetivo 

de avaliar o resultado da nutrição por sonda, em pessoas idosas com demência 

avançada, não encontraram evidências conclusivas de que a nutrição por via artificial 

seja eficaz em termos de prolongamento da sobrevida, melhoria da qualidade de vida, 



 

63 

 

estado nutricional ou diminuição do risco de úlceras de pressão. Pode, inclusive, 

aumentar o risco de desenvolver pneumonia e consequente morte. Embora se trate de 

um assunto complexo, o uso de medidas de suporte artificial, como no caso da 

alimentação, poderão ser consideradas fúteis em situação de fim de vida. 

Dos doentes em hemodiálise, 89.20% nunca suspenderam o tratamento, tendo-

se verificado 19 casos que iniciaram diálise no último mês de vida. Um estudo de Wong 

et al (2012) sugere que doentes em diálise são sujeitos a tratamentos invasivos e 

intensivos em fim de vida. Isto porque, dos doentes incluídos no estudo, 48.90% foram 

admitidos numa unidade de cuidados intensivos, 29.0% foram submetidos a pelo menos 

um procedimento invasivo durante o último mês de vida, tendo sido a ventilação 

mecânica (22.20%) o mais comum, seguido de reanimação cardiopulmonar (11.90%) 

e colocação de SNG (3.90%). Estes dados podem dever-se ao facto de existir um atraso 

no reconhecimento da necessidade de uma abordagem paliativa.    

Cohen et al (2000), no seu estudo, com o objetivo de avaliar a qualidade de 

morrer após a suspensão de diálise verificou que a sobrevida após suspender diálise foi, 

em média, de 8.20 dias, sendo que a maioria dos doentes (85.00%) apresentou uma boa 

morte e, ainda, que 81.00% dos doentes não sofreu durante o último dia de vida. No 

domínio psicossocial verificou-se maior qualidade dos últimos dias de vida para 

aqueles em que a morte ocorreu em casa ou numa unidade de CP, em comparação com 

aqueles que morreram no hospital ou lar de idosos. Estes dados reforçam a necessidade 

de melhorar a tomada de decisão acerca da suspensão de diálise, tendo em conta as 

limitações e sobrecarga que o tratamento implica, em particular numa fase final de vida. 

Pesquisas realizadas pela NKF, com o intuito de aprofundar a perceção dos 

doentes renais em tratamento de diálise e profissionais de saúde sobre discussões acerca 

de cuidados em fim de vida, demonstraram que mais de metade dos doentes (54.00%) 

referem não ter abordado este assunto com a equipa de saúde, apesar de a maioria 

manifestar esse desejo, apontando como assuntos a discutir a realização de diretivas 

antecipadas de vontade (43.00%) e controlo da dor (38.00%). O facto de a equipa de 

saúde não iniciar este tipo de discussões é apontada como a principal causa, pela 

maioria dos doentes, para que estas não aconteçam. Um terço dos profissionais refere 

não ter discussões sobre fim de vida com os doentes por considerar que estes não têm 

esse desejo, embora apenas 5.00% dos doentes concordem com essa perceção. Os 

profissionais apontam como assuntos de interesse a discutir: ordens de não reanimação 

e suspensão de diálise. Os autores concluíram que existem conceções erradas acerca da 
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disposição dos doentes para abordar os cuidados em fim de vida, bem como sobre os 

assuntos que desejam discutir, não existindo consenso sobre quem tem a 

responsabilidade de iniciar estas discussões. Não obstante, apontam, ainda, a 

necessidade de criar um processo no qual os profissionais tenham formação sobre estes 

assuntos e promovam um planeamento antecipado de cuidados, incluindo os assuntos 

que os doentes desejam discutir, cultivando assim, um ambiente no qual a discussão 

sobre cuidados em fim de vida sejam uma expectativa (Weiner, 2010).  

