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Saber Viver
Não sei se a vida é curta
ou longa para nós,
mas sei que nada do que
vivemos tem sentido,
se não tocarmos
o coração das pessoas.
Muitas vezes basta ser:
colo que acolhe,
braço que envolve,
palavra que conforta,
silêncio que respeita,
alegria que contagia,
lágrima que corre,
olhar que acaricia,
desejo que sacia,
amor que promove.
E isso não é coisa
de outro mundo,
é o que dá sentido à vida.
É o que faz com que ela
não seja nem curta,
nem longa demais,
mas que seja intensa,
verdadeira,
pura enquanto durar.
Feliz aquele que
transfere o que sabe
e aprende o que ensina.

(Cora Coralina)
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RESUMO
LOURENÇATO, F. M. Implantação de serviço de cuidados paliativos no Serviço Hospitalar de
Emergênciade um hospital público universitário. 2020. 115 f. Dissertação de Mestrado –
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2020.
Objetivos: Descrever o processo de implantação do serviço de cuidados paliativos na U.E.HCFMRP/USP e comparar a estratégia de intervenção de busca ativa em enfermarias com a estratégia
no Serviços Hospitalar de Emergência (Sala de Urgência) Métodos: O estudo descreveu o
desenvolvimento dos processos e do desenho do plano de trabalho da implantação do Serviço de
Cuidados Paliativos da U.E.-HCFMRP/USP e a documentação sistematizada de dados demográficos,
clínicos, das intervenções da ECP e dos desfechos para dois períodos distintos, a estratégias de busca
ativa de pacientes nas enfermarias comuns e especializadas (Estratégia I) ou no Serviço Hospitalar
de Emergência (Estratégia II). Resultados: A implantação do serviço de cuidados paliativos foi
incorporada na prática institucional e os profissionais capacitados. Ferramentas foram construídas
com processos de trabalho específicos e protocolos de atendimentos e foi realizada capacitação com
os profissionais da RUE da DRS XIII. O estudo contou com 1203 pacientes, Estratégia I (587; 48,8%)
e Estratégia II (616; 51,2%). Nas duas Estratégias foram prevalentes pacientes do sexo masculino e
idosos. A maioria estava na clínica médica I (39,3%) e II (57,9%). As condições clínicas gerais foram
mais prevalentes nas duas estratégias com mais de 40%, após ficando a Oncologia na I (27,7%) e II
(32,4%). Houve redução dos pacientes que estavam no CTI/UCO da I (20,9%) para II (9,2%) p<0.01, queda na enfermaria da I (60,8%) para a II (42,5%) - p<0.01 - e aumento significativo da I
(18,2%) para a II (48,2%) na sala de urgência - p<0.01. A percepção reduziu de 10,9 dias para 9,1
dias, o seguimento se manteve em 12 dias e a duração da internação teve queda de 24,3 para 20,7 dias
- p<0.01 . A maior demanda foi a definição de prognóstico (56,7%). Acima de 70% de todos os
pacientes tinham PPS 10 e acima de 85% ECOG 4. A condição oncológica é a que apresenta maior
risco para o óbito e o PPS tem efeito inverso, apresentando menor impacto (Razão de Chances;
IC95%). Conclusão: O serviço de cuidados paliativos no SHE foi estruturado pela ECP e incorporado
à prática e cultura institucional e a Estratégia II foi a mais efetiva pois diminuiu a o tempo de
reconhecimento dos pacientes no SHE e consequentemente a duração da internação.
Unitermos: Serviço Hospitalar de Emergência; 2. Sistema Único de Saúde; 3. Cuidados Paliativos;
4. Hospitais para doentes terminais.
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ABSTRACT
LOURENÇATO, F. M. Implementation of a palliative care service in the Emergency Hospital
Service of a public university hospital. 2020. 1159f. Master´s Dissertation – Faculdade de Medicina
de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2020.
Objectives: To describe the process of implementing the palliative care service in the Emergency
Unity (UE-HCFMRP / USP) and to compare the intervention strategy of active search in wards with
the strategy in the Emergency Hospital Services (Emergency Room). Methods: The study described
the development of processes and the design of the work plan for the implementation of the Palliative
Care Service in the UE-HCFMRP / USP and the systematized documentation of demographic and
clinical data, ECP interventions and outcomes for two different periods, active patient search
strategies in common and specialized wards (Strategy I) or in the Emergency Hospital Service
(Strategy II). Results: The implementation of the Palliative Care service was incorporated into the
institutional practice and the professionals were trained. Tools were built with specific work processes
and service protocols and the professionals of RUE of DRS XIII were also trained. The study included
1203 patients, Strategy I (587; 48.8%) and Strategy II (616; 51.2%). In both Strategies, male and
elderly patients were prevalent. Most were in medical clinic I (39.3%) and II (57.9%). General clinical
conditions were more prevalent in the two strategies, with more than 40%, after were Oncology
remained in I (27.7%) and II (32.4%). There was a reduction in patients who were in the ICU / CCU
from I (20.9%) to II (9.2%) - p <0.01, reduction in the ward from I (60.8%) to II (42.5%) - p <0.01 and significant increase from I (18.2%) to II (48.2%) in the emergency room - p <0.01. The perception
decreased from 10.9 days to 9.1 days, the follow-up continued for 12 days and the duration of
hospitalization dropped from 24.3 to 20.7 days - p <0.01. The major demand was the definition of
prognosis (56.7%). Over 70% of all patients had PPS 10 and ECOG 4 above 85%. The oncological
condition is the one with the highest risk of death and the PPS has the opposite effect, representing
less impact (Chance Ratio; 95% CI). Conclusion: The Palliative Care service in the SHE was
structured by the ECP and incorporated into the institutional practice and culture and Strategy II was
the most effective because it reduced the time of recognition of patients in the SHE and consequently
the duration of hospitalization.
Keywords: Department Emergency, Palliative, Hospice, Unified Health System
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INTRODUÇÃO
1. CONTEXTO DAS MUDANÇAS SOCIAIS
Uma Sociedade em Transformação
As transformações sociais ocorridas nas últimas décadas são marcantes, com reflexos
importantes no Cuidado à Saúde (CS). Muita investigação e reflexão ainda serão necessárias para
compreender em profundidade o que se define como transformações e a influência de cada uma delas,
mas algumas já são conhecidas e devem ser destacadas para proposição de novas estratégias, como,
por exemplo, a implantação de uma Equipe de Cuidados Paliativos (ECP) no Serviço Hospitalar de
Emergência (SHE).
Em primeiro lugar, deve-se destacar as mudanças demográficas e epidemiológicas. O
crescimento populacional é inconteste, sendo que nunca a espécie humana atingiu densidade
populacional acima de sete bilhões de habitantes. As melhorias das condições sanitárias e de
alimentação, bem como as revoluções na Medicina são citadas como fatores associados a este
crescimento, pelo entendimento de que ele não é apenas resultante de elevação da taxa de natalidade,
mas sim de redução da mortalidade e aumento da expectativa de vida(1).
De acordo com projeções da Organização das Nações Unidas (ONU) a estimativa da
população mundial do ano 2000 era cerca de 6 bilhões de habitantes e ficará entre 8,5 e 8,6 bilhões
em 2030, entre 9,4 e 10,1 bilhões em 2050, e entre 9,4 e 12,7 bilhões em 2100. Já a população do
Brasil que era de 169,8 milhões passará para 220 milhões em 2020 e 272,7 milhões em 2100(2).
A ONU confirma que o aumento do envelhecimento é devido ao aumento da expectativa de
vida e até 2050, uma em cada seis pessoas no mundo terá mais de 65 anos e há a previsão de que o
número de pessoas com 80 anos ou mais triplicará, de 143 milhões em 2019 para 426 milhões em
2050(2).
Considerando o reflexo do envelhecimento populacional no Brasil, as estimativas do Banco
Mundial apontam que nos próximos 40 anos a população idosa brasileira crescerá a uma taxa de 3,2%
ao ano e atingirá 64 milhões de habitantes em 2050, com previsão de que a população de 65 anos ou
mais será 13% maior que a população de até 19 anos(3).

