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RESUMO 

Introdução  

A avaliação prognóstica em cuidados paliativos (CP) influencia o processo de tomada de 

decisão e a sinalização de prioridades. As escalas de prognóstico permitem classificar os 

doentes em diferentes grupos, de acordo com a sobrevida ao fim de determinado tempo. 

Apesar do Palliative Prognostic Index (PPI) ser uma das ferramentas prognósticas mais 

utilizadas para prever a expectativa de vida em CP, a sua precisão varia e, até à data, não 

existe um ponto de corte universal.  

 

Objetivo  

Avaliar a acuidade prognóstica do PPI num grupo de doentes oncológicos internados numa 

unidade de cuidados paliativos (UCP). 

 

Material e Métodos  

Estudo longitudinal, prospetivo, de coorte, observacional e analítico. Foram incluídos todos 

os doentes oncológicos, com idade superior a 18 anos, admitidos numa UCP no Norte de 

Portugal, entre setembro de 2018 e dezembro de 2019. Foram excluídos os doentes com 

delirium de causa iatrogénica. Para o cálculo do PPI, foram colhidos os seguintes dados: 

Palliative Perfomance Scale (PPS); ingestão oral; edema; dispneia em repouso e delirium 

diagnosticado recorrendo ao DSM-5 (Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações 

Mentais, 5ª edição). A análise estatística foi efetuada com recurso ao software Statistical 

Package for the Social Sciences® (SPSS) versão 23.0.   

 

Resultados 

Dos 201 doentes admitidos na UCP no período estudado, 27 foram excluídos. A amostra 

(n=174) tinha idade média de 69,7 anos; cerca de 54% era do género masculino; cerca de 79% 

foi referenciada por equipas intra-hospitalares. As neoplasias mais prevalentes eram do 

sistema digestivo (40,8%) e respiratório (21,8%).  

O tempo médio de sobrevida nos três grupos prognósticos (grupo 1: PPI ≤4; grupo 2: 4< PPI 

6; grupo 3: PPI>6) foi de 20, 25 e 8,5 dias respetivamente. Observaram-se diferenças 

significativas na sobrevida entre os grupos 1 e 3 de PPI, especialmente nas primeiras 6 

semanas. A sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e valor preditivo negativo do 

PPI na admissão foram, respetivamente, de 77,8; 46,3; 75,8 e 49% para um PPI > 6 e 87; 16; 

85,1 e 18,2% para um PPI >4.  



 

 

Conclusão  

O PPI é uma ferramenta útil para os médicos melhorarem a capacidade de predizer a 

sobrevivência e a mortalidade de doentes com cancro avançado no contexto de CP em 

Portugal. 

 

Palavras - chave: Doentes oncológicos; Prognóstico; Cuidados Paliativos. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

Introduction 

Prognostic evaluation in palliative care (PC) influences the decision-making process and 

signalization of priorities. The prognostic scales allow the classification of patients in different 

groups, according to the survival after a certain time. 

Despite being one of the most used prognostic tools to predict the expectance of life in PC, 

the Palliative Prognostic Index (PPI), and its precision, varies and, to this date, a universal 

cutting point does not exist. 

 

Objective 

Evaluate the prognostic acuity of PPI in a group of oncological patients interned in a palliative 

care unit (PCU). 

 

Materials and Methods  

A longitudinal, prospective, cohort, observational and analytic study. All oncological patients 

were included, aged 18 and older, admitted in an PCU in the North of Portugal, between 

september 2018 and december 2019. Patients with iatrogenic delirium have been excluded. 

For the calculation of the PPI the following data was collected:  

Palliative Perfomance Scale (PPS); oral ingestion, edema, dyspnea at rest and delirium 

diagnosed through the DSM-5 (Manual for Diagnosis and Statistics of Mental Disorders). The 

statistical analysis was achieved with the help of the software Statistical Package for the Social 

Sciences® (SPSS) version 23.0.   

 

Results 

Of the 201 patients admitted in the PCU during the studied period, 27 were excluded.  The 

sample (n=174) had an average age of 69.7 years; about 54% were men; about 79% was 

referenced by intra-hospital teams. The most prevailing neoplasms were those of the 

digestive (40.8%) and respiratory (21.8%) systems. 

The average time of survival in the three prognostic groups (group 1: PPI ≤4; group 2: 4< PPI 

6; group 3: PPI>6) was of 20, 25 and 8.5 days respectively. Significant differences of PPI were 

observed in the survival between groups 1 and 3, especially in the first 6 weeks. The sensibility, 

specificity, positive predictive value and negative predictive value in the PPI at admission 

were, respectively, of 77.8; 46.3; 75.8 and 49% for a PPI > 6 and 87; 16; 85.1 and 18.2% for a 

PPI >4. 



 

 

Conclusion 

The PPI is a useful tool for medical practitioners to improve their capability of predicting the 

survival and mortality of patients with cancer in advanced stages in the context of PC in 

Portugal. 

 

Key words: Oncological patients, Prognosis, Palliative Care. 
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1. Introdução 

 

1.1. Importância do prognóstico em Cuidados Paliativos 

A avaliação prognóstica em cuidados paliativos (CP) e a sua comunicação ao doente e 

respetivos familiares são de uma importância extrema na relação médico-doente. O 

prognóstico influencia o processo de tomada de decisão e a sinalização de prioridades. 1,2  

Embora na prática, a estimativa de sobrevivência clínica seja habitualmente utilizada 

para definir o prognóstico, isoladamente, a sua aplicação é limitada em termos de precisão e 

habitualmente sobrestimada.1 Uma revisão sistemática de oito estudos - que incluiu mais de 

1500 estimativas em doentes oncológicos em fase terminal - mostrou que as estimativas 

clínicas eram frequentemente imprecisas e excessivamente otimistas, pela tentativa dos 

médicos em manter a esperança ou confiança irrealista em novos tratamentos. 2 

A incerteza, a complexidade, a dinâmica e multidimensionalidade inerentes a este 

processo de prognosticar não devem ser um impedimento à sua prática. Antes, devem 

constituir uma motivação para adquirir competências específicas, baseadas em ferramentas 

adequadas e fidedignas, de forma a melhorar a acuidade das estimativas. 3 

Múltiplas escalas prognósticas têm sido desenvolvidas no sentido de providenciar ao 

profissional de saúde informação mais rigorosa acerca do prognóstico em doentes com 

doença oncológica avançada. 1 

 

1.2. Escalas de prognóstico 

Com base em análises multivariadas e modelos estatísticos, as escalas de prognóstico 

permitem classificar os doentes em diferentes grupos, de acordo com a sobrevida ao fim de 

determinado tempo. 4 Os modelos prognósticos mais validados em doença oncológica 

avançada, à data, são o Palliative Prognostic (PaP) Score, o Palliative Prognostic Index (PPI), o 

Modified Glasgow Prognostic Score (mGPS) e o Prognosis Palliative Care Study (PiPs).4 O PPI e 

o PaP Score são os instrumentos que têm sido mais estudados em termos de prognóstico. 1  

O PPI foi inicialmente desenvolvido numa unidade de cuidados paliativos (UCP) e, 

posteriormente, validado de forma independente em equipas hospitalares e domiciliárias de 

CP e hospital de agudos. 1 Quando o PPI era superior a 6, a sobrevida às 3 semanas foi prevista 

com uma sensibilidade de 83% e especificidade de 85%; quando o PPI era superior a 4, a 

sobrevida às 6 semanas foi prevista com sensibilidade de 79% e especificidade de 77%. 5 

 Apesar de ser uma ferramenta comumente utilizada para prever a expectativa de vida 

em CP, não existe um ponto de corte universal e a sua precisão varia. Numa revisão 
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sistemática e metanálise de 7 estudos, Liu, et al (2018) relataram que a sensibilidade e a 

especificidade do PPI para predizer a sobrevida às 3 semanas variaram de 51 a 92% e 60 a 

94%, respetivamente. Para as 6 semanas de sobrevida, foram de 46,0 a 89,1% e de 51,7 a 

84,4%, respetivamente. Considerando o ponto de corte de 6, a sensibilidade e especificidade 

combinadas do PPI para sobrevida às 3 semanas foram de 68% e 76% respetivamente. 

Considerando o ponto de corte de 4, a sensibilidade e especificidade do PPI para sobrevida às 

6 semanas foram de 68% e 82% respetivamente. Neste estudo, os autores referiram que o PPI 

é uma ferramenta de prognóstico adequada, especialmente em doentes com tempo de 

sobrevida curto. Para doentes com maior sobrevida, o PPI parece não ser tão eficaz pela 

incapacidade de determinar uma deterioração súbita do doente. No entanto, os autores não 

conseguiram definir um corte universal. Embora o PPI tenha um valor preditivo significativo e 

os pontos de corte de 4 e 6 pontos prevejam melhor o tempo de sobrevida dos doentes, os 

autores defendem a necessidade de estudos com melhor qualidade no futuro. 6  

 No estudo realizado por Baba, et al (2015), foi demonstrado que a viabilidade do PPI 

estava entre as mais elevadas e era superior a 90%. 1 Nesse mesmo estudo, observou-se que 

o PPI era significativamente menos preciso para prever a sobrevida do que o PaP Score e 

Delirium-PaP (D-PaP), tal como comprovado previamente num estudo que comparava o PaP 

Score e PPI no contexto de CP. 7 Estas conclusões parecem demonstrar que o PPI é adequado 

na prática clínica de rotina em situações em que, através de métodos não invasivos e pelo 

cálculo de apenas 5 itens, são suficientes estimativas aproximadas do prognóstico. 