Ainda sobre este assunto, Van Biesen et al (2015), num estudo que envolveu 

528 nefrologistas de 45 países da europa, verificaram que 42.00% dos inquiridos 

relataram a ocorrência de decisões de suspensão de diálise na sua unidade, durante o 

último ano, e 56.00% tinham a perceção que a suspensão de diálise pode ser uma opção. 

Contudo, poucos relataram a existência de protocolos sobre tomada de decisão acerca 

da suspensão de diálise (7.00%) e encaminhamento para CP (10.00%). E, ainda, a 

maioria afirmou que os CP não faziam parte do seu currículo base e não tinham 

realizado formação na área. Tal como sugerem os autores, existe a necessidade de 

aprofundar e clarificar as orientações acerca da suspensão da diálise e encaminhamento 

para CP especializados, investindo na formação dos diferentes profissionais de saúde 

envolvidos neste processo de tomada de decisão e acompanhamento destes doentes.  

Relativamente à referenciação para CP verificou-se que, apenas 26 doentes 

foram referenciados, na sua maioria nos últimos três dias de vida do doente. O registo 

no processo clínico do doente sobre a necessidade de abordagem paliativa ou CP, e a 

referenciação para CP especializados, foram feitos numa minoria dos casos. Nota-se, 

assim, uma tendência à subestimação das necessidades paliativas dos doentes. O 

controlo de sintomas foi o motivo mais frequente (46.20%), tendo sido na maioria dos 

casos (80.80%), o médico do doente no Serviço de Internamento, o responsável pela 

referenciação. Não obstante, observa-se que a maioria dos doentes não chegou a ser 

observada pela equipa de CP. Relativamente aos que foram observados, a data da 

primeira observação ocorreu, maioritariamente, nos últimos três dias de vida do doente 

(58.30%). Observou-se, ainda, que em todos os casos não existiam Diretivas 

Antecipadas de Vontade, o que pode sugerir que não existe planeamento antecipado de 

cuidados adequado. 

A falência orgânica, na qual se inclui a DRC, representa uma das principais 

condições clínicas do grupo de doentes com necessidades paliativas, de acordo com um 

estudo desenvolvido por Gomez-Batiste et al (2014), com objetivo de determinar a 
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prevalência de doentes com doença crónica e avançada que necessitam de CP. De 

acordo com o mesmo estudo, verificou-se que apenas uma minoria de doentes foi 

identificada com necessidades paliativas, tal como se verifica no nosso estudo. 

Os dados sugerem, tal como referido anteriormente, que existe um atraso no 

reconhecimento das necessidades de atenção paliativa e, deste modo uma referenciação 

tardia para CP especializados, o que vem contrariar o que os modelos atuais de transição 

de cuidados sugerem. Ou seja, a abordagem paliativa não deverá ser restrita à fase 

terminal da doença, sendo reconhecido o contributo desta abordagem de cuidados em 

fases precoces da mesma quer, ao nível da aceitação da doença, melhoria da qualidade 

de vida dos doentes e facilitador no processo de tomada de decisão (Murray et al, 2005; 

Kane et al, 2013; Hannon et al, 2016).  

Os profissionais de saúde não costumam utilizar, de forma sistemática, 

ferramentas para identificar doentes com necessidades paliativas, tal como foi possível 

observar num estudo desenvolvido por Santos (2018) acerca dos CP para doentes não 

oncológicos num serviço de medicina interna. Foi possível verificar a mesma realidade 

no nosso estudo, o que pode fundamentar a realização de atitudes terapêuticas invasivas 

e desproporcionadas, no final de vida, na medida em que não se procede à correta 

identificação destes doentes. Apesar de raramente documentada (Morton et al, 2016), 

no estudo desenvolvido por Feyi et al (2015), a questão surpresa: Ficaria surpreendido 

se este doente morresse nos próximos 6 a 12 meses? apresentou alta sensibilidade e 

especificidade para determinar que doentes apresentam espectativa de vida reduzida, 

podendo servir de importante ferramenta na formulação de prognóstico e consequente 

otimização de cuidados. 