O Envelhecimento como Fenômeno Social e o Agravamento nas Questões de
Saúde
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O aumento populacional às custas de parcela significativa acima dos 60 anos tem dramáticas
implicações para a promoção da Saúde. Esta população tem maior incidência e prevalência de
condições crônico-degenerativas que impõem maiores limitações, tornando-se dependentes de
cuidadores e postulando novos paradigmas para os profissionais de Saúde.
O envelhecimento é um fenômeno desafiador e complexo que envolve fatores fisiológicos,
psicológicos e sociais que tem influências políticas, culturais e ideológicas. Além das características
biológicas, os valores culturais e sociais têm repercussão direta neste processo. Em específico no
Brasil, fatores como o panorama de pobreza, desigualdade social e instituições não totalmente
consolidadas, tornam a questão social de maior relevância, repercutindo no aumento da demanda para
as políticas de seguridade social.(4).
O envelhecimento encontra-se, na perspectiva de sociedades capitalistas, diretamente
vinculado à vulnerabilidade da classe trabalhadora, considerando que o idoso se torna improdutivo.
A partir desta consideração vemos que a velhice promove efeitos diferentes de acordo com a classe
social a qual está inserida e na classe trabalhadora, que tem seu valor medido por sua capacidade
produtiva, vemos como reflexos deste fenômeno o isolamento, a exclusão das relações sociais, do
espaço público, do mundo produtivo e político(5).
Temos como destaque a aposentadoria que muitas vezes acontece como uma descontinuidade,
uma ruptura com a vida anterior, que lhe traz certas vantagens, como o descanso, lazer, mas também
graves desvantagens como desvalorização e desqualificação(6).
A caracterização dos idosos no Brasil é destacada pela proporção de maior crescimento de
pessoas com 75 anos ou mais, a feminização com 55% da população idosa, a urbanização e
heterogeneidade do envelhecimento populacional(7). Considerando estas características é importante
ressaltar que a feminização traz um agravamento, pois, apesar de viverem mais, as idosas não
apresentam uma boa qualidade de vida, sendo na maioria das vezes viúvas ou solteiras e vivendo
sozinhas, com baixo nível de instrução e renda, bem como com maiores queixas de saúde(8).
Considerando a dependência cada vez maior dos idosos de necessidade de cuidados, seja pela
fragilidade de sua própria condição ou de adoecimento, um aspecto de fundamental importância a ser
discutido é a possibilidade da família atual em assumir estes cuidados. De acordo com os dados do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2013 aproximadamente 1 em cada 4 idosos
vivia em família composta por casal sem filhos ou outros familiares e pessoas idosas que viviam com
filhos de 25 anos ou mais de idade(9).
Sendo assim, vemos cada vez mais famílias onde somente vivem idosos, impossibilitando o
cuidado efetivo destes ou famílias onde os idosos residem com os filhos em idade produtiva, que não
tem condições de parar de trabalhar para assumir os cuidados destes, destacando a perda do poder
16

aquisitivo da população em geral, mas que se torna mais pronunciado nesta parcela da população que
apresenta maior gasto com suas necessidades de saúde.

Aumento das doenças crônico-degenerativas e seu impacto nos Cuidados à Saúde
As significativas conquistas da Medicina promoveram uma atitude positivista observada no
final do século XX com ênfase na cura das doenças. Mesmo que a cura não pudesse ser obtida,
avanços marcantes como a introdução do coquetel para pacientes com Síndrome da ImunoDeficiência
Adquirida (SIDA) com a impressionante transformação de uma doença praticamente letal em uma
doença crônico-degenerativa reforçaram essa atitude(10).
As doenças crônico-degenerativas estão associadas a diversos desafios que ainda não estão
completamente equacionados, além do fato de que as soluções existentes não estarem totalmente
implantadas. Como exemplo, embora existam medicamentos eficazes para o tratamento de condições
como a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) ou Diabetes mellitus (DM), um dos maiores desafios
é a adesão a estes medicamentos. Estratégias consagradas, como dose supervisionada em casos de
Tuberculose, ou inovadoras, como a utilização de tecnologias de informação na forma de aplicativos
em dispositivos eletrônicos são utilizadas com maior ou menor sucesso(11).
No entanto, esta atitude positivista se mostrou ilusória em alguns aspectos. A inclusão
tecnológica e o desenvolvimento de novos medicamentos trouxeram também um elevado custo social
em diversas esferas. Houve aumento de eventos adversos relacionados, da futilidade da realização de
procedimentos e da dificuldade em se aceitar a morte(12). Como exemplo, o envelhecimento
associado com o aumento de doenças crônicas modificou o perfil dos óbitos no país nas últimas
décadas – correspondendo a cerca de 70% de todas as mortes atualmente(13). Segundo estimativa do
Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA), o Brasil deve registrar no biênio
2018-2019, a ocorrência de 600 mil novos casos de câncer, para cada ano. Excetuando-se o câncer de
pele não melanoma (cerca de 170 mil casos novos), ocorrerão 420 mil casos novos de câncer só neste
ano, a estimativa é que surjam 582 mil novos casos – 300 mil em homens e 282 mil em mulheres(14).
A incidência do câncer aumenta com o envelhecimento, considerando que 60% dos casos de câncer
e 70% das mortes relacionadas ao câncer ocorrem em pacientes com 65 anos ou mais(15) e nos
Estados Unidos a expectativa para o ano de 2030 é de que 70% de todas as neoplasias ocorram na
população idosa(16).
Esta tendência começou a ser modificada na virada do milênio com a publicação “To Err is
Human” que iniciou um doloroso e longo processo de retomada do Cuidar na Saúde(17). O
surgimento de movimentos de capacitação profissional, trabalho em equipe multiprofissional,
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Segurança do Paciente e acreditação hospitalar são apenas algumas das diversas transformações
decorrentes desse movimento(18). A gênese e ênfase na promoção dos Cuidados Paliativos (CP)
foram, sem dúvida, influenciadas por este movimento.
Os avanços e efeitos inesperados associados que foram ilustrados anteriormente também se
refletiram na organização dos profissionais de Saúde. Em particular, a Medicina tem enfrentado
diversos desafios que estão motivando adaptações. Para se adequar às dificuldades impostas pela
enorme inclusão de tecnologia, a atuação do médico exige a criação de especialidades dentro de
especialidades. A concentração de tecnologia exige o crescimento das instituições hospitalares, que
se tornam cada vez mais complexas e onerosas e só podem ser mantidas em grandes centros,
propiciando que o exercício da profissão exclusivamente nestas instituições seja realidade, como a
recente figura do Hospitalista(19,20). A organização em especialidades baseadas em sistemas
orgânicos, como cardiologia ou urologia, já não se adequa totalmente às necessidades de um Sistema
que necessita atuação multiprofissional e que propicia o acesso hierarquizado e em Linhas de
Cuidado.
De modo similar esses efeitos também são sentidos por outros profissionais de saúde, tanto
tradicionais como a Enfermagem, como no crescente número de profissionais anteriormente raros.
Fisioterapeutas, Fonoaudiólogos, Nutricionistas, Farmacêuticos, Assistentes Sociais, Terapeutas
Ocupacionais e Psicólogos são mais prevalentes e estão sujeitos a estas mesmas pressões, ao mesmo
tempo em que devem consolidar o espaço multiprofissional. Para todos a atuação multiprofissional é
um desafio, pois não são preparados para esta modalidade em cursos de graduação e o
estabelecimento do que deve ser o papel de cada profissional nestas equipes tem sido buscado por
entidades representativas de classe que podem estar reforçando a atuação individualizada. Sem
qualquer juízo de valores, discussões como o “Ato Médico” exemplificam este debate.
Finalmente deve-se destacar o quanto estas mudanças demográficas, epidemiológicas e
associadas às profissões de saúde estão impactando a estrutura dos Serviços de Saúde, tanto público
como complementar, muito embora para fins deste trabalho o interesse esteja voltado para o primeiro.
A implantação do Sistema Único de Saúde (SUS) ainda não está completa e, provavelmente,
estará em constante evolução. A estruturação do SUS implica em Redes de Assistência de acordo
com níveis de complexidade embasados na epidemiologia, sendo desenhado para que o acesso ocorra
por duas “portas de entrada” principais: eletivo e emergência. Esta estruturação às vezes é conflitante
com a especialização excessiva dos profissionais de saúde anteriormente comentada. Não sendo
possível a permanência de diversos especialistas em regime de plantão nos prontos-socorros, a
Medicina de Urgência está em desenvolvimento acelerado no país(21).
O aumento populacional também impacta o SUS de forma significativa. O aumento da
demanda para uma oferta desproporcional de capacidade causa longas filas de espera. Mesmo com a
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implantação de novas estratégias de gerenciamento de fluxo, tanto no nível macro (Regulação
Médica)(22) quanto no micro (Núcleo Interno de Regulação)(23), a demanda ainda persiste maior
que a capacidade e ocorrem desvios, como o direcionamento de casos eletivos para a emergência. O
fenômeno da “urgencialização” é multifatorial e sua discussão em profundidade não é escopo deste
trabalho, bastando para seus objetivos documentar sua existência e levantar a possibilidade que ele
possa ser combatido ao menos parcialmente pela implantação de uma ECP no SHE.