 

1.2.1. Palliative Prognostic Index  

O PPI foi concebido por Morita, et al (1999) baseado em indivíduos com doença 

oncológica avançada, internados em UCP japonesas 4 e posteriormente externamente 

validado. 1, 7-11 Para além da Palliative Performance Scale (PPS), o PPI é definido em função da 

ingesta oral, da presença ou ausência de dispneia, edema e delirium (Tabela 1). A dúvida 

inerente ao facto do delirium ser ou não iatrogénico (situação que não deve ser pontuada) 

cria algumas limitações na sua aplicação. Entre as principais vantagens deste índice salientam-

se a ausência da necessidade de realizar medições invasivas ou estimativas de sobrevivência 

feitas pelo médico. De acordo com a pontuação obtida (de 0 a 15) em função dos diferentes 

itens, os doentes são divididos em 3 grupos preditores: um PPI >6 estima uma sobrevivência 

inferior a 3 semanas, um PPI >4 aponta para menos de 6 semanas de vida e um PPI ≤4 para 

uma sobrevivência maior que 6 semanas. Morita, et al demonstraram ainda que, no contexto 

de doença oncológica, o PPI pode contribuir para melhorar a acuidade das estimativas de 
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sobrevivência feitas pelos clínicos (de 62% para 74%). Atualmente, o PPI encontra-se apenas 

validado para doentes oncológicos. 3 

 Stone, et al (2008) propuseram que o PPI apresentava mais vantagens em 

comparação ao PaP Score em termos de facilidade de uso, fiabilidade e validade. 8 

Quadro 1 - Itens do Palliative Prognostic Index (tradução para a língua portuguesa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2. Palliative Performance Scale 

A PPS foi desenvolvida por Anderson, et al (1996), no Canadá,
 
e apresentada como 

um novo instrumento de medida do estado funcional, para doentes em CP. Trata-se de uma 

modificação da escala de performance de Karnofsky, avaliando 5 dimensões funcionais: a 

capacidade de deambular, o nível de atividade e evidência exterior de doença, o auto-cuidado, 

a ingesta oral e o estado de consciência. A escala deve ser preenchida da esquerda para a 

Item  

Pontuação Parcial 
Palliative Performance Scale (%) 

10-20 4 

30-50 2,5 

 60 0 

Ingestão oral  

Muito reduzida 2,5 

Reduzida 1,0 

Normal 0 

Edema  

Presente 1,0 

Ausente 0 

Dispneia em repouso  

Presente 3,5 

Ausente 0 

Delirium  

Presente 4,0 

Ausente 0 

Fonte: Stone C., Tiernan E., Dooley B. Prospective Validation of the Palliative Prognostic Index 
in Patients with Cancer. Journal of Pain and Symptom Management. 2008; 35:617–22.  
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direita no sentido de se encontrar a linha horizontal que melhor descreva a situação do doente 

(Tabela 2). 1      

Quadro 2- Palliative Performance Scale (versão 2) e seus níveis (tradução para a 

língua portuguesa) 

PPS        

(%) 

Capacidade de 

deambular 

Atividade e evidência de 

doença 

Auto-cuidado Ingestão oral Nível de 

consciência 

100 Total Atividade e trabalho normais; 

sem evidência de doença 

Totais Normal Total 

90 Total Atividade e trabalho normais; 

sem evidência de doença 

Totais Normal Total 

80 Total Atividade normal com esforço; 

sem evidência de doença 

Totais Normal ou 

reduzida 

Total 

70 Reduzida Incapaz de trabalho normal; 

doença significativa 

Totais Normal ou 

reduzida 

Total 

60 Reduzida Incapaz de hobbies (atividade 

doméstica; doença significativa 

Ajuda 

ocasional 

Normal ou 

reduzida 

Total ou 

confuso 

50 Sobretudo 

sentado/deitado 

Incapaz de qualquer trabalho; 

doença muito marcada 

Ajuda 

parcial 

Normal ou 

reduzida 

Total ou 

sonolento 

+/- confusão 

40 Sobretudo na 

cama 

Incapaz de maioria das 

atividades; doença muito 

marcada 

Com ajuda Normal ou 

reduzida 

Total ou 

sonolento 

+/- confusão 

30 Totalmente 

acamado 

Incapaz de qualquer atividade; 

doença muito marcada 

Ajuda total Normal ou 

reduzida 

Total ou 

sonolento 

+/- confusão 

20 Totalmente 

acamado 

Incapaz de qualquer atividade; 

doença muito marcada 

Ajuda total Mínima/pequenos 

golos 

Total ou 

sonolento 

+/- confusão 

10 Totalmente 

acamado 

Incapaz de qualquer atividade; 

doença muito marcada 

Ajuda total Apenas cuidados 

à boca 

Sonolento 

ou coma +/- 

confusão 

0 Morto - - - - 

Fonte: Npcrc.org [website]. Palliative performance scale (PPSv2) version 2. Canadá: Victoria 
Hospice Society; 2006; [consultado a 24 Março 2020]. Disponível em: 
http://www.npcrc.org/files/news/palliative_performance_scale_PPSv2.pdf 
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1.3. Importância do estudo 

Ermacora, et al (2018) evidenciaram, num estudo de comparação de instrumentos de 

prognóstico, que o PaP Score foi considerado o instrumento mais preciso na previsão da 

sobrevida a 30 dias e superior a outros scores, como o Objective Prognostic Score e o PPI. 

Porém, demonstraram que o PaP Score não foi calculado para 17% dos pacientes pela 

ausência de dados laboratoriais. Nesses casos, o PPI revelou uma boa precisão. Os autores 

afirmam ainda que os resultados sorológicos são fatores prognósticos menos importantes em 

pacientes com doença terminal, para os quais a condição clínica tem um maior interesse. 

Ermacora, et al acrescentam ser necessários mais estudos para avaliar de que forma estas 

ferramentas de prognóstico podem ser utilizadas para orientar na referenciação aos CP, bem 

como para melhorar a capacidade de prognosticar. 2 

No âmbito da avaliação do prognóstico, apenas um estudo foi desenvolvido na 

população portuguesa determinando a acuidade prognóstica em fim de vida através da 

comparação do valor preditivo de quatro diferentes métodos, entre os quais o PPI, na 

estimativa da sobrevivência de doentes oncológicos de um hospital central e universitário 

português. Neste estudo, Tavares (2010) descreve que o PPI mostrou ser um instrumento 

simples e de aplicação rápida, não dependendo nem dos resultados de exames 

complementares, nem do juízo clínico. Contudo, a autora sugere prudência na sua aplicação 

perante a evidência de sensibilidades e valores preditivos negativos baixos nas duas 

populações europeias (Alemanha e Irlanda) onde foi validado. 3 

No sentido de colmatar a escassez de estudos no âmbito do prognóstico dirigidos à 

população portuguesa, o presente estudo pretende avaliar a acuidade prognóstica do PPI num 

grupo de doentes oncológicos internados numa UCP no Norte de Portugal. 
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2. Objetivos 

O presente estudo tem como objetivo principal: 

• Determinar a acuidade prognóstica do PPI em doentes oncológicos admitidos numa 

UCP.  

Como objetivos secundários: 

• Relacionar o PPI com: género, idade, diagnóstico principal, Edmonton Sympton 

Assessment System (ESAS) total, comorbilidades, Eastern Cooperative Oncology 

Group Perfomance Status (ECOG perfomance status), local de referenciação e tempo 

desde referenciação até à admissão na UCP.  

Como forma de conseguir alcançar estes objetivos, definimos as seguintes questões 

orientadoras: 

• Determinar o PPS do doente no momento de admissão na UCP. 

• Determinar o PPI do doente no momento de admissão na UCP. 

• Determinar o outcome do doente à alta da UCP.  

• Determinar o valor preditivo positivo, valor preditivo negativo, sensibilidade e 

especificidade do PPI do doente no momento de admissão na UCP. 
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3. Material e Métodos 

 

3.1. Metodologia 

Trata-se de um estudo longitudinal, prospetivo, de coorte, observacional e analítico, 

no qual foram incluídos todos os doentes oncológicos admitidos na UCP de Poverello entre 

setembro de 2018 e dezembro de 2019. Considerou-se que o período de seguimento 

culminaria com o momento da alta do doente da UCP, coincidindo esse momento com a 

morte do doente, referenciação para o domicílio, equipa domiciliária de cuidados continuados 

integrados (ECCI), unidade de longa duração e manutenção (ULDM) ou transferência para 

outra UCP. 

No momento da admissão foram registadas as variáveis clínicas que permitem o 

cálculo do PPI, assim como as variáveis demográficas. Num segundo momento, foi registado 

o outcome do doente. Os dados foram colhidos retrospetiva e prospectivamente de acordo 

com a data de início de colheita.  