O encaminhamento para CP, nas patologias de falência orgânica, na qual se 

inclui a DRC, tal como sugere Bostwick et al (2017) é condicionado pela limitada 

perceção de prognóstico pelos profissionais de saúde. Os autores acrescentam que, este 

facto, deve-se à lenta e variável progressão da doença, traduzindo-se numa 

referenciação para CP, na maioria dos casos, tardia e reservada a doentes com baixa 

capacidade funcional. Por outro lado, serve de barreira para abordar questões 

relacionadas com o fim de vida com o doente e seus familiares (van den Heuvel et al, 

2016).  

Num estudo, realizado por O`Hare et al (2016), com o objetivo de explorar as 

perspetivas de planeamento avançado de cuidados dos diferentes profissionais de saúde 

que cuidam de doentes com DRC, verificou-se que, na sua maioria, os profissionais, 
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reconhecem benefícios no planeamento avançado de cuidados mesmo antes de iniciar 

a diálise. Referem, ainda, que a tomada de decisão sobre iniciar diálise pode, inclusive, 

constar numa diretiva antecipada de vontade. Todavia, os autores sugerem que se 

perdem importantes oportunidades de iniciar discussões sobre cuidados em fim de vida 

pelo facto de não existir consenso sobre quem tem a responsabilidade de abordar estes 

assuntos. E, acrescentam que, o trabalho em equipa é fundamental, devendo ser 

incluídas estratégias para definir a participação dos diferentes elementos da equipa, 

multidisciplinar, em termos de funções e responsabilidades (O`Hare et al, 2016). No 

que diz respeito às circunstâncias de morte do doente, apesar de, a maioria ter falecido 

num serviço de medicina interna (79.10%), 13.70% faleceu num serviço de cuidados 

intermédios/intensivos e encontrava-se só aquando da morte (44.30%). A maioria 

(66.80%) tinha DNR sendo esta predominantemente documentada nos últimos 3 dias 

de vida do doente (49.70%), pelo médico do doente no internamento (95.60%). 

Segundo informação documentada no sistema informático, em cerca de 50.00% dos 

casos a comunicação do óbito à família foi realizada por um enfermeiro.  

Wachterman et al (2016), num estudo retrospetivo, compararam padrões e 

qualidade de cuidados em fim de vida de doentes que morreram com diferentes doenças 

graves. Nesse estudo, verificaram que a qualidade dos cuidados em fim de vida, relatada 

pelos familiares dos doentes falecidos, foi significativamente melhor para doentes 

oncológicos e com demência, do que para doentes com falência orgânica. Em grande 

parte, estes resultados devem-se a maiores taxas de consultas de CP, documentação de 

ordens de não reanimação e menor número de mortes em unidades de cuidados 

intensivos. Pelo que, os autores sugerem que, aumentar o acesso a CP e discussão sobre 

diretivas antecipadas de vontade para doentes com DRC, pode melhorar a qualidade 

geral dos cuidados em fim de vida. 

Na análise dos processos verificou-se que não é registada a causa de morte dos 

doentes, apenas certificado o óbito, sendo que possivelmente a causa de morte é apenas 

registada na certidão de óbito. Visto que os resultados nos mostram que não houve 

doentes autopsiados, os serviços e o próprio SNS perdem muita informação neste 

âmbito, isto porque registos acurados permitem uma melhor análise dos indicadores. 

Quando se procede a uma investigação deste género existem sempre limitações. 

O facto de ser um estudo retrospetivo impõe limitações na obtenção da amostra e 

medição das variáveis, sendo que os dados podem estar incompletos. A população em 

estudo limitou-se a uma unidade hospitalar, o que dificulta a generalização dos 
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resultados. Apesar de representativos, os resultados apresentados podem não se traduzir 

noutras unidades hospitalares. Outra limitação que não se pode deixar de mencionar é 

o facto de a amostra não ser probabilística. 