A Morte e a Nova Sociedade
Embora tenha sido postergada, a Morte persiste inevitável. Cerca de 1% da população morre
a cada ano. Embora algumas mortes sejam inesperadas, a maioria pode ser prevista. Para fins
didáticos e de estruturação dos serviços de saúde a serem prestados, pode-se dividir este processo em
diversas dimensões. Para cada uma destas dimensões, o serviço de saúde deverá estar municiado de
instrumentos que propiciem o atendimento adequado do paciente e de seus familiares. O CS não
termina com a Morte, se estende aos familiares e progride até que haja um destino apropriado para o
paciente que faleceu e para as demandas sociais e legais decorrentes.
Na dimensão biológica, a Morte pode ser um processo súbito ou de evolução rápida,
decorrente de eventos inesperados, como por exemplo, um trauma automobilístico, ou um processo
evolutivo de duração variável, como por exemplo, a evolução de um câncer terminal.
Na situação em que foi súbito ou de evolução rápida, o processo de atendimento inclui suporte
na obtenção de atestado de óbito de acordo com as peculiaridades legais de cada caso (morte natural,
acidental, intencional, etc) e identificação e suporte social para os familiares envolvidos. O suporte
aos familiares pode ser de várias naturezas, incluindo acolhimento dos familiares e fornecimento de
informações sobre a situação que levou ao óbito, contato com a rede social do paciente na localização
de familiares não-presentes, apoio ao luto, auxílio na decisão de doação de órgãos, apoio aos aspectos
legais necessários, dentre outras providencias como atendimento psicológico aos familiares.
Embora estes processos sejam aparentemente simples, na verdade ainda são extremamente
complexos na Sociedade atual. A inexistência de suporte adequado nos momentos inesperados e não
rotineiros em que o óbito ocorre, muitas vezes leva o transporte de pacientes para o SHE. Nestas
situações, embora não tenha atendido o paciente antes do óbito, o SHE presta o auxílio que poderia
ser ofertado em outras instâncias se houvesse preparo adequado. Esta demanda ainda carece de dados
mais acurados para se estimar sua real dimensão, mas pode ocasionar sobrecarga para o SHE que já
enfrenta enormes dificuldades.
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Na situação evolutiva de duração variável, além dos aspectos descritos anteriormente, surgem
outras oportunidades de se desenvolver auxílio para mitigar (paliar) o processo de morte, sendo
inúmeros os desafios. Nas situações em que Curar já não é possível, o Cuidar precisa ser aprimorado.
Situações como mitigação da dor e outras necessidades são manejadas muitas vezes de modo
inadequado. Familiares e cuidadores se sentem despreparados para esta e outras demandas. Estes
aspectos acabam direcionando os pacientes para os serviços de saúde com maior frequência do que
seria necessário, com aumento na realização de exames e procedimentos fúteis. As dificuldades em
atender às demandas dos pacientes em nível domiciliar, já dificultadas pelos problemas sociais
anteriormente descritos, são acentuadas por estes fatores e acabam implicando em internações
prolongadas com grande sofrimento para pacientes, familiares, profissionais e para o sistema de
saúde, que acaba tendo sua limitada capacidade de atendimento reduzida.

Cuidados Paliativos como Nova Forma de Cuidado em Saúde
O termo Cuidado Paliativo se confunde historicamente com o termo “Hospice”, que são
hospedarias que se caracterizavam por serem locais para receber e cuidar de peregrinos e viajantes,
cujo relato mais antigo remonta ao século V. Já a palavra “paliativo” é originada do latim pallium
que significa manto, proteção(24).
O Movimento “Hospice” Moderno foi introduzido por Dame Cicely Saunders em 1947,
assistente social que estava em formação como enfermeira. Segundo ela, o ponto de partida para o
compromisso com uma nova forma de cuidar surgiu quando ela conheceu um paciente David Tasma,
visitando-o até sua morte, o que deu embasamento para um pensamento inicial sobre abordagem em
cuidados paliativos, fundando em 1967 “St. Christopher’s Hospice”, com objetivo de assistência aos
doentes e desenvolvimento de ensino e pesquisa. O movimento “Hospice” cresceu ainda mais na
década de 1970, quando houve o encontro de Cicely Saunders com Elisabeth Klüber-Ross nos
Estados Unidos e, em 1982, o Comitê de Câncer da Organização Mundial da Saúde (OMS) criou um
grupo de trabalho para definir políticas para o alívio da dor e cuidados do tipo “Hospice” para
pacientes com câncer, e que fossem recomendados em todos os países(24).
De acordo com a OMS, o conceito de cuidados paliativos redefinido em 2012 é uma
“abordagem que aprimora a qualidade de vida, dos pacientes e famílias que enfrentam problemas
associados com doenças, através da prevenção e alívio do sofrimento, por meio de identificação
precoce, avaliação correta e tratamento da dor, e outros problemas de ordem física, psicossocial e
espiritual”.(24). Embora concebido para atender pacientes portadores de câncer avançado, o conceito
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de Cuidados Paliativos (CP) foi estendido a todo paciente portador de alguma doença fora de
possibilidades terapêuticas de cura(25).
Estudos mostram que intervenções de cuidados paliativos comparados com cuidados habituais,
na abordagem de sintomas e na utilização de cuidados específicos, melhoram a qualidade de vida e
satisfação familiar considerando um amplo espectro de populações, incluindo pacientes com câncer
em estágio avançado, doença neurológica, doença pulmonar e idosos com múltiplas comorbidades e
fragilidade, expandindo consideravelmente o seu benefício a estas populações específicas e a
pacientes gravemente doentes(26,27).
Por definição, cuidados paliativos são cuidados interdisciplinares (Medicina, Enfermagem,
Serviço Social, Capelania e outras especialidades quando apropriado) que se concentram em melhorar
a qualidade de vida de pessoas, em qualquer idade, que apresentem alguma doença grave, com foco
tanto na pessoa quanto em seus familiares. O objetivo é o tratamento da dor e outros sintomas físicos,
além do sofrimento psíquico e espiritual, utilizando habilidades de comunicação para estabelecer
metas de atendimento, fornecendo desta maneira apoio aos pacientes, seus entes queridos e equipes
de assistência(28).
Idealmente, os cuidados paliativos devem ser iniciados no momento do diagnóstico de uma
doença grave e sem possibilidade de cura e intensificado em proporção direta à evolução da doença
(26).
Os cuidados paliativos atuam com bases científicas e são fundamentados na Bioética, devendo
ser aplicados em conjunto com o tratamento curativo desde o diagnóstico inicial de uma doença
potencialmente fatal, sendo que no curso de evolução desta doença, progressivamente tende a se
tornar o único tratamento em sua fase avançada. Segundo a OMS, os Cuidados Paliativos são uma
forma de melhorar a qualidade de vida dos pacientes e seus familiares na prevenção e no alívio do
sofrimento. O atendimento é baseado em habilidades de comunicação: através da escuta ativa e
participativa com os objetivos de alinhamento de expectativas e definição de metas de atendimento
para elaboração do plano de cuidados que seja mais adequado ao paciente; prognosticação: definição
do perfil do paciente com base no espectro de evolução das doenças e história clínica; controle de
sintomas físicos, psicológicos, sociais e espirituais e atenção à terminalidade, tendo em vista a
melhoria da qualidade de vida dos pacientes e de seus familiares (28).
Estudos comprovam que oferecimento de cuidados paliativos em geral melhoram a qualidade
de vida e a carga de sintomas de pacientes gravemente doentes, sendo que estes foram associados
com melhor planejamento de cuidados, maior satisfação do paciente e do cuidador com o cuidado e
menor utilização de cuidados de recursos de saúde(27).