 

3.2. População 

Foram considerados no estudo os doentes admitidos na UCP de Poverello. Esta UCP 

tem uma previsão de capacidade limite de 10 camas disponíveis e está localizada na cidade 

de Braga. 

Critérios de inclusão:  todos os doentes com idade superior a 18 anos e admitidos na 

UCP durante o período de tempo selecionado. 

Critérios de exclusão: doentes com necessidades paliativas com doença não 

oncológica; doentes com delirium de causa iatrogénica. 

 

3.3. Amostra 

Doentes admitidos na UCP de Poverello entre setembro de 2018 e dezembro de 2019.  

 

3.4. Instrumentos 

Os dados foram obtidos através da consulta dos processos clínicos em papel e 

programa informático de suporte à UCP (aplicação GestCare CCI). 

 

3.4.1. Palliative Prognostic Index  

Para o cálculo do PPI, foram colhidos os seguintes dados: PPS; ingestão oral; edema; 

dispneia em repouso e delirium diagnosticado recorrendo ao DSM-5 - Manual de Diagnóstico 
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e Estatística das Perturbações Mentais, 5ª edição (Tabela 1). Maior pontuação indica pior 

condição geral e menor tempo de sobrevida. Tal como definido no estudo original, dois pontos 

de corte foram usados para estratificar os pacientes em três grupos prognósticos diferentes 

com base no PPI: grupo 1 corresponde a doentes com PPI inferior ou igual a 4, o grupo 2 

corresponde àqueles com PPI superior a 4 e menor ou igual a 6 e o grupo 3 corresponde a 

doentes com PPI superior a 6. 

 

3.4.2. Palliative Performance Scale  

A PPS avalia 5 dimensões funcionais: capacidade de deambular, o nível de atividade e 

evidência exterior de doença, o autocuidado, a ingesta oral e o estado de consciência (Tabela 

2). A PPS subdivide-se em 11 níveis, de 0 % a 100%, em aumentos seriados de 10%, 

correspondendo o 0% a um indivíduo morto e o 100% a alguém independente do ponto de 

vista ambulatório e saudável. 3,8 Como observado no estudo de Morita, et al (1999), os valores 

da PPS foram subsequentemente agrupados em PPS= “10-20%”, “30-50%” e “ 60%”.13  

 

3.4.3. Edmonton Symptom Assessment System  

No sentido de abordar a complexidade de sintomas inerentes aos doentes em CP, 

Bruera, et al (1991) desenvolveram a ESAS. Trata-se de uma ferramenta de preenchimento 

breve e clinicamente útil que descreve, através do autorrelato do doente, a intensidade dos 

seus sintomas físicos e psicológicos. A escala pode ser preenchida pelo doente, pela família 

ou pelos profissionais de saúde.14 

Esta escala inclui nove sintomas comuns na doença oncológica avançada (dor, 

cansaço, náuseas, depressão, ansiedade, sonolência, apetite, bem-estar, falta de ar), com a 

opção de acrescentar um décimo sintoma, específico do doente em causa. 14 Recentemente, 

as escalas analógicas visuais, inicialmente apresentadas na versão original, foram substituídas 

por uma classificação numérica entre 0 e 10, sendo que 10 corresponde à maior intensidade 

dos sintomas. Apesar da ausência de validação em Portugal e da sua subjetividade, 

relacionada com a natureza dinâmica dos sintomas experienciados, influenciados por um 

estado funcional flutuante e diferentes intervenções terapêuticas, é uma escala amplamente 

utilizada na prática clínica diária em CP. 14-15 

 No presente estudo, a ESAS foi utilizada com o intuito de melhor descrever os doentes 

da amostra, bem como de tentar estabelecer uma relação com os respetivos valores de PPI. 

Mais concretamente, tentar perceber se um doente que se autorrelata mais sintomático à 
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admissão, se correlaciona com um PPI mais elevado e consequentemente com um pior 

prognóstico.  

 

3.4.4. Eastern Cooperative Oncology Group Performance Status 

Esta escala foi desenvolvida pelo Grupo de Oncologia Cooperativa Oriental e 

publicada em 1982. A sua aplicação permite uma melhor avaliação da capacidade funcional 

dos doentes da amostra. Encontra-se dividida em 6 níveis funcionais conforme abaixo 

apresentado. 16 Tal como definido para a ESAS, também neste caso será testada a possível 

correlação entre ao grau da ECOG performance status e os resultados do PPI.  

 

Quadro 3 – Eastern Cooperative Oncology Group Performance Status (tradução para a língua 

portuguesa)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grau Descrição 

0 Totalmente ativo; capaz de realizar todas as suas atividades sem restrição como 

previamente ao surgimento da doença.
 

1 Restrição à atividade física extenuante, mas capaz de realizar trabalhos de natureza leve 

ou sedentária.
 

2 Capaz de realizar todos os auto-cuidados, mas incapaz de realizar qualquer atividade de 

trabalho. Levantado mais de 50% das horas de vigília. 

3 Capaz de realizar somente auto-cuidados limitados, confinado ao leito ou cadeira mais de 

50% das horas em que está acordado.
 

4 Completamente incapaz de realizar auto-cuidados. Totalmente confinado ao leito ou à 

cadeira.
 

5 Morte 

Fonte: Oken M, Creech R, Tormey D, Horton H, Davis T, Mc Fadden E, Carbone P. Toxicity and response criteria of 
the Eastern Cooperative Oncology Group. Am J Clin Oncol. 1982; 5:649-655. 
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3.5. Descrição das variáveis  

Abaixo estão descritas as variáveis estudadas, a sua definição bem como os resultados 

que cada variável pode assumir. 

 

Quadro 4- Descrição das variáveis clínicas, demográficas e calculadas para análise estatística 

Variável Definição operacional Tipo de 

variável 

Resultados que a variável pode 

assumir 

Variáveis demográficas 

Idade Idade, em anos, do utente 

no dia de admissão na 

UCP 

Quantitativa 

contínua 

_______________________ 

 

Género  Qualitativa 

nominal 

Feminino 

Masculino 

 

Local de referenciação  Equipa que sinalizou o 

doente na Rede Nacional 

de Cuidados Continuados 

Integrados através da 

plataforma GestCare CCI 

Qualitativa 

nominal 

Cuidados de Saúde Primários (CSP) 

ECCI 

ULDM 

Equipa Intra-Hospitalar de Suporte 

em CP (EIHSCP) 

Outra UCP 

 

Data de admissão na 

UCP 

Dia, mês e ano de 

admissão na UCP 

Qualitativa 

ordinal 

_______________________ 

Data de alta da UCP Dia, mês e ano da alta na 

UCP 

Qualitativa 

ordinal 

_______________________ 

Tempo de permanência 

na UCP 

Diferença, em dias, entre 

a data de admissão e a 

data de alta da UCP 

Quantitativa 

contínua 

_______________________ 

 

Destino pós-alta da UCP Outcome do doente no 

momento da alta  

Qualitativa 

nominal 

Domicílio  

ECCI 

ULDM 

Outra UCP  

Óbito  

Tempo desde 

referenciação até 

admissão na UCP 

Tempo decorrido, em 

dias, desde o momento 

em que o doente foi 

referenciado na 

plataforma GestCare CCI  

e a admissão na UCP 

 

Quantitativa 

contínua 

_______________________ 
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Variáveis clínicas 

Diagnóstico clínico Principal diagnóstico 

clínico do doente - local da 

neoplasia 

Qualitativa 

nominal 

Sistema Nervoso Central 

Cabeça e pescoço 

Digestivo 

Respiratório 

Mama  

Ginecológico 

Urológico  

Pele  

Tecido Conjuntivo e outros tecidos 

moles 

Hematológico 

Primário oculto  

 

Palliative Performance 

Scale (PPS) 

Valor atribuído de acordo 

com a Escala PPS versão 2 

Qualitativa 

ordinal 

[0-100%] 

Agrupados em:  

10% - 20% 

30% - 50% 

 60% 

 

Sinais clínicos Presença dos sinais 

considerados itens do PPI 

Qualitativa 

nominal 

Edemas  

Dispneia em repouso 

Delirium 

Nenhum 

 

Ingesta oral Item do PPI Qualitativa 

nominal 

Sim 

Não 

 

Palliative Prognostic 

Index (PPI) 

Valor total dos itens 

considerados para o 

cálculo do PPI, divididos 

nas categorias 

correspondentes a 

diferentes sobrevidas 

 

Qualitativa 

ordinal 

[0-15] 

Grupo 1:  4 

Grupo 2: > 4 e  6 

Grupo 3 > 6 

Edmonton Sympton 

Assessment System 

(ESAS) 

Valor total dos itens 

considerados para o 

cálculo do ESAS 

Qualitativa 

ordinal 

 [0 – 100] 

Eastern Cooperative 

Oncology Group (ECOG) 

performance status  

Valor atribuído de acordo 

com a ECOG perfomance 

status 

Qualitativa 

ordinal 

[0 – 4] 
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Comorbilidades Outros diagnósticos do 

doente excluindo a 

patologia principal ou 

problemas secundários à 

mesma 

Qualitativa 

nominal 

Cardiovascular 

Metabólica 

Respiratória 

Osteoarticular 

Psiquiátrica 

Neurológica 

Oftalmológica 

Otorrinolaringológica  

Dermatológica 

Infeciosa 

Urológica 

Oncológica 

 

Dispositivos Dispositivos de que o 

doente era portador no 

momento da admissão.  

