
 
 
 
 
 

LÍGIA MARIA DE OLIVEIRA VIANA 

 
 
 
 
 
 

CUIDADOS PALIATIVOS DA REDE NACIONAL DE 

CUIDADOS CONTINUADOS INTEGRADOS, NA REGIÃO 

NORTE 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1º CURSO DE MESTRADO EM CUIDADOS PALIATIVOS 

FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DO PORTO 

PORTO, 2011 

 

 

 

 

Trabalho de Projecto apresentado para a 
obtenção do grau de Mestre em 
Cuidados Paliativos, sob a orientação do 
Dr. José António Saraiva Ferraz 
Gonçalves 



2 
 

 
 

CUIDADOS PALIATIVOS DA REDE NACIONAL DE 

CUIDADOS CONTINUADOS INTEGRADOS, NA REGIÃO 

NORTE 

 

 

 

 

 

Mestranda: Lígia Maria de Oliveira Viana1 

Orientador: Dr. José António Saraiva Ferraz Gonçalves 

 

 

 

Trabalho de projecto elaborado na forma de um artigo científico a ser publicado 

em revista científica portuguesa indexada: ACTA MÉDICA PORTUGUESA 

  

                                                           
1
 Administração Regional de Saúde do Norte 



3 
 

 
 

CUIDADOS PALIATIVOS DA REDE NACIONAL DE 

CUIDADOS CONTINUADOS INTEGRADOS, NA REGIÃO 

NORTE 

PALLIATIVE CARE IN NATIONAL NETWORK FOR 
INTEGRATED CONTINUOUS CARE, IN THE NORTH OF 

PORTUGAL 

 

 

 

Nome Clínico: Lígia Viana2 

Licenciada em Medicina Especialista de Medicina Geral e Familiar 

 

Serviço onde o trabalho foi realizado: Unidade de Cuidados Paliativos da Rede do 

Instituto Português de Oncologia do Porto 

 

 

 

 

Morada: Avenida Meneres, nº 542, Ap. 2.5, 4450-189 Matosinhos 

  

                                                           

2Aluna de Mestrado em Cuidados Paliativos da Faculdade de Medicina do Porto 



4 
 

CUIDADOS PALIATIVOS DA REDE NACIONAL DE CUIDADOS 

CONTINUADOS INTEGRADOS, NA REGIÃO NORTE 

RESUMO 

Em Portugal, como na Europa, tem havido um contínuo envelhecimento demográfico como 

resultado do declínio da fecundidade e aumento da longevidade. Os cuidados paliativos surgem 

do entendimento que a pessoa é única com a sua história, relações e cultura e como tal deve ser 

respeitada. Esse respeito inclui a obrigação por parte da sociedade de oferecer o acesso aos 

melhores cuidados médicos para que cada cidadão possa viver melhor os últimos tempos da sua 

vida. Na região Norte de Portugal, apesar da escassez de oferta de camas em cuidados paliativos, 

a maior unidade da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (Rede), não esgota a 

sua capacidade instalada decorridos três anos depois da sua abertura. O objectivo deste estudo 

foi de contribuir para a reflexão sobre o modelo de organização da Rede através da descrição e 

análise das características dos doentes internados na unidade de cuidados paliativos da Rede do 

Instituto Português de Oncologia do Porto. A população estudada foi o universo dos doentes 

internados na unidade desde a sua abertura, em Junho de 2007, até Janeiro de 2011. Foi 

efectuada a caracterização sócio - demográfica e clínica dos doentes e feita uma análise 

comparativa dos doentes em função dos motivos de referenciação. Os doentes internados são 

maioritariamente do sexo masculino, têm em média 65,5 anos, são portadores, em 95% dos 

casos, de patologia oncológica, são referenciados em 64% dos casos para prestação de cuidados 

terminais e em 89% dos casos falecem na unidade. O tempo de demora média do internamento 

é de 22,9 dias e a mediana é de 12 dias. A comparação dos doentes em função do motivo de 

referenciação evidencia que os doentes referenciados para cuidados terminais têm uma 

probabilidade superior de falecerem mais cedo sem que existam diferenças, estatisticamente 

significativas, quanto à patologia principal dos doentes, nem quanto à localização topográfica 

oncológica, entre os dois grupos analisados. São os doentes referenciados para controlo de 

sintomas que têm, mais frequentemente, alta clínica para os seus domicílios. O estudo levanta a 

questão sobre a referenciação tardia destes doentes podendo esta ser explicada pelo 

desconhecimento, por parte dos clínicos, confundindo cuidados terminais com cuidados 

paliativos e pelo modelo de referenciação que entrepondo estruturas intermediárias dificulta a 

articulação entre os diferentes níveis de cuidados. 
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PALLIATIVE CARE IN NATIONAL NETWORK FOR INTEGRATED 
CONTINUOUS CARE, IN THE NORTH OF PORTUGAL 

SUMMARY 

In Portugal, as in Europe, there has been a continuous aging of the population as a result of 

declining fertility and increasing longevity. Palliative care arises from the understanding that 

each person is unique with its history, relationships and culture and as such should be respected. 