Analisado o conjunto de episódios, seguindo os critérios de inclusão, à data de 

três de fevereiro de 2019, verificou-se que só existiam dados codificados até ao ano de 

2015, sendo que os episódios dos restantes anos, ainda não se encontravam codificados 

e acessíveis para consulta. Embora não se trate de uma limitação do nosso estudo, mas 

da instituição, acaba por limitar os dados disponíveis para uma melhor análise dos 

indicadores em estudo. 

Apesar das limitações, o estudo trouxe dados importantes à comunidade 

científica sobre uma temática pouco estudada no nosso país, sendo importante conhecer 

a realidade de outros hospitais, com dados mais atuais. 
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CONCLUSÕES 

 

 

No contexto atual, a doença renal representa um problema importante em todo 

o mundo, estando com frequência associada a falência de órgão, causando um impacto 

importante na qualidade de vida da pessoa. A DRC trata-se de uma doença 

acompanhada por diversos fatores que influenciam a sua evolução, sendo esta 

caracterizada por um declínio gradual da função renal com episódios de agudização 

repetidos ao longo do tempo. Está associada a complexas comorbilidades e elevada 

carga sintomática sendo necessário estabelecer limites para o TSR. Uma abordagem 

paliativa é recomendada para dar resposta às complexas necessidades destes doentes. 

Na DRC pode ser difícil diferenciar um evento potencialmente reversível da 

morte iminente pelo que se torna um desafio à tomada de decisão sobre a integração 

em CP, discussão sobre diretivas antecipadas de vontade e tomada de decisão sobre 

tratamentos adequados. É crucial que os CP sejam bem coordenados, a fim de atender 

às necessidades destes doentes. O trabalho interdisciplinar numa população com 

cuidados fragmentados devido às comorbilidades associadas é fundamental. 

Os CP assumem-se, cada vez mais, como uma importante fração do sistema de 

saúde no contexto atual do aumento da prevalência da população idosa e das doenças 

crónicas, evolutivas, com prognóstico de vida limitado e, devem ser prestados a todas 

as pessoas com doenças graves e/ou avançadas, na continuidade dos cuidados de saúde, 

qualquer que seja o seu diagnóstico, idade e onde quer que se encontre. Não entender 

o importante contributo desta área dos cuidados de saúde pode implicar graves 

consequências na qualidade de vida dos doentes com necessidades paliativas. 

Apesar dos avanços na área dos CP e de se reconhecer a importância da sua 

integração nas doenças crónicas, estes encontram-se mais desenvolvidos e estudados 

na doença oncológica o que tem vindo a limitar o acesso aos CP, noutras patologias, 

nomeadamente, de falência de órgão. Muito trabalho ainda é necessário fazer para 

melhorar a evidência no que diz respeito aos benefícios e acesso aos CP nestas 

patologias. 

A ausência de trabalhos a nível nacional que reflitam sobre os cuidados 

prestados à pessoa com DRC, sobretudo na fase final de vida, representa uma lacuna 

importante do conhecimento nesta área. O nosso estudo veio contribuir para aumentar 

o conhecimento sobre os cuidados prestados aos doentes renais, em Portugal, 
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nomeadamente a forma como são cuidados e morrem em contexto hospitalar, 

permitindo chamar à atenção da necessária reflexão sobre a integração dos CP neste 

grupo de doentes. 

Os dados do estudo reforçam a ideia de que a DRC representa uma importante 

causa de anos de vida perdidos e que os doentes são, de facto, complexos, com mais do 

que uma necessidade, com múltiplas crises ao longo do tempo, tendo a DRC um forte 

impacto na qualidade de vida. 