Qualitativa 

nominal 

Ostomia digestiva ou urinária 

Traqueostomia 

Gastrostomia percutânea 

Sonda naso-gástrica 

Fralda 

Algaliação 

Oxigenoterapia 

Outro 

 

Variáveis calculadas para análise estatística 

Sobrevida < 3 semanas Categorização da 

sobrevida em inferior ou 

superior a 3 semanas 

Qualitativa 

nominal 

(binária) 

0 = Não 

1 = Sim 

Sobrevida < 6 semanas Categorização da 

sobrevida em inferior ou 

superior a 6 semanas 

Qualitativa 

nominal 

(binária) 

0 = Não 

1 = Sim 

Óbito Categorização do outcome 

em óbito ou outro. 

Qualitativa 

nominal 

(binária) 

0 = Outro outcome 

1 = Óbito 

PPI >4 Categorização do PPI em 

inferior ou superior a 4 

Qualitativa 

nominal 

(binária) 

0 = PPI ≤4 

1 = PPI >4 

PPI >6 Categorização do PPI em 

inferior ou superior a 6 

Qualitativa 

nominal 

(binária) 

0 = PPI ≤6 

1 = PPI >6 

Tipo de Diagnóstico Categorização do 

diagnóstico que motivou o 

internamento na UCP 

Qualitativa 

nominal 

(binária) 

0 = Oncológico 

1 = Não oncológico 
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3.6. Análise estatística  

O PPI foi divido em 3 grupos, utilizando como pontos de corte os valores 4 e 6: 

• Grupo 1: PPI≤4 

• Grupo 2: 4<PPI≤6 

• Grupo 3: >6 

Valores de sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e valor preditivo 

negativo foram calculados para estimar a sua capacidade preditiva a 3 semanas (PPI≥6) e a 6 

semanas (PPI≤4).  

Foram construídas curvas de sobrevivência de Kaplan-Meier para cada um dos 3 

grupos. Para estimar a relação entre o PPI e o tempo de sobrevida, desde o momento de 

admissão na unidade de cuidados paliativos, foram calculados modelos de Cox de riscos 

proporcionais univariados. Foram igualmente construídas curvas de sobrevivência de Kaplan-

Meier para cada um dos componentes do PPI e calculados modelos de COX univariados por 

variável estudada.  

Na análise da relação entre o PPI e as diferentes variáveis, foram aplicados os testes 

estatísticos qui-quadrado e ANOVA de acordo com o tipo de variável.    

A análise estatística foi efetuada com o software SPSS, versão 23. Foi considerado o 

nível de significância de 0,05. 
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4. Resultados 

 

4.1. Caracterização da amostra 

Dos 201 doentes admitidos na UCP no período temporal estudado, 27 foram excluídos 

por apresentarem, como diagnóstico principal, doença não oncológica (n=174).  

A tabela 1 apresenta as características clínicas e demográficas dos doentes incluídos 

no estudo.  A idade média dos doentes foi de 69,7 anos, compreendida entre um mínimo de 

32 anos e um máximo de 98 anos. Cerca de 54% era do género masculino. 

A maioria dos doentes foi referenciado das equipas intra-hospitalares (78,7%), sendo 

que apenas 19% eram provenientes dos cuidados de saúde primários. A mediana do tempo 

decorrido desde a referenciação na aplicação GestCare CCI até ao dia de admissão na UCP 

foi de 9 dias. No entanto, este tempo mostrou- se amplamente variável entre 1 e 70 dias. 

Relativamente ao tempo de permanência na UCP, o tempo mediano de 10 dias 

permite desde já perceber a elevada mortalidade na amostra, corroborado adiante por 

sobrevivências medianas igualmente baixas nos três grupos de PPI estudados.  

 Em termos de apresentação clínica, o delirium foi, entre os componentes do PPI, o 

sinal mais frequentemente diagnosticado (n=98). Entre as comorbilidades referidas, as que se 

mostraram mais prevalentes foram as cardiovasculares e metabólicas. 

 De notar que relativamente à capacidade funcional dos doentes no momento da 

admissão, a grande maioria apresentava em elevado grau de dependência (66,7% com ECOG 

performance status =4 e 87,4% com PPS entre 30-50%). 

As neoplasias mais prevalentes foram as do sistema digestivo (40,8%) e respiratório 

(21,8%) (tabela 2).    

Relativamente à sintomatologia, referida pelos doentes ou interpretada pela equipa 

de enfermagem, o impacto no bem-estar, perda de apetite e cansaço foram os sintomas com 

maior pontuação (tabela 3).  

Na tabela 4 podemos observar que a seguir aos sistemas de contenção de urina e 

fezes, os dispositivos para oxigenoterapia eram os terceiros mais prevalentes entre os doentes 

admitidos na UCP. 
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Tabela 1- Características clínicas e demográficas dos participantes (n=174) 

Variáveis estudadas Mediana IIQ Média Desvio Padrão 

Idade (anos) 70 19 69,7 13,4 

ESAS total (n=140) 20 13 20,7 10,0 

Tempo desde referenciação até admissão (dias)  9 8 10,9 9,9 

Tempo de permanência (dias) 10 24 20,1 25,3 

Género n % 

Feminino 80 46,0 

Masculino 94 54,0 

Local de Referenciação n % 

CSP 33 19,0 

ECCI 1 0,6 

ULDM 2 1,1 

EIHSCP 137 78,7 

Outra UCP 1 0,6 

Sinais clínicos n % 

Delirium 98 56,3 

Dispneia 50 28,7 

Edema 55 31,6 

Nenhum 38 21,8 

Ingestão oral n % 

Sim 132 75,9 

Não 42 24,1 

Comorbilidades n % 

Cardiovascular  96 55,2 

Metabólica  76 43,7 

Respiratória 23 13,2 

Osteoarticular 31 17,8 

Neurológica 32 18,4 

Psiquiátrica 28 16,1 

Oftalmológica 11 6,3 

Otorrinolaringológica 4 2,3 

Dermatológica 2 1,1 

Infeciosa 8 4,6 

Urológica 15 8,6 

Oncológica 14 8,0 

ECOG performance status n % 

2 7 4,0 

3 51 29,3 

4 116 66,7 
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PPS n % 

10 – 20  20 11,5 

30 – 50 152 87,4 

≥ 60 2 1,1 

 

 

 

 

Tabela 2- Caracterização do local da neoplasia (n=174) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 3- Caracterização da Edmonton Sympton Assessment System (desagregado, média e 

desvio padrão) (n=140) 

 Média Desvio Padrão 

ESAS total 20,73 10,0 

Dor 1,42 1,77 

Cansaço 3,45 2,46 

Sonolência 1,92 2,65 

Náuseas 0,88 1,97 

Apetite 4,13 2,93 

Dispneia 0,76 1,59 

Depressão 1,76 2,04 

Ansiedade 1,77 2,02 

Bem-estar 4,53 2,29 

 

Local da Neoplasia n % 

Cabeça e pescoço 18 10,3 

Digestivo 71 40,8 

Ginecológico 9 5,2 

Hematológico 6 3,4 

Mama 7 4,0 

Pele 3 1,7 

Respiratório 38 21,8 

Sistema Nervoso Central 8 4,6 

Tecido conjuntivo e outros tecidos moles 1 0,6 

Urológico 10 5,7 

Primário oculto 3 1,7 

Legenda: ESAS: Edmonton Sympton Assessment System; CSP: Cuidados de Saúde Primários; ECCI: Equipa de 

Cuidados Continuados Integrados; ULDM: Unidade de Longa Duração e Manuntenção; EIHSCP:Equipa Intra-

Hospitalar de Suporte em Cuidados Paliativos; UCP: Unidade de Cuidados Paliativos; ECOG: Eastern Cooperative 

Oncology Group; PPS: Palliative Performance Scale. 

 

Legenda: ESAS: Edmonton Sympton Assessment System; 

nota: em 34 doentes não foi calculada a ESAS, daí n=140. 
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Tabela 4 - Percentagem de utentes por tipo de dispositivo (n=174) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Caracterização dos grupos prognósticos  

Pela análise da tabela 5, observa-se que os grupos 1 e 2 têm poucos indivíduos, 

comparativamente ao grupo 3, o que se traduz em intervalos de confiança largos, e por isso é 

difícil de extrair conclusões significativas para estes grupos. Como expectável, a sobrevida 

mediana do grupo 3 é muito inferior à dos grupos 1 e 2. Porém, contrariamente ao esperado, 

a sobrevida mediana do grupo 2 é superior à do grupo 1.  

Ainda, a proporção de óbitos é elevada em todos os grupos, o que se irá repercutir 

adiante em valores mais baixos de especificidade e valor preditivo negativo. 

 

Tabela 5- Características dos grupos de Palliative Prognostic Index (n=174) 

 

 

4.3. Acuidade prognóstica do Palliative Prognostic Index 

A sobrevida calculada a 3 semanas foi de 68,4% (117/171) e a sobrevida a 6 semanas 

foi de 84,6% (138/163). 