21

Países como os Estados Unidos tem investido nesta evidência, sendo que na última década os
programas de cuidados paliativos têm crescido em mais de 150%, de modo que quase 90% dos
hospitais com 300 leitos ou mais e dois terços dos hospitais com 50 leitos ou mais agora têm
programas de cuidados paliativos e em 2011, foi estabelecido Acordo Avançado de Certificação para
Programas de Cuidados Paliativos, o que demonstram a preocupação com estes serviços e sua
importância(26). Uma intervenção interessante é a iniciativa de plano de saúde dos EUA para
reembolsar conversas nas quais sejam abordadas discussões sobre o fim de vida com pacientes e
familiares para estimular médicos a encontrarem tempo para este tipo de abordagem(29).
No Brasil, Cuidados Paliativos teve seu início na década de 80 e os serviços foram surgindo de
forma isolada, sem vínculos entre si e sem a elaboração de protocolos ou manuais para sua prática
efetiva. O primeiro estado brasileiro a ter Serviço de Cuidados Paliativos foi o Rio Grande do Sul,
em 1983, quando anexou um Serviço de Cuidados Paliativos ao “Serviço de Dor” do Hospital das
Clínicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Três anos após teve início o Serviço de Dor
e Cuidados Paliativos da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, surgindo ainda iniciativas em
Florianópolis (1989) e no Rio de Janeiro (1989) (30).
A área de atuação em cuidados paliativos foi recentemente reconhecida pela Associação
Médica Brasileira em 2017, e hoje já é possível obter o título de especialista em cuidados paliativos.
No entanto, o documento da Academia Nacional de Cuidados Paliativo de outubro de 2018,
intitulado “Panorama dos Cuidados Paliativos no Brasil” identificou através do “Global Atlas of
Palliative Care at the End of Life”, publicado em 2014 (31), que o Brasil recebeu classificação que
caracteriza países onde a provisão de cuidados paliativos é oferecida de forma isolada, sendo o seu
desenvolvimento irregular e não bem apoiado, com fontes de ﬁnanciamento fortemente dependente
de doações, disponibilidade limitada de morﬁna e um pequeno número de serviços de cuidados
paliativos comparado ao tamanho da população, estando o sistema de saúde brasileiro muito atrasado
na integração e apoio a estas equipes, apresentando mesmo nível de desenvolvimento, segundo a
OMS, que Angola, Bangladesh, Congo, Moçambique e Irã(32).
O Ministério da Saúde publicou no final do ano de 2018, resolução que normatiza a oferta de
cuidados paliativos como parte dos cuidados continuados integrados no âmbito do Sistema Único de
Saúde (SUS)(33),e dispõe sobre as diretrizes para a organização à luz dos cuidados continuados
integrados ofertados no âmbito das Rede Regionais de Atenção à Saúde (RRAS), incluindo a
integração dos cuidados paliativos na rede de atenção à saúde com os objetivos principais de
promover a melhoria da qualidade de vida dos pacientes,

incentivar o trabalho em equipe

multidisciplinar, fomentar a instituição de disciplinas e de cuidados paliativos no ensino de graduação
e especialização, ofertar educação permanente em cuidados paliativos para os trabalhadores da saúde
no SUS, promover a disseminação de informação sobre os cuidados paliativos na sociedade, ofertar
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medicamentos que promovam o controle dos sintomas dos pacientes em cuidados paliativos e pugnar
pelo desenvolvimento de uma atenção à saúde humanizada, baseada em evidências, com acesso
equitativo e custo efetivo, abrangendo toda a linha de cuidado e todos os níveis de atenção, com
ênfase na atenção básica, domiciliar e integração com os serviços especializados.
A resolução baseia-se na ideia de que que os cuidados paliativos devem ser oferecidos em
qualquer ponto da rede de atenção à saúde. As prerrogativas são dadas de acordo com cada ponto
desta rede. A Atenção Básica deverá ser ordenadora e coordenadora do cuidado acompanhando os
pacientes no seu território e funcionará como retaguarda dos demais pontos da rede de atenção sempre
que necessária; a Atenção Domiciliar, observará o plano terapêutico singular do paciente e a
intensidade do cuidado, contribuindo para a organização domiciliar com o objetivo de que este esteja
preparado, sempre que possível, para o período de terminalidade e para pacientes em situação de
restrição ao leito ou ao domicílio.
A Atenção Ambulatorial deverá atender as demandas em cuidados paliativos proveniente de
outros pontos de atenção da rede e a Urgência e Emergência prestará cuidados no alívio dos sintomas
agudizados, focados no conforto e na dignidade da pessoa, ficando a Atenção Hospitalar voltada
somente para o controle de sintomas que não sejam passíveis de controle em outro nível de
assistência.
Uma inovação muito importante e moderna desta resolução é que ela define que os
especialistas em cuidados paliativos atuantes na Rede de Atenção à Saúde (RAS) poderão ser
referência e potenciais matriciadores dos demais serviços da rede, podendo isso ser feito in loco ou
por tecnologias de comunicação à distância.
Traz ainda a discussão do acesso aos medicamentos para tratamentos dos sintomas
relacionados aos cuidados paliativos, notadamente opióides, que deverá seguir as normas sanitárias
vigentes e observar as pactuações entre as instâncias de gestão do SUS.
E inclui o financiamento para a organização dos cuidados paliativos deverá ser objeto de
pactuação tripartite, observado o planejamento e a organização dos cuidados continuados integrados
na RAS.
Esta resolução bastante completa acaba por ser um avanço e um marco histórico para o nosso
país, reconhecendo a necessidade desta forma de cuidado como direito das pessoas que são assistidas
no SUS, no entanto, ainda há um longo caminho a ser estudado e percorrido para a eficácia de sua
implementação e efetivação, e para que esta política se concretize considerando a sua inserção dentro
das políticas de saúde já existentes.
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2. IMPACTO