This respect includes the obligation of society to provide access to the best medical care so that 

every citizen can live better during the last days of his life. In the northern region of Portugal, 

despite the lack of provision of palliative care beds, the largest unit of the National Network for 

Integrated Continuous Care(Network), does not exhaust its capacity three years after its 

opening. The aim of this study is to contribute to the reflection on the organizational model of 

the Network by describing and analyzing the characteristics of patients admitted to the palliative 

care of the Network of the Portuguese Institute of Oncology of Porto. The population studied 

was the patients admitted to the unit since its opening in June 2007 until January 2011. The 

socio demographic and clinical characterization of the patients was carried out and a 

comparative analysis based on the patients’ reasons for referral was made. Hospitalized patients 

are mostly male, have an average age of 65.5 years, have in 95% of cases an oncologic 

pathology, are referred in 64% of cases for the provision of terminal care and 89% of cases die 

in unit. The average time of stay is 22.9 days and the median is 12 days. The comparison of 

patients depending on the subject referral evidences that patients referred for terminal care have 

a higher probability of dying without existing statistically significant differences regarding their 

main pathology and cancer topographic localization. Patients referred for symptom control 

return home more often. The study raises the question of the too late referral of these patients 

which may be explained by an unfamiliarity of clinicians who mistake terminal care for palliative 

care and by the reference model that places intermediate structures that render difficult the 

articulation of the different levels of healthcare. 

 

Palavras-chave: palliative care; supportive care; terminal care; death and dying, public health 
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INTRODUÇÃO 

A população na Europa está a envelhecer e o padrão das doenças das quais padecem e morrem 

as pessoas está a mudar1. A Organização Mundial de Saúde (OMS) preconiza que os países 

acordem uma maior importância, ao atendimento de pessoas que estão a viver e a morrer de 

doenças crónicas graves, organizando serviços de cuidados paliativos1. Os cuidados paliativos 

(CP) têm como objectivo o aumento da qualidade de vida dos pacientes e familiares através do 

alívio da dor e de outros sintomas e da satisfação das necessidades espirituais, psicológicas e 

sociais com as quais os doentes se confrontam no final da vida. Eles surgem do entendimento 

que cada pessoa é única, com a sua história, relações e cultura e como tal deve ser respeitada. 

Este respeito inclui a obrigação, por parte da sociedade, de oferecer o acesso aos melhores 

cuidados médicos, para que cada cidadão possa viver melhor, os últimos tempos da sua vida. O 

OMS define cuidados paliativos como cuidados activos, globais dirigidos ao doente portador de 

uma patologia crónica incurável e aos familiares, com a finalidade de melhorar a qualidade de 

vida, através da prevenção e alívio do sofrimento, tratamento da dor e outros problemas físicos, 

psicossociais e espirituais1. O Concelho da Europa2 afirma que os CP são a mais antiga 

especialidade médica porque nos hospitais medievais, quando a cura das doenças ainda não era 

conhecida, prestavam-se cuidados aos mais vulneráveis. A história moderna dos cuidados 

paliativos teve início, em 1967, quando Cicely Saunders fundou o St. Christopher's Hospice, em 

Londres2. Desde então vários países desenvolveram cuidados nesta área e em 2003, a Comissão 

Europeia da Saúde decidiu abordar a questão dos cuidados paliativos e preparou orientações, 

partindo do princípio basilar de que as sociedades modernas devem ser responsáveis pela 

qualidade de vida dos seus cidadãos, inclusive, durante a última fase das suas vidas2. Com o 

desenvolvimento contínuo dos CP em toda a Europa e existindo o desafio de decidir onde e 

quando os serviços de CP deveriam ser desenvolvidos e sabendo que a qualidade estrutural 

adequada é um pré-requisito para a alta qualidade do atendimento a Associação Europeia para 

os Cuidados Paliativos (EAPC) apresentou, em 2009, as normas sobre qualidade estrutural para 
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a prestação de CP, considerando que estas constituiriam um limite absoluto, abaixo do qual os 

cuidados paliativos de qualidade não são possíveis3, 4. 