A tabela 6 apresenta os valores de sensibilidade, especificidade, valor preditivo 

positivo (VPP) e valor preditivo negativo (VPN) do PPI. De ressalvar, como já previamente 

referido, os valores mais baixos de especificidade e VPN pelo elevado número de óbitos em 

todos os grupos de PPI.  

Dispositivos % 

Ostomia digestiva ou urinária 9,8 

Traqueostomia 5,2 

Gastrostomia percutânea 7,5 

Sonda naso-gástrica 13,8 

Fralda 55,2 

Algaliação 31,6 

Oxigenoterapia 20,7 

Outro 2,9 

Grupos de 

PPI 

n Óbitos Sobrevivência mediana 

(dias) 

 

Intervalo de confiança a 95% para a 

mediana 

Limite inferior Limite superior 

1 25 21 20,0 11 41 

2 27 21 25,0 7 67 

3 122 110 8,5 6 14 

Legenda: PPI: Palliative Prognostic Index; grupo 1: PPI ≤4; grupo 2: 4< PPI 6; grupo 3: PPI>6 
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Pela análise da tabela 7, verifica-se que o risco de morrer em indivíduos com edema 

é 1,71 vezes o dos indivíduos sem edema (gráfico 1), bem como o risco de morrer em 

indivíduos com dispneia é 1,14 vezes o dos indivíduos sem dispneia (gráfico 2). Observa-se 

também que cada ano de idade aumenta o risco de morrer em 1,6%. Por outro lado, não se 

verificaram diferenças significativas entre géneros no risco de morrer. A presença de delirium 

(gráfico 3) e ausência de ingestão oral (gráfico 4) estão associadas a um risco de morte mais 

elevado (1,17 e 1,14, respetivamente), porém esta associação não foi significativa.  Da mesma 

forma, cada aumento de unidade na escala ESAS aumenta o risco de morrer em 1,6%, mas 

este aumento também não foi significativo. 

 

Tabela 6- Valores de sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e valor preditivo 

negativo do Palliative Prognostic Index (n=174) 

 

 

 

 

Tabela 7- Modelo de Cox univariado, por variável (n=174) 

Variável Razão dos Riscos IC 95% Valor p 

Idade 1,016 [1,003 – 1,029] 0,015* 

Género 0,95 [0,69 – 1,31] 0,745 

Sinais clínicos    

Edema 1,71 [1,21 – 2,41] 0,002* 

Dispneia 1,45 [1,02 – 20,6] 0,039* 

Delirium 1,17 [0,85 – 1,62] 0,345 

Ingestão oral    

Não  1,14 [0,95 – 1,38] 0,155 

ESAS total 1,016 [0,998 – 1,035] 0,085 

 
 

 PPI>6# (n=171) 

% (IC 95%) 

PPI>4$ (n=163) 

% (IC 95%) 

Sensibilidade 77,8 (69,2 – 84,9) 87,0 (70,2 – 92,1) 

Especificidade 46,3 (32,6 – 60,4) 16,0 (8,2 – 36,0) 

Valor preditivo positivo  75,8 (70,6 – 80,4) 85,1 (77,7 – 83,1) 

Valor preditivo negativo 49,0 (38,1 – 60,0) 18,2 (15,0 – 46,2) 

Legenda: # : preditor de sobrevida inferior a 3 semanas (21 dias); $ : preditor de sobrevida inferior a 6 semanas (42 
dias); IC 95%: intervalo de confiança a 95%; PPI: Palliative Prognostic Index. 
 

Legenda: *:p<0,05; IC 95%: intervalo de confiança a 95%; ESAS: Edmonton 

Sympton Assessment System. 
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Gráfico 1- Curvas de Kaplan-Meier por componente do Palliative Prognostic Index: edema 
(n=174) 
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Gráfico 2- Curvas de Kaplan-Meier por componente do Palliative Prognostic Index: dispneia 
(n=174) 
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Gráfico 4- Curvas de Kaplan-Meier por componente do Palliative Prognostic Index: 

ingestão oral (n=174) 
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Gráfico 3- Curvas de Kaplan-Meier por componente do Palliative Prognostic Index: 

delirium (n=174) 



 

 38 

Gráfico 5-Curvas de Kaplan-Meier por grupo de Palliative Prognostic Index (n=174) 

 
 

 

Tabela 8- Testes estatísticos com comparações aos pares 

 PPI <=4 >4 

χ2 p χ2 p 

Log Rank (Mantel-Cox) >4 ,251 ,617 ________ _____ 

>6 2,793 ,095 3,215 ,073 

Breslow (Generalized 

Wilcoxon) 

>4 ,396 ,529 ________ _____ 

>6 6,597 ,010 2,360 ,124 

 

 

Pela análise do gráfico 5 e tabela 8, o teste de Breslow permite-nos afirmar que há 

diferenças significativas na sobrevida entre os grupos 1 e 3 de PPI, especialmente se 

limitarmos a análise às primeiras 6 semanas (42 dias).  

Por outro lado, não é possível afirmar que existem diferenças significativas entre os 

grupos 1 e 2 ou entre os grupos 2 e 3 de PPI. Observa-se que a curva do grupo 2 tem uma 

evolução inicial semelhante à do grupo 3, mas a partir do 8º dia não ocorreram óbitos no 

grupo 2 até ao 24º dias, pelo que a curva diverge da do grupo 3, como seria de esperar.  

Contrariamente ao esperado, o grupo 1 apresenta uma redução de sobrevida mais 

acentuada que o grupo 2 após o 24ª dia, o que se verifica por uma probabilidade de 

sobrevivência no grupo 1 inferior à probabilidade de sobrevivência no grupo 2 a partir do 35º 

+
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Legenda: χ2 – qui-quadrado; PPI: Palliative Prognostic Index. 
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dia (gráfico 5). Estes resultados devem-se provavelmente ao número reduzido de indivíduos 

nos grupos 1 e 2 de PPI, tal como observado na tabela 5.   

Foi realizada a análise estatística destes mesmos dados utilizando apenas o cutoff de 

6 no valor de PPI, observando-se uma diferença significativa na sobrevida mediana (teste de 

log rank. χ2=5,307, p=0,021). A sobrevida mediana de indivíduos com PPI≤6 foi mais 12 dias 

que a dos indivíduos com PPI>6 (Anexo 1). 

 

4.4. Relação entre o Palliative Prognostic Index e as diferentes 

variáveis em estudo  

Na análise realizada para determinar a possível relação entre o PPI e as diferentes 

variáveis em estudo, apenas na variável local de neoplasia, mais concretamente do foro 

respiratório (tabela 14), ECOG performance status (tabela 16) e tempo desde referenciação 

até à admissão na UCP (tabela 19) se verificaram diferenças estatisticamente significativas 

entre grupos.  

 

Tabela 9- Relação entre o Palliative Prognostic Index e o género (n=174) 

 Grupos de PPI  

n (%) 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

Género 

Feminino 9 (36) 18 (67) 53 (43) 

Masculino 16 (64) 9 (33) 69 (57) 

 

 

 

Tabela 10- Relação entre o Palliative Prognostic Index e a idade (n=174) 

 

Grupos de PPI  

Média (DP) 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

Idade 67,0 (13,1) 68,5 (15,6) 70,4 (12,4) 

 

 

 

 

 Legenda: PPI: Palliative Prognostic Index. 
χ2 = 5,97; p=0,051 

 

χ

Legenda: PPI: Palliative Prognostic Index; DP: Desvio-padrão 
One-way ANOVA: F(2,171)=1,411; p=0,459  
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Tabela 11- Relação entre o Palliative Prognostic Index e comorbilidades (n=174) 

 

 

 

Tabela 12- Relação entre o Palliative Prognostic Index e a Edmonton Sympton Assessment 

System (n=140) 

 

Grupos de PPI  

Média (DP) 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

ESAS total 22,0 (11,8) 19,1 (8,8) 20,8 (9,8) 

 
 

 
 

Tabela 13- Relação entre o Palliative Prognostic Index e local da neoplasia (Digestivo vs 

outros; n=174) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Comorbilidades 

Grupos de PPI  

n (%) 2(valor p) 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

Cardiovascular 15 (60) 17 (63) 54 (55) 1,26 (0,53) 

Osteoarticular 7 (28) 4 (15) 20 (16) 2,11 (0,35) 

Metabólica 12 (48) 15(56) 49(40) 2,35 (0,31) 

Psiquiátrica 4 (16) 3 (11) 21 (17) 0,61 (0,74) 

Neurológica 3 (12) 5 (19) 24 (20) 0,81 (0,67) 

Oncológica 3 (12) 2 (7) 9 (7) 0,62 (0,74) 

Respiratória 5 (20) 3 (11) 15 (12) 1,20 (0,55) 

Infeciosa 2 (8) 2 (7) 4 (3) 1,63 (0,44) 

Dermatológica 0 (0) 1 (4) 1 (1) 1,96 (0,38) 

Oftalmológica 2 (8) 1 (4) 8 (7) 0,44 (0,80) 

Otorrinolaringológica 1 (4) 1 (4) 2 (2) 0,80 (0,67) 

Urológica 4 (16) 1 (4) 10 (8) 2,59 (0,28) 

Local da neoplasia 

Grupos de PPI 

(n =174) 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

Digestivo 10 16 45 

Outro 15 11 77 

Legenda: PPI: Palliative Prognostic Index; DP: Desvio-padrão 
One-way ANOVA: F(2,137)=0,468; p=0,627 
 

Legenda: PPI: Palliative Prognostic Index; 
χ2 = 4,590; p=0,101 
 

Legenda: PPI: Palliative Prognostic Index; 2 – valor de qui-quadrado 
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Tabela 14- Relação entre o Palliative Prognostic Index e local da neoplasia (Respiratório vs 

outros; n=174) 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

As neoplasias de foro respiratório, as segundas mais frequentes na amostra, 

apresentam uma distribuição por grupos de PPI diferentes das restantes. 84% das neoplasias 

respiratórias estão no grupo 3 de PPI, comparativamente a 66% das restantes (tabela 14). 