Os doentes com DRC passam muito tempo em instituições de saúde pelas 

comorbilidades que têm associadas, pela elevada carga sintomática e pelo tratamento 

complexo. O nosso estudo documenta que nos últimos meses de vida estes doentes 

passam muito tempo internados, rodam por vários serviços, inclusive internamentos de 

cuidados intermédios/intensivos, e encontram-se sós aquando da morte, não sendo 

possível conferir a estabilidade humana necessária para um fim de vida digno. 

Tratamentos intensivos/invasivos são realizados a doentes com necessidades 

complexas e cujo propósito é questionável, mantendo-se inclusive programa regular de 

hemodiálise até ao fim de vida e, em algumas situações, inicia-se hemodiálise no último 

mês de vida, em doentes cuja capacidade de tomar decisões já se encontra limitada. 

Não obstante, apesar de, na maioria dos doentes existirem ordens de não reanimação 

documentadas, esta é feita nos últimos dias de vida do doente, não se tendo verificado 

a existência de diretivas antecipadas de vontade em nenhum dos casos.   

Os dados do estudo confirmam que o encaminhamento para CP é limitado e 

tardio, o que vem suportar a ideia que a prestação de CP a pessoas com falências de 

órgão é ainda escassa e merece profunda reflexão. 

Apesar das limitações e tendo em conta a finalidade do estudo e a problemática 

em questão, entendemos que os objetivos propostos foram alcançados de uma maneira 

geral. Os resultados deste estudo pretendem dar a conhecer a realidade do nosso país, 

no que diz respeito à DRC e sensibilizar para as necessidades destes doentes, 

contribuindo para a melhoria da prestação de cuidados e ganhos em saúde. 

É urgente identificar responsabilidades na identificação dos doentes com 

necessidades paliativas, de forma a adequar a prestação de cuidados, evitando a 

obstinação terapêutica, contribuindo para um aumento da qualidade de vida destes 

doentes e adequação dos cuidados prestados ao longo da evolução da doença. 

Poderá ser importante a utilização sistemática e registo da utilização de 

ferramentas para a identificação de doentes com necessidades paliativas, podendo ser 
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decisivo para que os CP sejam feitos de forma atempada e adequada. A promoção de 

uma formação contínua dos profissionais das diversas áreas da saúde parece ser 

fundamental, para diminuir as dúvidas e incertezas na tomada de decisão numa 

população de doentes com necessidades tão complexas e cuidados tão fragmentados, 

como é o caso da DRC. Aumentar o número de equipas de CP para dar melhor resposta 

às solicitações e acompanhamento próximo das situações identificadas, também, 

poderá ser fundamental. 

A crença de que os CP são destinados ao doente nos seus últimos dias de vida 

está desatualizada e, é urgente assumir efetivamente esta mudança de paradigma. 

O aumento da investigação em CP é fundamental para melhorar o conhecimento 

científico disponível à tomada de decisão baseada na evidência, pelo que investigações 

futuras neste domínio, em particular nas patologias de falência de órgão, seriam de 

grande interesse. Para pesquisas futuras seria interessante explorar junto dos 

profissionais de saúde, doentes e cuidadores portugueses quais as barreiras existentes à 

referenciação para CP especializados, ao longo das diferentes fases de evolução da 

DRC, e tomada de decisão sobre suspensão de diálise e/ou tratamento conservador. 

Seria, ainda, importante analisar qual a perceção acerca da importância dos CP na DRC 

e, ainda, sobre a qualidade dos cuidados prestados, em fim de vida, a estes doentes. 