Como na União Europeia, em Portugal, tem havido um contínuo envelhecimento demográfico, 

como resultado do declínio da fecundidade e do aumento da longevidade5. No País e em 20086, 

a esperança de vida à nascença era de 76,2 anos para os homens e de 82,4 anos para as mulheres 

e a esperança de vida sem incapacidade era de 59 anos nos homens e de 57,2 anos nas mulheres, 

significando que o aumento da longevidade poderá estar a ser acompanhado de um aumento de 

anos de vida com problemas de saúde graves, moderados ou incapacidade adquirida. Em 2008, a 

Direcção Geral de Saúde7 contabilizou 104.768 óbitos gerais em Portugal e 46.468 ocorridos 

nos serviços hospitalares do Serviço Nacional de Saúde8. A EAPC3 estima que, pelo menos 20% 

dos doentes com cancro e 5% dos doentes não oncológicos necessitariam de CP no último ano 

das suas vidas. 

Os primeiros serviços de cuidados paliativos em Portugal9 surgiram nos Institutos 

especializados, primeiro no Instituto Português de Oncologia (IPO) do Porto, em 1994 (serviço 

de cuidados continuados), anos mais tarde, em 2001, no IPO em Coimbra depois de, em 1996, 

ter surgido a equipa de cuidados continuados do Centro de Saúde de Odivelas. Em 2006, foi 

criada a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI ou Rede) que tem por 

objectivo geral a prestação de cuidados continuados integrados, incluindo a prestação de CP10. 

O Programa Nacional de Cuidados Paliativos11 (PNCP) afirma que os CP constituem “uma 

resposta organizada à necessidade de tratar, cuidar e apoiar activamente os doentes na fase final 

de vida” e que o seu objectivo é “assegurar a melhor qualidade de vida possível aos doentes e 

sua família”. No mesmo é referido que “as componentes essenciais das unidades de cuidados 

paliativos são: o alívio dos sintomas; o apoio psicológico, espiritual e emocional; o apoio à 

família; o apoio durante o luto e a interdisciplinaridade”. A Unidade de Missão para os Cuidados 

Continuados Integrados (UMCCI), no documento “Modelo de referenciação de Utentes” da 

RNCCI12, definia um modelo de referenciação universal para a Rede, independentemente da 



8 
 

tipologia das unidades em causa. Neste documento está determinado que o acesso à Rede é feito 

através da Equipa Coordenadora Local (ECL) que “assegura o acompanhamento e a avaliação 

das respostas a nível local, bem como a articulação e coordenação dos recursos e actividades, na 

sua área de incidência”. A ECL é responsável pela verificação do cumprimento dos requisitos 

para ingresso de doentes na Rede e dos critérios de referenciação para admissão na unidade 

adequada. Após validação da proposta por parte da ECL, compete à Equipa Coordenadora 

Regional (ECR), detentora do número de vagas disponíveis nas Unidades da região, “alocar o 

utente à vaga existente”. A Directiva Técnica nº 1/UMCCI/2008 de 7/01/200813 referente aos 

critérios gerais de referenciação de doentes para as unidades de internamento, de ambulatório e 

equipas da RNCCI considera que é critério de referenciação específico para admissão numa 

unidade de cuidados paliativos, “a situação de dependência de um doente portador de doença 

grave e/ou avançada, ou em fase terminal, oncológica ou não, sem resposta favorável à 

terapêutica dirigida a patologia de base. No início de 2011, na Região Norte de Portugal as 

unidades de internamento de CP pertencentes à RNCCI eram a unidade de CP da Rede do IPO 

do Porto com 20 camas, a unidade de CP do Hospital Macedo de Cavaleiros com 8 camas e a 

unidade de CP do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro – Vila Pouca de Aguiar 

com 7 camas. O número de camas existentes corresponde a uma oferta de 9,3 camas por milhão 

de habitantes residentes (Instituto Nacional de Estatística14 estimava que, em Novembro de 

2010, o número de residentes na região Norte é de 3.745.575). Esta oferta está longe do 

preconizado no PNCP11 que, referindo a título de exemplo o Reino Unido, seriam necessárias 

50 camas de cuidados paliativos por milhão de habitantes. Desde o início da actividade da 

unidade de CP da Rede, do IPO do Porto, as taxas de ocupação anuais, desta unidade, nunca 

ultrapassaram os 81%15. Assim, apesar da escassez de oferta de camas em CP na Região Norte, a 

maior unidade da rede, da região Norte, não esgota a sua capacidade instalada. Este estudo 

propõe avaliar os pacientes internados na unidade de CP da Rede do IPO do Porto e através da 

descrição e análise das características clínicas e das curvas de sobrevida dos doentes internados, 
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reflectir sobre o modelo de organização da RNCCI a fim de contribuir para a melhoria da oferta 

destes serviços. 