DAS

MUDANÇAS

SOCIAIS

NOS

SERVIÇOS

HOSPITALARES DE EMERGÊNCIA
Sistema Único de Saúde (SUS)
A origem do Sistema Único de Saúde (SUS) se deve à evolução dos direitos sociais e
consequentemente do direito à assistência à saúde no Brasil. Inicialmente o acesso à saúde não era
considerado um direito social, e seu acesso era prejudicado, pois, as ações terapêuticas eram
desenvolvidas pela iniciativa privada. Somente em 1923, quando através da Lei Eloy Chaves se criam
as Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAP), é que se tem início a Seguridade Social no Brasil.
Todo esse processo culminou com a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil
de 1988, estabelecendo o direito à saúde e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de
saúde prestados pelo poder público(34).
Criado em 1990 pelas leis 8080/1990 e 8142/1990, o Sistema Único de Saúde (SUS) ainda
está em constante evolução. A análise pormenorizada desta evolução foge ao escopo desta dissertação
e pode ser analisada em outras fontes. Descreve-se a seguir a estruturação atual como base para a
análise da intervenção proposta neste trabalho.
O Sistema Único de Saúde está organizado por Redes Regionais de Atenção à Saúde (RRAS),
e estas são definidas como arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes
densidades tecnológicas, que integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão,
buscam garantir a integralidade do cuidado (35). Os atributos da RRAS são: atenção básica
estruturada como primeiro ponto de atenção e principal porta de entrada do sistema, constituída de
equipe multidisciplinar que cobre toda a população, integrando, coordenando o cuidado e suas
necessidades de saúde; acesso regulado aos outros níveis de atenção e linhas de cuidado estruturadas.
As linhas de cuidado expressam os fluxos assistenciais que devem ser garantidos ao usuário,
no sentido de atender às suas necessidades de saúde, definem as ações e os serviços que devem ser
desenvolvidos nos diferentes pontos de atenção de uma rede (nível primário, secundário e terciário)
e nos sistemas de apoio, desenhando o itinerário terapêutico dos usuários na rede e devem fornecer
uma referência para prever um conjunto mínimo de atividades e procedimentos necessários e estimar
seus custos. Na gestão, as linhas de cuidado podem orientar os gestores públicos a planejar, programar
e avaliar as modalidades de atendimento que o sistema de saúde precisa oferecer à população, os
procedimentos necessários (exames, tratamentos, etc) para prevenir e detectar precocemente os
agravos à saúde e quais tipos de serviços assistenciais os sistemas de saúde locais devem oferecer
para o controle dos diferentes agravos à saúde(36). A filosofia das linhas de cuidado estabelece que
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para cada segmento de cuidado, deve haver uma pactuação e um trabalho em equipe coletivo para
construção dos fluxos de acesso e cuidado aos usuários. Como exemplo temos a linha de cuidado do
câncer e das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT).
No Estado de São Paulo, o processo de construção das Redes Regionais de Atenção à Saúde
(RRAS) iniciou-se em 2011 e efetivou-se com a constituição de 17 RRAS, dentre elas a RRAS 13
(Ribeirão Preto).
Deve-se ter presente que toda esta estrutura proposta está em constante transformação, não
estando instaladas de modo completo ou homogêneo entre as diversas regiões. Em que pese esta
limitação, todas as linhas de cuidado guardam entre si o princípio do Acesso à Saúde, que é garantido,
basicamente, por duas portas de entrada: a atenção básica e a emergência. A atenção básica é
representada principalmente pela estratégia de postos de saúde e Medicina de Família, que estão
localizadas próximas ao domicílio do paciente e garantirão a referência para outras instâncias do SUS
quando necessário. A via de Acesso emergência é representada por várias instâncias, como o PréHospitalar Móvel (SAMU – Serviço de Atendimento Médico às Urgências) e Fixo (UPA - Unidades
de Pronto-Atendimento) e pelo Serviço Hospitalar de Emergência (SHE).

Características e Conceitos relativos aos Serviços Hospitalares de Emergência
(SHE)
Os Serviços Hospitalares de Emergência (SHE) são instâncias caracterizadas por 1)
concentração de alta tecnologia e pessoal qualificado para lidar com situações de emergência; 2) que
funcionam continuamente (vinte e quatro horas por dia); e 3) cujo acesso deve ser idealmente
realizado através de técnicas de gerenciamento de fluxo como a Regulação Médica e a Estratificação
de Risco.
Os motivos da concentração de alta tecnologia nos SHE já foram descritos e suas implicações
para a logística da rede de atendimento às emergências. Uma distinção importante a ser feita e que
será utilizada ao longo deste trabalho é entre os termos urgência e emergência. Embora sejam
sinônimos nas bases gramaticais, em termos de Cuidado à Saúde, a urgência é um termo mais
abrangente que caracteriza a necessidade de atendimento imediato percebida pela população leiga. Já
a emergência é a condição tempo-sensível que se não for atendida de modo coordenado e imediato
pode ocasionar morte ou incapacidade permanente, sendo geralmente percebida pelo profissional de
saúde(21).
Já a segunda característica, funcionamento contínuo da porta de entrada representada pelos
SHE contrasta com os horários regulares da Atenção Básica. Isto gera um viés de direcionamento de
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pacientes para os SHE, por situações não-emergenciais, com sobrecarga para o sistema. Ou seja, além
da uma diferença conceitual entre o que é percebido como grave pela população leiga e o que
realmente é grave em termos de atendimento demandada na estrutura hierarquizada do SUS, somase a facilidade de acesso aos SHE. Isto ocasiona a aglomeração (superlotação) e impõe a necessidade
de implementação de soluções para gerenciamento de fluxo, como a Regulação Médica e a
Classificação de Risco, para assegurar o acesso dos pacientes em condição de emergência aos SHE.
Para a compreensão da terceira característica, as estratégias de gerenciamento de fluxo, é
necessário a definição de fluxo. Esta definição é motivo de muito debate na literatura pertinente, mas
para efeitos desta dissertação será utilizada a definição proposta por Mayer et al.(37) na qual Fluxo é
acrescentar valor aos processos e serviços, aumentando os benefícios, diminuindo gastos ou pela
combinação dessas duas estratégias, no atendimento de pacientes ao longo dos serviços e filas de
espera que compreendem o moderno sistema de saúde.
Embora existam diversas técnicas de gerenciamento de fluxo, duas merecem destaque. A
Regulação Médica é uma solução de macroalocação de recursos, que busca direcionar os pacientes
para as instâncias corretas do SUS(38). Do ponto de vista legal, estão previstas três instâncias de
Regulação (Urgência, Interhospitalar e de SADT – Serviços de Auxílio ao Diagnóstico e
Terapêutica), muito embora por questões de necessidade a Regulação de Emergência tenha sido a
primeira a ser instalada e as demais esferas sejam incipientes, o que tem gerado confusão e ineficácia
no processo regulatório.
A ausência ou funcionamento inadequado do SUS tem implicado em sobrecarga crescente aos
SHE, que ainda podem ser classificados como não-regulados (“porta aberta”) ou regulados. A
sobrecarga impõe a utilização de estratégias de microalocação de recursos como a Estratificação de
Risco. O processo de Estratificação de Risco está disponível através de diversas escalas e seu uso tem
sido intensamente debatido na literatura quanto ao valor que pode agregar.
A sobrecarga ou aglomeração (“crowding”) é um fenômeno multifatorial, definido quando “o
número de pacientes é maior do que a equipe disponível para atendimento (leitos disponíveis) e o
tempo para atendimento é maior do que o razoável” de acordo com a American College of Emergency
Physicians (ACEP) Crowding Resources Task Force in 2002. Muito debate se estabelece acerca desta
definição, pois apesar de correta, não acrescenta valor no sentido de esclarecimento das causas para
que se possa propor soluções(39). De Freitas et al realizaram revisão recente que busca agregar as
diversas soluções potenciais para o gerenciamento deste problema(40).
Sendo assim, um número crescente de pacientes visita os serviços de emergência todos os
anos: quase 20% da população dos EUA a cada ano (41) ou 400 visitas por 1000 habitantes no Reino
Unido (42). No Brasil a prática assistencial, apesar da falta de evidências científicas neste contexto,
vem demonstrando o aumento do número de atendimento a pacientes que se enquadram tanto para
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acompanhamento conjunto com ECP, quanto para atendimento exclusivo e em processo de
terminalidade.
Aliado a esse fato temos a falta de preparo das equipes de atendimento dos serviços de
urgência para um atendimento que contemple a proporcionalidade adequada à fase de doença dos
pacientes, o que colabora para a ausência da qualidade dos serviços prestados, o aumento do tempo
de internação e a falta de otimização dos recursos humanos e tecnológicos do sistema de saúde(43).

Unidade de Emergência do HCFMRP/USP
A Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão
Preto da Universidade de São Paulo (U.E.-HCFMRP/USP) faz parte do Complexo do
HCFMRP/USP, sendo um hospital público que atende exclusivamente ao Sistema Único de Saúde e
com acesso regulado (44).
Na região do Aquífero Guarani, a U.E.-HCFMRP/USP compõe uma das portas de entrada
hospitalar, classificada como hospital especializado tipo II, sendo referência não só para a população
da Divisão Regional de Saúde XIII (DRS XIII) (1.342.815 hab), como para a RRAS 13 (3.307.320
hab) e outras RRASs do Estado de São Paulo, em algumas especialidades. Possui habilitação em alta
complexidade nas linhas prioritárias de ortopedia, neurocirurgia, cardiovascular, dentre outras (45).
A U.E-HCFMRP/USP conta na sua estrutura com: 171 leitos, sendo 135 leitos gerais, 36 leitos
de CTI e 7 leitos de recuperação anestésica e 08 salas cirúrgicas. Em 2017 contou com 49.153
atendimentos, sendo 39.144 atendimentos de consultas e procedimentos de ambulatório e 10.009
internações, com uma taxa de ocupação de 103,7% e média de permanência em 6,8 dias.(44).
Sendo assim, configura-se como um hospital de urgência responsável por atender pacientes
previamente saudáveis com quadros agudos, em grande parte da natureza clínica ou traumática (que
envolve a violência em suas mais diversas formas) e pacientes com doenças crônicas em quadro de
exacerbação. Para este serviço também são encaminhados pacientes que não encontram resolução da
rede básica de saúde, para realização de investigação diagnóstica.
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3. SOLUÇÕES