 

Tabela 15- Relação entre o Palliative Prognostic Index e local da neoplasia (Cabeça e pescoço 

vs outros; n=174) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Tabela 16- Relação entre o Palliative Prognostic Index e Eastern Cooperative Oncology Group 

Perfomance Status (n=174) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Local da neoplasia 

Grupos de PPI 

(n= 174) 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

Respiratório 5 1 32 

Outros 20 26 90 

Local da neoplasia 

Grupos de PPI 

(n=174) 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

Cabeça e pescoço 2 5 11 

Outros 23 22 111 

 

 

Grupos de PPI  

n (%) 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

ECOG 

2 5 (20) 1 (4) 1 (1) 

3 9 (36) 7 (26) 35 (29) 

4 11 (44) 19 (70) 86 (70) 

Legenda: PPI: Palliative Prognostic Index; ECOG: Eastern 

Cooperative Oncology Group performance status. 
χ2 = 21,74; p<0,001 

 

Legenda: PPI: Palliative Prognostic Index; 
χ2 = 6,629; p=0,036 
 

Legenda: PPI: Palliative Prognostic Index; 
χ2 = 2,325; p=0,313 
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Pela análise da tabela 16, observa-se que 20% dos indivíduos do grupo 1 de PPI 

apresentou ECOG performance status = 2, enquanto este valor foi de 4% no grupo 2 e 1% no 

grupo 3. 44% dos indivíduos do grupo 1 de PPI apresentou ECOG performance status =4, 

enquanto este valor foi de 70% no grupo 2 e 70% no grupo 3.  

 

Gráfico 6- Relação entre o Palliative Prognostic Index médio (não agrupado) e o Eastern 

Cooperative Oncology Group Perfomance Status 

 
 

 

 

 

Gráfico 7- Relação entre o Palliative Prognostic Index mediano (não agrupado) e o Eastern 

Cooperative Oncology Group Perfomance Status 
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Legenda: PPI: Palliative Prognostic Index. ECOG: Eastern 

Cooperative Oncology Group performance status. 

 

χ

Legenda: PPI: Palliative Prognostic Index; ECOG: Eastern 

Cooperative Oncology Group performance status. 
 

χ
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Os gráficos 6 e 7 permitem explorar melhor esta relação entre o PPI e o ECOG 

performance status. Na sua análise, observamos que o valor PPI médio e mediano, 

respetivamente, dos doentes com ECOG performance status =2 é inferior ao dos outros 

grupos. No entanto, a sua variabilidade é muito grande, dado o número reduzido de doentes 

com ECOG performance status 2 e 3 na amostra. Portanto, sabemos que há diferenças 

significativas entre grupos (One-way ANOVA: F(2,171)=6,985; p<0,001) mas a tabela 17 

permite-nos analisar essas comparações aos pares: 

• Doentes que pontuam 3 na escala ECOG performance status têm valores de PPI 

significativamente superiores aos que pontuam 2 (a diferença média é de mais 3,41 

pontos de PPI no grupo 3); 

• Doentes que pontuam 4 na escala ECOG performance status têm valores de PPI 

significativamente superiores aos que pontuam 2 (a diferença média é de mais 3,94 

pontos de PPI no grupo 4); 

• Não podemos afirmar que indivíduos que pontuam 4 na escala ECOG performance 

status têm valores de PPI superiores aos que pontuam 3. A diferença média é de mais 

0,53 pontos de PPI no grupo 4. 

 

Tabela 17- Testes estatísticos com comparações aos pares 

Diferença entre categorias ECOG Média (IC 95%) p 

 

Tukey HSD 

3 – 2 3,41 (0,79 – 6,03) 0,007 

4 – 2 3,94 (1,41 – 6,47) <0,001 

4 – 3 0,53 (-0,38 – 1,44) 0,489 

  
 
 

 

Tabela 18- Relação entre Palliative Prognostic Index e local de referenciação (n=170) 

 Grupos de PPI  

n (%) 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

Local de  

referenciação 

CSP 5 (93) 9 (90) 19 (85) 

EIHSCP 2 (7) 3 (10) 22 (15) 

 

 

 

 

Legenda: ECOG: Eastern Cooperative Oncology Group Performance 

Status; IC 95%: Intervalo de Confiança a 95%. 

 

χ

Legenda: PPI: Palliative Prognostic Index; CSP: Cuidados de Saúde 
Primários; EIHSCP: Equipa intra-hospitalar de suporte em Cuidados 
Paliativos. 
 χ2 = 1,57; p=0,456 
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Na tabela 18, não foram apresentados os restantes locais de referenciação, por 

ausência de doentes em um ou mais grupos de PPI. 

Na tabela 19, apesar de se observar uma diferença significativa no tempo de espera 

entre a referenciação e admissão na UCP para os diferentes grupos de PPI, não há um 

gradiente de tempo de espera consoante o valor de PPI (gráfico 8). O grupo 2 é o que 

apresenta tempos de espera mais elevados (52% duas ou mais semanas).  

 

Tabela 19- Relação entre Palliative Prognostic Index e tempo desde referenciação até à 

admissão na Unidade de Cuidados Paliativos (n=174) 

 
                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8- Relação entre Palliative Prognostic Index e tempo mediano desde referenciação 

até à admissão na Unidade de Cuidados Paliativos (n=174) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos de PPI  

n (%) 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

Tempo entre 

 referenciação  

e admissão 

<1 semana 9 (36) 3 (11) 48 (40) 

1 a 2 semanas 8 (32) 10 (37) 52 (43) 

≥2 semanas 8 (32) 14 (52) 21 (17) 

Legenda: PPI: Palliative Prognostic Index; 
χ2 = 17,10; p=0,002 
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Legenda: PPI: Palliative Prognostic Index. 
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5. Discussão 

Como proposto por Tavares, et al (2017), a previsão clínica de sobrevida deve ser 

combinada com a aplicação de escalas prognósticas, dado o seu caráter subjetivo inviabilizar 

frequentemente uma adequada avaliação prognóstica.17 

Neste estudo, a reduzida referenciação por parte dos cuidados de saúde primários 

(19%), em comparação aos cuidados hospitalares (78,7%), bem como o elevado grau de 

dependência que os doentes apresentavam à admissão (66,7% com ECOG performance 

status=4 e 87,4% com PPS entre 30-50%), parece demonstrar parte dessa complexidade em 

prognosticar precocemente. Da mesma forma, o tempo de permanência na UCP (mediana de 

10 dias) permite subentender a elevada mortalidade na amostra em tempo inferior aos 30 

dias pré-definidos neste tipo de unidades de controlo sintomático. Isto parece demonstrar, 

mais uma vez, a dificuldade de uma referenciação mais atempada. 

O médico de Medicina Geral e Familiar dotado da sua maior proximidade do doente, 

da sua visão holística e da sua responsabilidade pela coordenação de cuidados e advocacia do 

doente, deve procurar munir-se de ferramentas que o ajudem, de forma prática, objetiva e 

acessível, a melhorar a sua capacidade de prognosticar com vista a uma referenciação precoce 

destes doentes para os cuidados especializados de que necessitam. Para isto, deve recorrer a 

instrumentos que envolvam critérios facilmente determinados pelos clínicos. Neste sentido, 

Baba, et al (2015)1 demonstraram que, entre as várias escalas, o PPI foi a escala com maior 

aplicabilidade, na ordem dos 99% nos diferentes tipos de cuidados de saúde, sobretudo por 

não incluir parâmetros laboratoriais.  

De notar que os cuidados hospitalares são constituídos por equipas destinadas à 

prestação de CP e daí que essa referenciação também se tenha evidenciado mais frequente. 

De ressalvar ainda que este esforço deve ser conjunto, garantindo um processo ágil após a 

referenciação do clínico na plataforma GestCare CCI, evitando tempos de espera elevados 

ou amplamente variáveis, como observado no presente estudo.  

De forma equiparada ao estudo português de Tavares (2010)3, em que o principal 

diagnóstico foram as neoplasias do sistema digestivo (45,5%), também no presente estudo se 

observou uma prevalência de 40,8%. O mesmo se evidenciou no tipo de comorbilidades que 

os doentes apresentavam à admissão (maioritariamente cardiovasculares e metabólicas em 

ambos os estudos).  