  

POPULAÇÃO e METODOS 

Após aprovação do protocolo do estudo pelo Conselho de Administração do IPO do Porto, 

realizou-se um estudo epidemiológico descritivo incluindo todos os doentes que constavam da 

base de dados do movimento clínico do serviço, internados na unidade de CP da Rede do IPO 

do Porto desde o início da sua actividade (Junho de 2007) até início de 2011. 

Para além do número do processo e género dos pacientes, da base de dados do serviço foram 

extraídas as informações referentes à data de nascimento, estado civil, residência, data de 

admissão na unidade, a patologia principal, instituição referenciadora, motivo de referenciação, 

data da alta, tipo de alta e encaminhamento após a alta. Os valores das variáveis foram 

transcritos para uma base de dados elaborada para o efeito em ficheiro Excel. Dos 699 utentes 

internados, dois foram excluídos por sobreposição de número de processo. 

Para além de ser calculada a demora média do internamento e utilizando a dimensão do 

primeiro quartil, reagrupamos os dias de internamento, em intervalos de 4 dias, até ao final do 

primeiro mês. O penúltimo reagrupamento foi constituído por dias de internamento superiores 

a um mês e o último superior a dois meses. 

Para a descrição da localização topográfica dos diagnósticos oncológicos assinalados na base de 

dados da unidade de CP foi utilizada a classificação topográfica do Registo Oncológico Nacional 

de 200516.  

O motivo de referenciação que consta da base de dados dos doentes internados é o mencionado 

pela equipa médica que avaliou o doente no primeiro dia do internamento à entrada do serviço. 

Os motivos de referenciação mencionados são o controlo de sintomas (controlo de sintomas), a 

prestação de cuidados terminais (cuidados terminais), descanso do cuidador (repouso da família) 

e a referenciação errada/social/ indefinida. O controlo de sintomas visa proporcionar o alívio 
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da dor e de outros sintomas perturbadores oferecendo um sistema de suporte para ajudar os 

doentes a viver tão activamente quanto possível17. Os cuidados terminais são oferecidos aos 

doentes em situação paliativa terminal quando a falta de resposta aos tratamentos curativos 

determinou uma progressão inexorável da doença até chegar a uma situação de marcada 

deterioração geral. Este período dos últimos dias, ou horas de vida designa-se por agonia, sendo 

os doentes agónicos um subgrupo dos doentes carecendo de cuidados que devem ser 

entendidos como um investimento na qualidade de vida até o final18. Os doentes podem ser 

internados para descanso dos cuidadores que podem sofrer com a sobrecarga contínua dos 

cuidados que têm de prestar nos domicílios. Nestes casos o motivo de referenciação é o de 

descanso dos cuidadores. 

Com o auxílio do Statistical Package for Social Sciences, versão 17.0, foi efectuada uma análise 

descritiva das características de todos os doentes internados, seguido de uma análise 

comparativa dos doentes cujo motivo de referenciação foi a prestação de cuidados terminais e 

controlo de sintomas e das suas curvas de sobrevida. Estes dois motivos constituem a quase 

totalidade dos motivos de referenciação (96,7%) dos doentes nesta unidade. Os testes 

estatísticos utilizados para a comparação das características dos doentes foram o teste Chi 

quadrado (variáveis qualitativas), teste Mann-Whitney (variáveis quantitativas) e o teste Log 

Rank para a comparação das curvas de sobrevida. 

 

RESULTADOS 

A unidade de CP da Rede do IPO do Porto iniciou a sua actividade a 18 de Junho de 2007 com 

a admissão do primeiro doente referenciado pela Rede. Da base de dados estudada constam 699 

doentes, todos referenciados através da Rede e internados até Janeiro de 2011. A população 

estudada neste trabalho é de 697 doentes (dois doentes foram excluídos por sobreposição de 

números de processo). 