PROPOSTAS

PARA

CONTORNAR

A

AGLOMERAÇÃO EM SHE
De acordo com o que já foi descrito neste estudo vimos que os SHE estão sofrendo um processo
de aglomeração constante por diversas razões. Várias estratégias foram sendo pensadas ao longo dos
anos para discutir esta questão.
Podemos categorizar a problemática de acordo com a natureza do problema: questões externas,
que estão relacionadas à organização do sistema de saúde e a forma de atendimento, uma vez que,
como vimos o SHE é uma das únicas portas de entrada 24h por dia, e relacionados à qualidade da
triagem e dos encaminhamentos e questões internas relacionadas à organização do atendimento.
Em um estudo de revisão Freitas et al(40), aponta que a otimização do fluxo do atendimento
pode ser uma das medidas para melhorar o atendimento de urgência e para tanto, descreveu e avaliou
intervenções para melhorá-lo.
Em relação às estratégias vimos aquelas relacionadas à questões externas e outras internas das
instituições: a utilização de um sistema informatizado para solicitar vaga, o protocolo de capacidade
total que é um método de transferência de pacientes para outras áreas do hospital quando os SHE
atingem sua capacidade máxima, utilização de pessoas com função administrativas para auxiliar com
aspectos não clínicos do atendimento, como documentação das anotações e recuperação de
investigações, o registro beira leito, a categorização de pacientes com características similares em
locais distintos, onde eles podem receber cuidado, uma via rápida de atendimento separado para
pacientes com menor queixas, classificação dos pacientes de acordo com a urgência de doença e
locais de atendimentos diferentes no pronto atendimento para diferentes perfis de pacientes: com
queixas ambulatoriais que podem ser tratadas sem usar um leito, pacientes que necessitam de um
curto período de observação e pacientes com condições médicas complexas que provavelmente
requerem internação
Outras estratégias encontradas foram dispostas em grupos devido a características semelhantes.
Um grupo refere-se aos serviços diagnósticos, destacando a disponibilidade de realização de exames
no pronto atendimento e permissão do enfermeiro fazer uma triagem avançada e solicitar exames.
Ainda neste grupo temos intervenções envolvendo atuação dos enfermeiros, onde conta com
enfermeiro qualificado para avaliar, diagnosticar e tratar certas queixas médicas ou atendimento
iniciado pelo enfermeiro na triagem e a solicitação de radiografias por enfermeiros, e ainda
enfermeiros com iniciativa clínica podendo iniciar tratamentos. Temos ainda, intervenções baseadas
na atuação dos médicos: médico orientando a triagem para agilizar o atendimento do paciente,
médicos e a equipe de triagem trabalhando juntos para gerenciar o aceite de pacientes na triagem e a
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presença de um médico experiente na triagem para auxiliar no tratamento de pacientes antes de serem
atendidos no SHE.
Algumas intervenções requerem o direcionamento de ações administrativas e organizacionais
como reorganização estrutural, implementação de coordenadores, mudança de pessoal e ampliação
de horários mais longos para outros serviços. E temos ainda intervenções que abrangem mais de um
componente como, por exemplo, alterações de pessoal e sua reorganização e a reestruturação conjunta
do SHE.
O Estudo concluiu que, embora todas as estratégias consigam melhorar o tempo de internação,
a heterogeneidade e limitações do estudo, como a não padronização das métricas entre os serviços e
as diferenças contextuais contribuíram para que estas não tivessem uma significância importante com
evidências limitadas e efeitos inconsistentes.
A única estratégia que se mostrou efetiva foi a definição de fluxos diferentes, considerando
uma via rápida para perfis de pacientes diferentes, no entanto, a complexidade da problemática nos
faz pensar que a combinação destas estratégias de acordo com a configuração do SHE e a estrutura
do sistema de saúde podem ser válidas.

Soluções implantadas na U.E.-HCFMRP-USP
Neste contexto, a aglomeração dos SHE tem sido muito presente nos serviços, e
consequentemente na U.E-HCFMRP/USP, no entanto, ao longo dos anos estratégias foram sendo
implantadas para a minimização deste problema.

Sistema de Regulação de Urgência e Emergência (SRUE)

Uma delas foi a implantação do Sistema de Regulação de Urgência e Emergência (SRUE)
baseado em sistema informatizado(22).
A DRS XIII foi pioneira na Instalação de um Sistema de Regulação Médica para organizar o
fluxo dos pacientes, no entanto, a comunicação inicial era realizada por telefone e após 10 anos de
sua implantação, inadequações ainda geravam sobrecarga no atendimento em instituições e prejuízo
para os usuários, o que motivou a implantação do SRUE para comunicação imediata entre as unidades
participantes do processo de regulação médica.
O fluxo se inicia quando o médico solicitante preenche um formulário de solicitação de vaga,
os dados são enviados ao médico regulador por via eletrônica, que avalia as informações, categoriza
como baixa, moderada ou alta prioridade, ou como “vaga zero”, e encaminha a solicitação ao hospital
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mais adequado que aceita, recusa ou solicita mais informações, gerando um processo de negociação
sigiloso e documentado.
O SRUE tornou-se uma ferramenta importante para análise epidemiológica e organizacional
que pode contribuir para monitoramento da demanda e melhor direcionamento dos casos.

Leitos de Longa Permanência

A permanência prolongada de pacientes crônicos com alta dependência em SHE também é
um dos problemas que impactam na aglomeração destes serviços.
Para resolver esse problema, buscou-se a instalação de leitos de longa permanência, que são
leitos alocados em hospitais de pequeno porte, que enfrentam dificuldades econômicas para
subsistência e têm baixa taxa de ocupação(46).
A Coordenação da U.E.-HCFMRP-USP, o DRS XIII, a Prefeitura de Ribeirão Preto e o
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) Regional identificaram três hospitais para
estabelecer parcerias, foram realizadas visitas técnicas in loco e estabelecidos protocolos de
encaminhamento de pacientes de longa permanência. Os critérios para encaminhamento foram
baseados nas condições de atendimento e as responsabilidades de cada instituição, baseando-se no
benefício para ambas as partes, a liberação de mais leitos no SHE para pacientes de alta complexidade
e ganho financeiro para os hospitais-parceiros. Além disso, esses hospitais receberam capacitação de
seus funcionários, ficando acordado que caso houvesse necessidade de retorno do paciente ao hospital
terciário, isso seria feito independentemente da Regulação Médica.
A partir de abril de 2014, o projeto foi sancionado e apoiado financeiramente pela Secretaria
da Saúde do Estado de São Paulo e acontece até os dias atuais.
O processo de transferência se inicia com a concordância do paciente e seus familiares, após
é feita solicitação de vaga para o município-parceiro, e quando há o aceite da transferência, o paciente
é encaminhado com relatório médico, de enfermagem, nutricional, fisioterapêutico, psicológico e do
serviço social. O hospital terciário e o DRS XIII mantêm controle de todos os pacientes internados e
este só deixa de ser acompanhado quando deixa o hospital parceiro (por óbito ou alta), tornando esses
hospitais parceiros uma extensão da unidade terciária de origem.
Este processo teve impacto considerável no aumento de vagas oferecidas pelo SHE para áreas
de estrangulamento do sistema, como a Neurologia e Terapia Intensiva, notando-se a tendência de
aumento de vagas gerais de atendimento, totalizando 9,3%, além de abrir possibilidade de discussão
para de que cada município possa ser responsável em fornecer esse apoio para pacientes de longa
permanência, transferindo-os para instâncias primárias do SUS localizadas nos municípios de
residência do paciente.
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Sistematização da Solicitação de leitos em terapia intensiva