Relativamente à PPS, de modo semelhante aos estudos Morita, et al (1999)5 e Tavares 

(2010)3, uma percentagem elevada de doentes apresentava à admissão uma PPS 

compreendida entre 30-50% (tabela 20).  
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Tabela 20- Comparação entre estudos da percentagem de doentes em cada grupo de 

Palliative Performance Scale 

 

 

 

5.1. Sobrevida dos grupos prognósticos 

No presente estudo, o tempo médio de sobrevida nos três grupos prognósticos (grupo 

1: PPI ≤4; grupo 2: 4< PPI 6; grupo 3: PPI>6) foi de 20, 25 e 8,5 dias respetivamente.  Como 

expectável, a sobrevida mediana do grupo 3 é muito inferior à dos grupos 1 e 2 e semelhante 

às observadas nos estudos de Stone, et al (2008)8, Tavares (2010)3 e Subramanian, et al 

(2016)10 (Tabela 21). As diferenças entre os grupos 1 e 2 nos dois estudos relacionam-se 

possivelmente com o facto do estudo atual ser constituído por poucos indivíduos nesses dois 

grupos, sendo por isso difícil de extrair conclusões significativas para os mesmos. Partindo 

dessa dificuldade, realizou-se a análise estatística utilizando apenas o cutoff de 6 no valor de 

PPI observando-se uma diferença significativa na sobrevida mediana (teste de log rank. 

χ2=5,307, p=0,021). A sobrevida mediana de indivíduos com PPI≤6 foi mais 12 dias que a dos 

indivíduos com PPI>6.  

 

5.2. Acuidade prognóstica do Palliative Prognostic Index 

A tabela 22 permite-nos observar que, em termos comparativos, o estudo 

desenvolvido evidencia valores de sensibilidade elevados e próximos dos apresentados nos 

estudos de Tavares (2010)3 e Yoon, et al (2014)20. Porém, como já referido previamente, 

obtiveram-se valores baixos de especificidade e valor preditivo negativo em comparação com 

Estudos: autores, país, 

ano, tipo de estudo 

n Local 

assistencial 

Neoplasias mais 

frequentes 

Idade 

média 

(anos) 

PPS 

(%) 

%  

Morita et al, Japão 

(1999), prospetivo5 

 

245 

 

UCP 

Digestivo  51% 

Pulmão – 22,4% 

Pescoço - 2% 

67 10 – 20  21,1 

30 – 50 60 

≥ 60 18,9 

Tavares, Portugal 

(2010), coorte 

prospetivo3 

 

341 

 

EIHCSCP 

Digestivo - 45,5% 

Cabeça e Pescoço – 8,8% 

Pulmão – 7,9% 

66 10 – 20  23,5 

30 – 50 59,5 

≥ 60 17 

Silva, Portugal 

(2020), coorte 

prospetivo 

 

174 

 

UCP 

Digestivo – 40,8% 

Respiratório – 21,8% 

Cabeça e Pescoço - 10,3% 

70 10 – 20  11,5 

30 – 50 87,4 

≥ 60 1,1 

Legenda: PPS: Palliative Performance Scale; UCP: Unidade de Cuidados Paliativos; EIHSCP: Equipa Intra-

Hospitalar de Suporte em Cuidados Paliativos 
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o observado nos restantes estudos. 1,3,10,19-21 Tais resultados parecem atribuir-se à elevada 

mortalidade observada nos três grupos de PPI analisados.  

No que respeita aos componentes do PPI, contrariamente ao observado noutros 

estudos, como o de Hamano, et al (2015)22, em que o delirium era o sinal clínico que 

condicionava pior prognóstico, apenas a presença de dispneia e edemas demonstraram um 

aumento significativo do risco de morte. No presente estudo, apesar do delirium e da ausência 

de ingestão oral estarem associados a um aumento do risco relativo, este não se mostrou 

significativo. Da mesma forma, comparativamente ao estudo de Morita, et al (1999)5 e 

Tavares (2010) 3, em que o delirium estava presente em 38% e em 33,7% dos doentes 

respetivamente, no estudo atual este foi mais prevalente (56,3%). Este facto poderá justificar-

se pelo estado mais avançado da doença à admissão ou eventual delirium iatrogénico. Por 

outro lado, deverá ser considerada a possibilidade de subdiagnóstico nos estudos referidos.  

A análise das curvas de sobrevivência para os três grupos de PPI bem como os testes 

estatísticos aplicados permitem-nos apenas afirmar que há diferenças significativas na 

sobrevida entre os grupos 1 e 3 de PPI, especialmente se limitarmos a análise às primeiras 6 

semanas (42 dias). Porém, não se verificaram diferenças significativas entre todos os grupos 

de PPI, à semelhança do observado no estudo de Yoon, et al (2014)20. Neste caso, os autores 

justificaram-no com a elevada prevalência de cancro gástrico avançado na amostra (19,1%). 

Todavia, estes resultados são díspares dos observados nos estudos de Tavares (2010)3 e 

Sonoda, et al (2014)19 que demonstraram diferenças significativas entre os três grupos de PPI.  

No presente estudo, a ausência de diferenças entre os grupos 1 e 2 e entre os grupos 

2 e 3 devem-se provavelmente ao número reduzido de indivíduos nos grupos 1 e 2 de PPI. Por 

este motivo, foi alterada a análise estatística para apenas um único cutoff  (6),  em analogia 

ao estudo de Inomata, et al (2014)23. No atual estudo, com esta alteração obteve-se uma 

diferença significativa na sobrevida mediana (teste de log rank. χ2=5,307, p=0,021).  
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Tabela 21- Comparação entre estudos da sobrevivência mediana por grupo de Palliative Prognostic Index 

 

 
 
 
  

Estudos: autores, país, 

ano, tipo de estudo 

n Local assistencial Neoplasias mais frequentes Idade média 

(anos) 

Grupos de PPI  

(% de doentes por grupo) 

Sobrevivência mediana (IC 95%) 

(dias) 

1 2 3 1 2 3 

Stone, et al, Irlanda 

(2008), prospetivo 8 

194 EIHSCP, equipa 

comunitária e 

consulta  

Brônquico – 27% 

Digestivo - 27% 

Mama – 20% 

66 117 27 50 68 (52-115) 21 (13-33) 5 (3-11) 

Tavares, Portugal (2010), 

coorte prospetivo 3 

 

341 

 

EIHSCP 

Digestivo - 45,5% 

Cabeça e Pescoço – 8,8% 

Pulmão – 7,9% 

66 31,7 22,6 45,7 87 (76-98) 30 (19-40) 7 (4-10) 

Sonoda, et al, Japão 

(2014), retrospetivo 19 

247 EIHSCP Digestivo – 44,1% 

Cabeça e Pescoço – 39% 

Pâncreas - 24% 

68 - - - 117 (105-129) 86 (73-99) 24 (18-30) 

Subramanian, et al, 

Reino Unido (2013), 

prospetivo 10 

262 3 Hospices Doença oncológica avançada 

(não diferenciado no estudo) 

72 - - - 53 (40-80) 15 (12-26) 5 (3-7) 

Silva, Portugal (2020), 

coorte prospetivo 

 

174 

 

UCP 

Digestivo – 40,8% 

Respiratório – 21,8% 

Cabeça e Pescoço - 10,3% 

70 14,4 15,5 70,1 20 (11-41) 25 (7-67) 8,5 (6-14) 

Legenda: PPI: Palliative Prognostic Index; UCP: Unidade de Cuidados Paliativos; EIHSCP: Equipa Intra-Hospitalar de Suporte em Cuidados Paliativos; IC 95%: Intervalo de Confiança a 95% 
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Tabela 22- Comparação entre estudos da sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e valor preditivo negativo do Palliative Prognostic Index 

 PPI>6# PPI>4$ 

Estudos: 

autores, país, 

ano 

Tavares, 

Portugal 

(2010)3 

Subramanian, 

et al, Reino 

Unido 

(2013)10 

Yoon, 

et al, 

Coreia 

(2014)20 

Sonoda, 

et al, 

Japão 

(2014)19 

Baba, 

et al, 

Japão 

(2015)1 

Hamano, 

et al, 

Japão 

(2016)21 

Silva, 

Portugal 

(2020) 

Tavares, 

Portugal 

(2010)3 

Subramanian, 

et al, Reino 

Unido 

(2013)10 

Yoon, 

et al, 

Coreia 

(2014)20 

Sonoda, 

et al, 

Japão 

(2014)19 

Baba, 

et al, 

Japão 

(2015)1 

Hamano, 

et al, 

Japão 

(2016)21 

Silva, 

Portugal 

(2020) 

Sensibilidade 

(%) 

80 62 69,5 63 50-

69,1 

60,8 77,8  79 39 88,7 80 61,4-

82,3 

74,2 87,0  

Especificidade 

(%) 

75 86 60 91 71,5-

88,1 

80,6 46,3  77 75 46,7 64 67,1-

77,4 

72,8 16,0  

Valor preditivo 

positivo (%) 

65 87 67 89 57,7-

64,7 

78,3 75,8  83 15 74,5 76 56,4-

79 

68 85,1 

Valor preditivo 

negativo (%) 

86 60 74,5 69 72,6-

84,1 

64 49,0  71 90 79,7 71 73,5-

80,7 

78,3 18,2  

Legenda: # preditor de sobrevida inferior a 3 semanas (21 dias); $ preditor de sobrevida inferior a 6 semanas (42 dias) 
PPI: Palliative Prognostic Index  

 



 

 50 

5.3. Relação entre o Palliative Prognostic Index e as diferentes 

variáveis em estudo  

Em conformidade à forte associação entre o PPI e a sobrevida nos doentes terminais 

com cancro do pulmão observada no estudo de Inomata, et al (2014)23, também no atual 

estudo se verificou uma associação significativa entre o PPI e as neoplasias respiratórias.  