1. Caracterização dos doentes internados: 
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As características sócio demográficas dos 697 doentes internados encontram-se expostas no 

quadro I. Estes doentes são maioritariamente do sexo masculino e apresentam uma idade média 

de 65,51 anos (desvio padrão de 13,86), sendo a idade mínima de 19 anos e a idade máxima de 

95 anos. Mais de 50% dos doentes internados é casado ou vive em união de facto e mais de 

70% residia no distrito do Porto. 

(Quadro I) 

Quanto às características clínicas (quadro II), mais de 95 % dos doentes tinha como diagnóstico 

principal uma patologia oncológica. A distribuição dos diagnósticos oncológicos topográficos 

mostra que os doentes com patologia digestiva e respiratória estão representados em maior 

número. 

Dos 28 doentes com diagnóstico não oncológico, seis doentes tinham doença vascular 

periférica, cinco apresentavam SIDA, quatro doentes tinham sido vítimas de acidente vascular 

cerebral, quatro tinham como diagnóstico principal uma insuficiência cardíaca e dois doentes 

tinham uma esclerose lateral amiotrófica. Os restantes doentes eram portadores de doença 

hepática (um), esclerose múltipla (um), doença pulmonar obstrutiva crónica (um), diabetes 

mellitus (um) ou indefinida (três). 

O motivo da referenciação era maioritariamente (64,7%) a necessidade de prestação de cuidados 

terminais e 618 doentes (88,7%) faleceram na unidade. 

(Quadro II) 

Dos 78 doentes que tiveram alta ou foram transferidos, 61 (78,2%) regressaram ao domicílio, 13 

(16,7%) doentes foram para uma unidade de longa duração, lar, outra instituição ou família de 

acolhimento e quatro doentes regressaram ao hospital de origem (um doente sem informação). 

Para a unidade foram referenciados, por hospitais, 586 doentes (84,1%), pelo médico de família 

e equipas coordenadoras locais 108 doentes (15,5%) e três doentes foram referenciados por 

instituições de cuidados de longa e média duração. 



12 
 

Dos 586 doentes referenciados pelos hospitais, 371 (63,3%) foram provenientes do Hospital de 

S. João (181 doentes), Centro Hospitalar do Porto (65 doentes) e Centro Hospitalar de Vila 

Nova de Gaia e Espinho (125 doentes). Outros hospitais do distrito do Porto referenciaram 101 

(17,2%) doentes e os restantes (114 doentes) são provenientes de hospitais fora do distrito do 

Porto. 

A demora média de internamento para os 697 doentes estudados foi de 22,90 dias (desvio 

padrão de 29,4). A mediana do tempo de internamento é de 12 dias, o tempo mínimo é de um 

dia e o tempo máximo é de 206 dias. A distribuição da demora do internamento mostra que 

entre 1 a 4 dias estiveram internados 185 doentes (26,5%), entre 5 a 9 estiveram internados 122 

(17,5%) doentes, entre 10 a 14 dias estiveram 77 (11,0%) doentes, entre 15 e 19 dias de 

internamento encontraram-se 56 doentes (8,0%), entre 20 a 24 dias estiveram na unidade 52 

doentes (7,5%) e entre 25 a 29 dias estiveram internados 30 doentes. Cento e dez doentes 

(15,8%) estiveram internados entre 30 a 59 dias e 65 doentes (9,3%) estiveram sessenta ou mais 

dias na unidade de cuidados paliativos. Dos 61 doentes com alta para o domicílio, 39 (64%) 

permaneceu no serviço menos de 30 dias. Dos oito doentes que tiveram alta ou foram 

transferidos para uma unidade de longa duração, família de acolhimento ou lar, sete ficaram no 

serviço entre 30 a 59 dias (três doentes) ou mais de 60 dias (quatro doentes). 

 

2. Análise comparativa dos doentes internados e curvas de sobrevida, em função do 

motivo de referenciação 

De acordo com a avaliação do motivo de referenciação, efectuada pela equipa médica no 1º dia 

de admissão, 451 doentes foram classificados como necessitando de cuidados terminais e 224 

como doentes necessitando de controlo de sintomas. 

A comparação das características (quadro III) destes dois grupos evidencia que não existem 

diferenças estatisticamente significativas, quanto ao género, idade, estado civil, residência, nem 

quanto ao diagnóstico principal ou sua localização topográfica, quando se trata de doença 
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oncológica. A comparação destes dois grupos mostra diferenças estatisticamente significativas 

quanto ao tempo de internamento (p <0,0001) e tipo de saída da unidade (p <0,0001), sendo os 

doentes internados para cuidados terminais, os que morrem mais frequentemente na unidade e 

que têm tempos de internamento mais baixos. 