Outra estratégia adotada na U.E-HCFMRP/USP para auxiliar nos fluxos internos e melhorar
sua capacidade operacional foi organizar a priorização de pacientes para Unidade de Terapia
Intensiva, com a criação de um sistema de informação para a organização da fila de espera por leitos,
e o objetivo inicial foi avaliar sua utilização sob a perspectiva da mortalidade e permanência
hospitalar(47).
O sistema funciona por meio de sistema informatizado. A requisição contém informações
diagnósticas do paciente, motivo da solicitação e marcadores de gravidade, como necessidade de
suporte ventilatório, presença de choque circulatório e rebaixamento do nível de consciência. Após
os pacientes são avaliados por médicos intensivistas, à beira do leito, e classificados quanto à
prioridade conforme as diretrizes da Society of Critical Care Medicine (SCCM), de acordo com a
gravidade e benefício da utilização do leito da terapia intensiva e em caso de pacientes com mesmo
grau de prioridade clínica, são priorizados aqueles provenientes de locais estratégicos para facilitar o
fluxo dessas unidades. E ainda permanecendo a semelhança o desempate é realizado pelo tempo da
requisição de vaga na terapia intensiva, priorizando-se os mais antigos.
Este novo sistema de informação foi eficaz na medida em que envolveu o compartilhamento
de responsabilidades entre médicos e gestores e facilitou o suporte técnico durante a tomada de
decisões, reduziu o atrito entre os intensivistas e os outros médicos do hospital, além de prover
transparência na gestão da fila e como resultado pode promover a redução da mortalidade hospitalar
e ter impacto na permanência hospitalar.