A realização deste trabalho contribui para um crescimento a nível pessoal e 

profissional e espera-se que possa ser impulsionador para outros investigadores com 

interesse na área dos CP, em particular nas patologias de falência de órgão. 
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APÊNDICE 1 

 

Instrumento de Recolha de Dados



 
 

Guião de Recolha de Dados 

        Número 

1. Caracterização Social e Demográfica do Doente 

Género 

 Feminino  Masculino 

DN:________________________ Óbito:_____________________ 

Nacionalidade: ____________________ 

Área de Proveniência: ____________________ 

2. Caracterização Clínica do Doente 

Estádio da DRC 

 Estádio 1  Estádio 2  Estádio 3  Estádio 4  Estádio 5 

 

Opção de tratamento 

 Hemodiálise  Diálise 

Peritoneal 

 Transplante 

Renal 

 Tratamento 

Conservador 

Acesso para Hemodiálise 

 Sim Qual:____________________  Não 

Comorbilidades 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Dependência nos Autocuidados 

 Independente  Parcialmente 

Dependente 

 Totalmente 

dependente 

3. Caracterização do último internamento 

Local de Proveniência 

 Clínica de Diálise  Centro de 

Saúde 

 Residência 

para Idosos 

 Domicílio 

 

 



 

 

Admissão Hospitalar 

 Serviço de Urgência  Outros____________________ 

Diagnóstico de Admissão 

____________________________________________________________ 

Primeiro Serviço de Internamento 

______________________________ 

Durante o internamento o doente passou por outros serviços? 

 Sim     Quais: ____________________  Não 

Número de admissões hospitalares nos últimos 6 meses: _____vezes 

Duração do último internamento: _____dias 

Sintomas documentados: 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

4. Medicação 

Medicado com opiáceos: 

 Sim     Quais: ____________________  Não 

Hipocoagulação 

 Sim  Não 

Suspendeu hipocoagulação no último mês de vida 

 Sim     Data de suspensão: ____/_____/__________  Não 

Agentes estimuladores da eritropoiese 

 Sim  Não 

Suspendeu Estimuladores da Eritropoiese 

 Sim     Data de suspensão: 

_____/_____/__________ 

 Não 

 

 

 



 

 

5. Cuidados Prestados 

Exames Complementares de Diagnóstico realizados 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Alimentação Artificial 

 SNG  PEG  Parentérica 

 

Ventilação 

 Invasiva  Não Invasiva 

 

Iniciou Diálise no último mês de vida 

 Sim     Data de Inicio: _____/_____/__________  Não  

Suspendeu Diálise no último mês de vida 

 Sim     Data de suspensão:_____/_____/__________  Não 

Sobrevida após suspender diálise__________dias 

Frequência de Diálise no último mês de vida 

 Dias/Semana: __________  Horas/Sessão: __________ 

 

6. Referenciação do doente para os Cuidados Paliativos 

Referenciação para Cuidados Paliativos 

 Sim     Data de referenciação:_____/_____/__________  Não 

Motivo de referenciação 

______________________________ 

Responsável pela Referenciação 

 Médico do doente no Serviço de Internamento 

 Nefrologista do Serviço de Diálise 

 Outro: ______________________________ 

Iniciou acompanhamento por Equipa de Cuidados Paliativos 

 Sim     Data de Inicio:_____/_____/__________  Não 



 

 

Diretiva Antecipada de Vontade 

 Sim  Não 

 

7. Caracterização da Morte do doente 

Serviço em que ocorreu o óbito 

______________________________ 

Causa de Morte 

______________________________ 

Autópsia 

 Sim  Não 

Ordem de DNR 

 Sim     Data:_____/_____/__________  Não 

Quem documentou a ordem de DNR 

 Nefrologista  Médico do 

Internamento 

 Outro 

Cuidador presente no momento da morte 

 Sim  Não   Não especificado 

Comunicação do óbito à Família 

 Médico  Enfermeiro  Não Registado 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

 

Parecer da Comissão de ética, Autorização da Direção Clínica e do Responsável pelo 

Acesso à Informação para a realização deste estudo



Ao abrigo do novo RGPD e com vista à confidencialidade da instituição, todos os dados de identificação institucional 

ou pessoal foram ocultados. Nas provas, se necessário, serão facultados os documentos originais. 
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