(Quadro III) 

A comparação das curvas de sobrevida (figura 1) destes dois grupos de doentes evidência que a 

probabilidade de falecerem mais cedo é superior no grupo dos doentes referenciados para 

cuidados terminais em relação ao grupo de doentes admitidos para controlo de sintomas 

(p<0,0001). 

(Figura 1) 

 

DISCUSSÃO 

O objectivo deste trabalho é o de reflectir sobre o modelo de organização da RNCCI a fim de 

contribuir para a melhoria da oferta destes serviços, através da descrição e análise das 

características dos pacientes internados numa unidade de CP da Rede, na região Norte. 

Algumas limitações deste estudo devem ser, desde já, assinaladas. A primeira é a existência de 

um viés de recrutamento dos doentes porque a população estudada é aquela admitida na 

unidade de CP da Rede do IPO do Porto e não podemos extrapolar para o conjunto de doentes 

internados em CP, no País. A segunda limitação vem do facto de estarmos a estudar os doentes 

que foram admitidos na unidade, não representando todos os doentes que teriam indicação para 

internamento em unidades especializadas de CP, desconhecendo quantos e quais nunca foram 

referenciados (pelos Centros Hospitalares e Cuidados de Saúde Primários), nem os que, tendo 

sido referenciados, nunca foram admitidos por recusa, desistência ou óbito.  

Deste estudo ressalta que os doentes internados, no período de Junho de 2007 a Janeiro de 2011 

nesta unidade, são maioritariamente do sexo masculino, com idades médias de 65,5 anos. Este 

resultado não é concordante com o encontrado pela UMCCI19 que aponta uma maioria de 
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doentes do sexo feminino, internados nas unidades da Rede e com idades mais avançadas. 

Desmedt MS et al20, num estudo sobre doentes de CP internados em hospitais gerais da Bélgica, 

identificam uma maior prevalência de doentes do sexo feminino com idades médias de 72 anos. 

Esta discordância é explicada pelo facto de serem estudos efectuados em universos diferentes, 

sendo o primeiro19 referente a todas as unidades da rede e o segundo20 efectuado numa 

população de doentes internados em hospitais gerais, com indicação para CP. Em relação ao 

estado civil, neste estudo, mais de 50 % dos doentes são casados existindo concordância com os 

dois trabalhos19, 20 já citados. O trabalho evidência que 73% os doentes internados nesta unidade 

são residentes no distrito onde a unidade está implementada e são portadores, em 96 % dos 

casos, de patologia oncológica. A UMCCI19 refere no seu relatório que 88,4% dos doentes 

internados em CP da rede no 1º semestre de 2010 eram portadores de doença oncológica. O 

estudo realizado por Desmedt MS et al20 evidencia que dos doentes internados em hospitais 

gerais a necessitar de CP, perto de 50% são portadores de patologia oncológica. Esta 

discordância é seguramente explicada pelo facto de serem populações distintas e que muitos dos 

doentes com patologia não oncológica grave e avançada internados nos hospitais, poderão não 

estar a ser referenciados para unidades especializadas de CP. 

O estudo aponta que os hospitais referenciaram 84% dos doentes aqui internados, o que está de 

acordo com o assinalado pela UMCCI19 mostrando que 80% dos doentes internados em todas 

as unidades de CP do País no 1º semestre de 2010, vêm de um hospital. 

O estudo mostra que o motivo de referenciação assinalado em 65% dos casos, pela equipa 

médica da unidade de CP, é a prestação de cuidados terminais e que o conjunto dos doentes 

permanece, em média, 22,9 dias na unidade, sendo o óbito, o modo mais frequente de saída do 

serviço. O tempo de demora média citado para a UMCCI19, nas unidades de CP de todo o país é 

de 30 dias (superior ao aqui encontrado). Do relatório da UMCCI não constam as taxas de 

óbitos dos doentes internados nas unidades de CP da rede.  
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A análise comparativa dos doentes internados para controlo de sintomas e cuidados terminais 

mostra diferenças significativas quanto á demora média do internamento dos dois grupos e ao 

tipo de saída da unidade, não existindo outras diferenças. São os doentes internados para 

cuidados terminais que apresentam uma demora média de internamento mais baixa (17,28 dias), 

25% destes doentes permanecem até 3 dias e 98% falecem na unidade. Estes resultados são 

concordantes com o referido num trabalho publicado por Emanuel LL et al21 referindo que 

doentes com índice de Karnofsky 10 (definidos como doentes moribundos com processos fatais 

progredindo rapidamente) têm uma esperança de vida estimada de 16,8 dias e que doentes 

avaliados com o ECOG 4 têm um prognóstico de vida inferior a 1 mês. Neste estudo 

evidenciamos também, que os doentes orientados para controlo de sintomas têm uma 

probabilidade superior de sobrevida, em relação aos doentes de cuidados terminais. 