Por fim e como expectável, observamos que doentes que pontuam 4 na escala ECOG 

performance status apresentam valores de PPI significativamente superiores aos que 

pontuam 2.  

 

5.4. Principais limitações do estudo  

No que respeita aos principais vieses do atual estudo, são de referir o reduzido 

tamanho da amostra e a sua possível não representatividade (amostragem não aleatória), o 

desenvolvimento do estudo num único centro, a variabilidade inter-avaliador e a 

referenciação tardia dos doentes. 
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6. Conclusão 

Apesar das limitações do presente estudo, os elevados valores de sensibilidade e valor 

preditivo positivo, bem como as diferenças significativas observadas entre os grupos de PPI 

extremos, especialmente nas primeiras 6 semanas, evidenciam que o PPI é uma ferramenta 

útil para os médicos melhorarem a capacidade de predizer a sobrevivência e a mortalidade 

de doentes com cancro avançado, e portanto com sobrevida curta, no contexto de CP em 

Portugal. No entanto, serão necessários mais estudos, de preferência com amostragens 

maiores e com um número equiparado de doentes em cada grupo estudado, para que esta 

ferramenta prognóstica possa ser futuramente validada em Portugal.    



 

 52 

7. Referências bibliográficas 

 

 
1. Baba M, Maeda I, Morita T, Inoue S, Ikenaga M, Matsumoto Y, et al. Survival 

prediction for advanced cancer patients in the real world: A comparison of the 

Palliative Prognostic Score, Delirium-Palliative Prognostic Score, Palliative Prognostic 

Index and modified Prognosis in Palliative Care Study predictor model. Eur J Cancer. 

2015; 51:1618–29. 

2. Ermacora P, Mazzer M, Isola M, Pascoletti G, Gregoraci G, Basile D, et al. Prognostic 

evaluation in palliative care: final results from a prospective cohort study. Supportive 

Care Cancer. 2018.  

3. Tavares F. Acuidade Prognóstica em fim de vida – valor preditivo de quatro métodos 

na estimativa de sobrevivência de doentes oncológicos de um Hospital central e 

universitário português (Tese de Mestrado em Cuidados Paliativos). Universidade de 

Lisboa; 2010. Disponível em: http://hdl.handle.net/10451/2433 

4. Tavares F. Prognóstico em Cuidados Paliativos. In: Barbosa A., Reis Pina P, Tavares F, 

Galriça Neto I, editores. Manual de Cuidados Paliativos - 3ª Edição. Lisboa: Núcleo de 

Cuidados Paliativos, Centro de Bioética, Faculdade de Medicina de Lisboa; 2016. p. 

23-42.  

5. Morita T, Tsunoda J, Inoue S, Chihara S. The Palliative Prognostic Index: a scoring 

system for survival prediction of terminally ill cancer patients. Support Care Cancer. 

1999; 7: 128–33.  

6. Liu Y, Su L, Wang Y, Liu S, Dong B. The application of the palliative prognostic index in 

predicting the life expectancy of patients in palliative care: a systematic review and 

meta-analysis. Aging Clinical and Experimental Research. 2018; 30:1417-1428.  

7. Maltoni M, Scarpi E, Pittureri C, Martini F, Montanari L, Amaducci E, et al. Prospective 

comparison of prognostic scores in palliative care cancer populations. Oncologist. 

2012; 17:446–54.  

8. Stone C., Tiernan E., Dooley B. Prospective Validation of the Palliative Prognostic Index 

in Patients with Cancer. Journal of Pain and Symptom Management. 2008; 35:617–

22.  

9. Npcrc.org [website]. Palliative performance scale (PPSv2) version 2. Canadá: Victoria 

Hospice Society; 2006; [consultado a 24 Março 2020]. Disponível em: 

http://www.npcrc.org/files/news/palliative_performance_scale_PPSv2.pdf 

http://hdl.handle.net/10451/2433


 

 53 

10. Subramaniam S, Thorns A, Ridout M, Thirukkumaran T, Osborne TR. Accuracy of 

prognosis prediction by PPI in hospice inpatients with cancer: a multi-centre 

prospective study. BMJ Support Palliat Care. 2013; 3:324–9.  

11. Hamano J, Morita T, Ozawa T, Shishido H, Kawahara M, Aoki S, et al. Validation of the 

Simplified Palliative Prognostic Index Using a Single Item From the Communication 

Capacity Scale. J Pain Symptom Manage.2015; 50:542–7. 

12. Subramaniam S, Dand P, Ridout M, Cawley D, Miller S, Valli P, et al. Prognosis 

prediction with two calculations of Palliative Prognostic Index: further prospective 

validation in hospice cancer patients with multicentre study. BMJ Support Palliat Care. 

2018; 0:1–6.  

13. Morita T, Tsunoda J, Inoue S, Chihara S. Validity of the palliative performance scale 

from a survival perspective. J Pain Symptom Manage. 1999;18: 2-3. 

14. Bruera E, Kuehn N, Miller MJ, Selmser P, Macmillan K. The Edmonton Symptom 

Assessment System (ESAS): A Simple Method for the Assessment of Palliative Care 

Patients. Journal of Palliative Care.1991; 7: 6–9. 

15. Nekolaichuk C, Watanabe S, Beaumont C. The Edmonton Symptom Assessment 

System: a 15-year retrospective review of validation studies (1991–2006). Palliative 

Medicine. 2008; 22: 111–122.  

16. Oken M, Creech R, Tormey D, Horton H, Davis T, Mc Fadden E, Carbone P. Toxicity and 

response criteria of the Eastern Cooperative Oncology Group. Am J Clin Oncol. 1982; 

5:649-655. 

17. Tavares T, Oliveira M, Gonçalves J, Trocado V, Perpétuo J, Azevedo, et al. Predicting 

prognosis in patients with advanced cancer: A prospective study. Palliative Medicine. 

2017; 32: 413–416. 

18. Chou WC, Kao CY, Wang PN, Chang H, Wang HM, Chang PH et al. The application of 

the palliative prognostic index, Charlson comorbidity index, and Glasgow prognostic 

score in predicting the life expectancy of patients with hematologic malignancies 

under palliative care. BMC Palliative Care. 2015; 14.  

19. Sonoda H, Yamaguchi T, Matsumoto M, Hisahara K. Validation of the palliative 

Prognostic Index and Palliative Prognostic Score in a palliative care consultation team 

setting for patients with advanced cancers in an acute care hospital in Japan. 

American Journal of Hospice and Palliative Medicine. 2014; 31: 730–734.  



 

 54 

20. Yoon S, Jung J, Kim JS, Kim SS, Kim S. Comparison of accuracy among prognostic scores 

for predicting life expectancy in Korean patients with cancer with weeks of survival. 

American Journal of Hospice and Palliative Medicine.2014; 31: 845–852.  

21. Hamano J, Tokuda Y, Kawagoe S, Shinjo T, Shirayama H, Ozawa T, et al. Adding items 

that assess changes in activities of daily living does not improve the predictive 

accuracy of the Palliative Prognostic Index. Palliative Medicine. 2016; 31: 258–266.  

22. Hamano J, Kizawa Y, Maeno T, Nagaoka H, Shima Y, Maeno T. Prospective Clarification 

of the Utility of the Palliative Prognostic Index for Patients With Advanced Cancer in 

the Home Care Setting. American Journal of Hospice and Palliative Medicine. 2014; 

31: 820–824.  

23. Inomata M, Hayashi R, Tokui K, Taka C, Okazawa S, Kambara K et al. Usefulness of the 

Palliative Prognostic Index in patients with lung cancer. Medical Oncology. 2014; 31.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 55 

8. Anexos 

 

ANEXO 1 – Avaliação da acuidade prognóstica do PPI com um único cutoff de 6 
 

Gráfico 1 - Curvas de Kaplan-Meier por grupo de Palliative Prognostic Index - cutoff de 6 

(n=174) 

 

 

 Tabela 1- Características dos grupos de Palliative Prognostic Index – cutoff de 6 (n=174) 

 

 

 

Tabela 2- Testes estatísticos para avaliação das diferenças de sobrevida entre os dois grupos 

Testes estatísticos χ2 p 

Log Rank (Mantel-Cox) 5,307 0,021* 

Breslow (Generalized Wilcoxon) 7,461 0,006* 

 

 

 

Grupos de 

PPI 

n Óbitos Sobrevivência mediana 

(dias) 

 

Intervalo de confiança a 95% para a 

mediana 

Limite inferior Limite superior 

PPI≤6 52 42 20 4,2 35,8 

PPI >6 122 110 8 3,9 12,1 

Legenda: * p<0,05 
 χ2 – qui-quadrado; PPI: Palliative Prognostic Index. 
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Legenda:  PPI: Palliative Prognostic Index. 
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