Pese embora o reduzido número de doentes com alta da unidade, quando tal acontece, são os 

doentes referenciados para controlo de sintomas que são maioritariamente encaminhados para 

os seus domicílios num tempo de internamento frequentemente inferior a 30 dias. Os doentes 

com alta para outras instituições da Rede ficam internados 30 ou mais dias, podendo indiciar a 

dificuldade em transferir doentes para as unidades da RNCCI. 

Os resultados deste estudo permitem-nos levantar a questão sobre, se referenciação dos doentes 

para os CP, por parte dos hospitais e cuidados de saúde primários, não estará a ser efectuada de 

forma tardia, contrariando as orientações da OMS que refere que a oferta de CP não deve estar 

reservada apenas no fim de vida1 e as recomendações do Conselho da Europa2 mencionando a 

existência dos cuidados terminais como um contínuo dos cuidados prestados em unidades de 

CP. As razões desta referenciação tardia podem ser múltiplas, incluindo o desconhecimento, por 

parte dos clínicos confundindo cuidados terminais com cuidados paliativos e o tempo 

demasiado longo que medeia a indicação médica de referenciação após a aceitação do doente e 

família, e a admissão na unidade. A admissão nas unidades da Rede exige, para além da avaliação 

médica, a avaliação de enfermagem, a avaliação social e aceitação dos doentes e familiares, a 
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anuência das ECL e enfim a colocação do doente pela ECR, em função das disponibilidades de 

camas nas unidades13. O Observatório Português dos sistemas de saúde, no seu relatório de 

Primavera 201022, refere que a Rede foi criada como um nível intermédio de cuidados de saúde e 

que é-lhe exigido uma enorme capacidade de interacção com os outros níveis de cuidados e uma 

capacidade de organização interna para garantir fluidez e resposta aos seus objectivos. O mesmo 

Observatório constata que, se por um lado, nem sempre as equipas hospitalares e/ou as dos 

cuidados de saúde primários fazem a referenciação para a Rede, por outro, as ECL “estando 

apenas a tempo parcial, também contribuem para criar dificuldades na articulação entre os 

diferentes níveis de cuidados”. A UMCCI afirma, no relatório do 2º semestre de 201019, que a 

taxa de ocupação das unidades de CP da rede é de 91%, que a demora média de internamento 

de 28,5 dias e que a demora média de admissão dos doentes é de 7 dias, assinalando que para a 

região Norte o tempo de espera é de 2 dias. Pensamos que o tempo de demora média de 

admissão assinalado pela UMCCI é calculado após a aceitação da proposta por parte das ECL 

ou ECR e a admissão do doente na unidade de CP e não aquele que separa a indicação clínica 

para CP e a admissão do doente na unidade. Rui Nunes23 afirma que a existência de uma rede 

deve ser facilitadora da circulação num determinado patamar e “nunca uma zona estanque do 

sistema, de difícil acesso ou transição”. Os resultados deste estudo apontam para a necessidade 

de efectuar uma avaliação epidemiológica a partir do universo dos doentes internados nos 

hospitais e utentes dos cuidados de saúde primários a fim de conhecer quantos doentes 

poderiam beneficiar atempadamente de CP e estimar a dimensão das necessidades. A OMS 

afirma que as pessoas e seus familiares sofrem muito, durante os longos anos de doença e 

precisam de ajuda nesses momentos e que a oferta de cuidados paliativos não dever estar 

reservada apenas ao fim da vida1. O direito à protecção da saúde é, hoje, considerada como uma 

conquista civilizacional e a salvaguarda deste direito é da responsabilidade da sociedade e das 

suas instituições24. 
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CONCLUSÃO 

Dos princípios orientadores do Concelho da Europa2 faz parte a recomendação que os cuidados 

paliativos devem ser parte integrante dos serviços de saúde e que qualquer pessoa que necessite 

destes cuidados deve ter acesso a eles sem espera, de acordo com as suas necessidades e 

preferências. Também a EAPC recomenda que a continuidade dos cuidados entre sectores deve 

ser desenvolvida e encorajada e que a colaboração entre as unidades de cuidados paliativos e os 

diferentes serviços de saúde deve ser facilitada3,4. A UMCCI estima que as necessidades de 

lugares de internamento em unidades de cuidados paliativos da rede situar-se-iam em 32-40 

camas por 1 milhão de habitantes25 existindo um défice na oferta na região Norte. Apesar da 

escassez subsiste uma deficiente ocupação das camas da unidade de CP da Rede do IPO do 

Porto e os utentes, para lá referenciados, vêm sobretudo para cuidados terminais fazendo pensar 

que estamos perante uma incapacidade em reconhecer os doentes com necessidades de CP, para 

além das dificuldades originadas pela existência de estruturas intermédias de referenciação entre 

os diferentes níveis de cuidados. A natureza do Homem é finita e o seu tempo limitado. 

Durante um período breve da vida a maioria de nós cria e vive uma biografia única entrelaçada 

num tecido singular de história humana num vasto mar de humanidade26. A morte é um 

processo natural e inevitável e não reconhecer quando se deve lutar contra ela pode ser tão 

grave e prejudicial para os doentes, como não reconhecer as situações em que é útil actuar para 

curar ou prolongar a vida27.  
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LEGENDAS 

 

Legendas dos diagnósticos topográficos assinalados no Quadro II 

C00-C14 lábio, cavidade oral, faringe e glândulas salivares 

C15-C26 aparelho digestivo 

C30-C39 aparelho respiratório e orgãos intratorácicos 

C50 mama 

C51-C58 aparelho genital feminino e placenta 

C60-C63 aparelho genital masculino 

C70-C72 meninges, encéfalo, medula espinal, nervos cranianos e outras partes sistema 
nervoso 
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FIGURAS 
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QUADROS 

Quadro I: Características socio-demográficas dos doentes internados 

  
N % 

Género 

masculino 396 56,8 

feminino 289 41,5 

sem informação 12 1,7 

Estado Civil 

casado/união de facto 366 52,5 

solteiro 87 12,5 

separado 14 2,0 

divorciado 49 7,0 

viúvo 110 15,8 

sem informação 71 10,2 

Distrito de residência 

Aveiro 43 6,2 

Braga 72 10,3 

Bragança 7 1,0 

Porto 508 72,9 

Viana Castelo 37 5,3 

Vila Real 4 0,5 

Viseu 6 0,9 

Outro 6 0,9 

sem informação 14 2,0 
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Quadro II: Características clínicas dos doentes internados 

  
N % 

Diagnóstico Principal 

oncológico 668 95,8 

não oncológico 28 4,0 

sem informação 1 0,2 

Diagnóstico topográfico 

C00-C14 62 8,9 

C15-C26 204 29,2 

C30-C39 156 22,4 

C50 32 4,6 

C51-C58 37 5,3 

C60-C63 24 3,4 

C70-C72 57 8,2 

Outras localizações 96 13,8 

Motivo de referenciação 

controlo sintomas 224 32,1 

cuidados terminais 451 64,7 

repouso cuidador 14 2,0 

social ou indefinida 8 1,2 

Tipo de saída 

alta clínica 67 9,6 

óbito 618 88,7 

transferência 11 1,6 

sem informação 1 0,2 
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Quadro III: Análise comparativa dos doentes internados em função dos motivos de 
referenciação 

  
Controlo de 
sintomas 

Cuidados 
terminais p 

N 224 451   

Género 
masculino 121 258 

p=0,383 
feminino 97 187 

Idade 
idade média 65,39 anos 65,77 anos 

p=0,638 
desvio padrão 13,44 anos 14,13 anos 

Estado civil 

casado/união de facto 107 248 

p=0,054 

solteiro 29 55 

separado 6 8 

divorciado 24 22 

viúvo 39 67 

Diagnóstico 
Principal 

oncológico 212 436 
p=0,205 

não oncológico 12 15 

Localização 

C00-C14 27 34 

p=0,115 

C15-C26 69 128 

C30-C39 49 103 

C50 8 23 

C51-C58 16 21 

C60-C63 8 14 

C70-C72 11 44 

outras localizações 36 84 

Demora do 
internamento 

nº médio 32,73 dias 17,28 dias 
p <0,0001 

desvio padrão 33,25 dias 25,58 dias 

Mediana 23 dias 8 dias  
1º Quartil 10 dias 3 dias   

Tipo de saída 

alta clínica 52 8 

p <0,0001 óbito 164 441 

transferência 7 2 

 

 

 