Núcleo Interno de Regulação

A implantação de um Núcleo Interno de Regulação (NIR) foi uma das estratégias de gestão
criadas pela Política Nacional de Atenção Hospitalar do Ministério da Saúde (PNHOSP) em 2013 e
o HCFMRP/USP atendendo a esta política, na necessidade de aprimorar os fluxos de saúde,
implantou de modo customizado em suas duas unidades NIR’s, na unidade hospitalar (eletivo) e na
U.E-HCFMRP/USP(23).
Na U.E-HCFMRP/USP a equipe de trabalho do NIR foi composta por 2 enfermeiros, 01
médico e 01 assistente social, com horário de funcionamento em horário comercial, de segunda à
sexta-feira, das 07 às 19h. As principais funções atribuídas foram: intercomunicação entre os diversos
setores clínicos e enfermarias e Controle de Leitos, setor de Farmácia e Nutrição, com objetivo de
redução do tempo de permanência do paciente na instituição e administração dos leitos.
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Para tanto, algumas ferramentas, protocolos e projetos foram utilizados: a produção de um
Kanban para gerenciamento clínico e administrativo dos atendimentos, a implantação do protocolo
de MEWS para gerenciamento clínico dos casos, utilização de Projeto de Desospitalização e
Monitorização do tempo de bloqueio de leito.
Como pontos de dificuldades e desafios a serem trabalhados foram a intervenção para rever o
mosaico cirúrgico, a ampliação comunicação com equipe médica (sistema de telefonia) e agilização
dos processos internos como por exemplo, a viabilização de realização de exames, tendo em vista os
pacientes com tempo de internação prolongado.
Ainda que a implantação tenha ocorrido antes da estruturação do Manual do Ministério de
Saúde(48),na avaliação percebeu-se que todos os passos sugeridos pelo manual foram contemplados,
no entanto, algumas necessidades apontadas no manual precisam ser discutidas e implementadas,
especialmente referentes aos três pilares do NIR proposto pelo Ministério da Saúde: Práticas de
Regulação, Articulação com a RAS e Monitoramento.
No entanto, o ponto positivo é que já estão funcionando como agentes mediadores da
comunicação entre as equipes de saúde no atendimento de situações complexas e comunicação entre
diversos profissionais para resolução de demandas multiprofissionais. Indicadores estão sendo
monitorados: indicadores de processo, como tempo de internação; indicadores de produção, como
capacidade instalada por taxa de ocupação dos leitos e indicadores de desempenho, como
monitorização de pacientes residentes no hospital com iniciativa já relatada de desospitalização(46).
Além disso, já existe um fórum no Departamento Regional de Saúde XIII com iniciativas de
comunicação entre os NIRs dos hospitais, que estão favorecendo o fortalecimento da rede.
Vimos que a U.E-HCFMRP/USP vem trabalhando com estratégias de enfrentamento da
realidade da aglomeração dos SHE, através de melhorias gerenciais internas, como a implantação do
NIR e Sistematização da Solicitação de Leitos em Terapia Intensiva e contribuições em conjunto com
a rede de saúde local, como a implantação do Sistema de Regulação de Urgência e Emergência e dos
Leitos de Longa Permanência.
No entanto, devido à complexidade e multifatorialidade do problema, desafios ainda
persistem, sendo assim, este estudo foi direcionado à adoção da implantação da ECP como outra
possibilidade diante da questão. A necessidade de trabalhar a abordagem de Cuidados Paliativos
nestes serviços pode ser uma das formas para dar visibilidade a esses casos nos serviços de saúde,
adequar o atendimento prestado e mostrar a necessidade de melhor adequação do sistema de saúde,
considerando a criação de políticas públicas que atendam a essa demanda.
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4. CUIDADOS PALIATIVOS NO SERVIÇO HOSPITALAR DE
EMERGÊNCIA (SHE)
Nos últimos anos, têm sido crescentes a implantação de novas estratégias para aprimorar o
cuidado e diminuir o dano descrito. Uma destas estratégias foi o surgimento e desenvolvimento dos
Cuidados Paliativos em serviços de saúde dedicados aos cuidados de condições crônicodegenerativas. No entanto, estes serviços muitas vezes só funcionam em horários comerciais, não
estando disponíveis quando ocorre o óbito ou quando há acentuação de sintomas, novamente
implicando em direcionamento inadequado para SHE.
Um estudo recente que realizou avaliações econômicas de interconsulta em cuidados
paliativos em adultos hospitalizados com doenças graves (câncer; insuficiência cardíaca, hepática ou
renal; doença de obstrução pulmonar crônica; AIDS/HIV) em internação hospitalar, mostrou que o
atendimento em cuidados paliativos pode reduzir custos para adultos hospitalizados com doenças
graves e complexas. Além disso, demonstrou que pacientes com doenças complexas morrem em
hospitais de cuidados agudos, com prevalência de internação em unidade de terapia intensiva nas
últimas semanas de vida, indicando cuidados inconsistentes com as preferências do paciente e
desproporcionalidade de tratamentos (49).
O Ministério da Saúde expressa preocupação sobre o atendimento de pessoas com condições
crônicas, danos múltiplos e necessidade de cuidados prolongados, exigindo assistência contínua.
Trabalho recente estimou a proporção de indivíduos que morrem em nosso país de doenças que teriam
indicação para Cuidados Paliativos de 24,6% até 85,2%(13). Mesmo que se considere que o que se
deveria ofertar deve estar no ponto médio entre estes valores, ofertar Cuidados Paliativos no nosso
modelo atual de sistema de saúde é uma tarefa difícil. O primeiro passo para modificar esta realidade
seria reconhecer indivíduos com benefício dessa abordagem, independentemente do seu diagnóstico,
e incluí-los em programa de cuidados paliativos, já que há fortes evidências do benefício para melhor
qualidade de vida, com aumento inclusive na sua sobrevida (50).
Torna-se necessário, portanto, que os SHE se integrem aos serviços de Cuidados Paliativos
para garantir a continuidade do cuidado. Mas para que isto seja possível, deve-se compreender o que
se entende por Cuidados Paliativos e qual o grau de sua inserção no SHE.
A abordagem dos cuidados paliativos no SHE tornou-se uma necessidade devido a mudanças
no perfil de atendimento e mudanças epidemiológicas. O SHE sempre foi idealizado como o serviço
para atendimento de pacientes em situações agudas cujo objetivo é a manutenção da vida (51).
As mudanças citadas nos levam a repensar o SHE não só como local de salvar vidas, mas
também de oferecimento de cuidados paliativos. Os motivos desta necessidade são vários, dentre eles
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a organização e efetividade do sistema de saúde, no qual este serviço continua sendo o ponto de
entrada do sistema de saúde para muitos pacientes (52) e ainda, que pacientes com demanda de
Cuidados Paliativos, especialmente na fase de terminalidade, serão ocasionalmente transportados
para serviços de emergência.
As mudanças demográficas levaram ao aumento do uso destes serviços por pacientes com
doença crônica avançada, revelando que mais de 75% dos idosos são atendidos nos últimos 6 meses
de vida e 51% têm pelo menos uma consulta no último mês de vida. No entanto, há também uma alta
prevalência de necessidades não atendidas de cuidados paliativos entre estes pacientes. Durante os
períodos de agravamento dos sintomas e grande sofrimento psíquico, os pacientes podem ter mais
contato com os profissionais de emergência do que com outros profissionais de cuidados primários,
sendo este o local de atendimento, limitado pelos recursos de saúde disponíveis na comunidade. Por
fim, decisões críticas sobre a trajetória e disposição de um paciente são tomadas durante o
atendimento na emergência, o que poderia fornecer uma oportunidade para encaminhamento
adequado e oportuno a uma equipe de cuidados paliativos (ECP)(53).
O treinamento das equipes de emergência concentra-se em medidas de prolongamento da vida
o que pode ser um limitador, bem como a dificuldade em lidar com indivíduos em sua fase final. Para
as equipes de saúde que atuam em situações de emergência é difícil assumir que um paciente tenha
demanda de cuidados paliativos, pois a procura a esse serviço pode equivaler a um desejo de
tratamento agressivo ou prolongamento da vida (54).
Existe ainda certa frustração de médicos de emergência ao atender pacientes que necessitam
de cuidados paliativos no SHE, devido ao fato de que este tipo de abordagem não segue um algoritmo
simples como em outros protocolos de atendimento, mas depende de recursos a serem mobilizados e
das demandas dos pacientes, descrito como uma necessidade de um “código de conforto” que atenda
a essas demandas. Outra dificuldade relatada é a falta de acesso a informações sobre as preferências
dos pacientes, no processo de comunicação e no estabelecimento de metas. Um estudo sugere que o
contato com serviços de atenção primária e a inclusão de especialista em cuidados paliativos são
parcerias que podem auxiliar nestes processos de comunicação e melhor definição das metas(29).
Neste contexto, ainda existem equívocos e dificuldades sobre os conceitos de cuidados
paliativos que impactam no entendimento sobre a abordagem na emergência. Um deles é que
cuidados paliativos não são o mesmo que terminalidade. Ainda que esta seja uma de suas áreas
principais de atuação, não se pretende o prolongamento da vida, mas a qualidade do tempo de vida.
Outro equívoco é que cuidados paliativos não são exclusivos de uma unidade de saúde, por isso deve
perpassar toda a rede de atendimento e o processo de comunicação ente seus componentes devem ser
efetivos.
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A dificuldade de abordagem na emergência também pode ser explicada pelas diferenças das
expectativas entre pacientes, familiares e equipe, tendo em vista a falta de informações suficientes
sobre os pacientes, para o embasamento de decisões, quando são encaminhados para este serviço e
problemas culturais, logístico e de treinamento de equipe para oferecer cuidados paliativos(51).
Mesmo quando um paciente ou os familiares solicitam cuidado curativo é necessária uma
avaliação para entender as preocupações que provocaram uma mudança nos objetivos de cuidados.
Frequentemente, tais pedidos surgem do medo sobre o processo de morte ou a culpa sobre decisões
médicas anteriores para limitar os tratamentos que prolongam a vida(54).
De acordo com revisão sistemática recente sobre cuidados paliativos no SHE, apesar deste
ambiente ter o objetivo primário de avaliação rápida e atendimento agudo, o médico de emergência
tem o dever de atender às necessidades do paciente paliativo, considerando o conforto e cuidados
específicos. Sendo assim, a prestação deste serviço é um objetivo legítimo do SHE e o fracasso em
reconhecer esta necessidade e obter as habilidades necessárias acarreta a má implementação dos
cuidados paliativos nesse ambiente(55).
Estudo australiano avaliou a necessidade das equipes do SHE em relação a cuidados paliativos
e foi observado que apesar dos profissionais expressarem confiança em relação ao manejo de
sintomas, elas subestimam o papel de uma abordagem paliativa em diagnósticos não relacionados ao
câncer e procuram mais educação em áreas como comunicação sobre o fim da vida e questões éticas,
evidenciando a falta de preparo destas equipes para lidar com pacientes deste perfil(56).
Como propostas para a inserção de cuidados paliativos na emergência podem ser listadas: a
adequação da rede de saúde com locais dedicados; programas de treinamento que incluem
competências básicas de cuidados paliativos adicionados aos programas de residência médica em
emergência; protocolos de atendimento que incluem emergências em cuidados paliativos; materiais
educacionais e cursos adicionados à educação médica contínua; arranjos destinados a remover
barreiras logísticas nos serviços; promoção de diretivas antecipadas e ordens de não-ressuscitação no
sistema de saúde; e equipes especiais de cuidados paliativos (51).
Como vimos à necessidade de cuidados paliativos no SHE já vem sendo discutida em outros
países, como por exemplo a Austrália, o Reino Unido, e os Estados Unidos(55), que reconhecem e
discutem cuidados paliativos como parte do SHE e a necessidade de treinamento das equipes para
este tipo de atendimento. Além destes, um estudo do Taiwan, muito semelhante ao presente estudo,
demonstrou a implantação de uma equipe de cuidados paliativos em SHE(57).
O atendimento em cuidados paliativos em SHE é uma realidade necessária, considerando as
mudanças epidemiológicas no perfil dos pacientes como o envelhecimento populacional e aumento
das doenças crônicas, pois o SHE ainda constitui uma porta de entrada do sistema de saúde, que
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apesar de ser um local com objetivo de prolongamento da vida, deve ter também como objetivo o
atendimento digno dos pacientes paliativos que chegam a este serviço.
Outra questão importante quanto à utilização do SHE são as motivações, além dos sintomas
físicos que levam os pacientes a buscarem o SHE. Um estudo qualitativo realizado com pacientes
com diagnóstico de câncer avançado abordou a sistemática das decisões tomadas para procurar
atendimento no SHE, mostrando que a decisão é tomada por: ansiedade relacionada à doença, aqueles
com maior ansiedade relacionada ao diagnóstico de câncer interpretaram seus sintomas como mais
graves ou requerendo atenção imediata; padrões prévios de comportamento, , os participantes não
procuravam os serviços anteriormente utilizados, sentimentos de segurança e familiaridade com o
ambiente hospitalar e dificuldades de acesso aos serviços de saúde comunitários especialmente com
urgência e/ou fora do horário do atendimento. Este estudo sugere que o tratamento de questões
emocionais e psicológicas, como sentimento de vulnerabilidade e falta de controle, é essencial
visando reduzir a ansiedade, o que pode modificar a percepção do sintoma, sua interpretação e os
níveis de sofrimento. Educar pacientes quanto aos sintomas de fim de vida pode reduzir o número de
visitas do SHE junto com maior acesso aos serviços de saúde da comunidade(58).
Podemos concluir então que, sintomas incontroláveis, questões emocionais e psicológicas,
necessidade de investigação e intervenção que não tem local para atendimento na rede e limitação de
acesso de serviços de cuidados paliativos resultam em pacientes onde o único local de atendimento
que atenda suas necessidades seja o SHE(59).
O que demonstra que o SHE, apesar de pouco preparado para este tipo de atendimento,
considerando o risco de sofrimentos físicos e psicológicos desnecessários e intervenções invasivas
não congruentes com os desejos dos pacientes, este ainda é o local que identifica as necessidades de
cuidados paliativos de forma mais abrangente(53).
No entanto os estudos sobre esta realidade ainda não existem no Brasil, o que garante a
originalidade e o pioneirismo deste estudo.

Processo de Formação da Equipe de Cuidados Paliativos (ECP) na U.E. –
HCFMRP/USP
Um grupo formado por profissionais com o apoio da Coordenadoria da U.E.-HCFMRP/USP,
inquieto diante das demandas destes pacientes e sentindo a falta de resolutividade de sua prática no
cotidiano da assistência, buscando o aprimoramento das formas de cuidado, se uniram e através de
reuniões de reflexão com profissionais de referência de alguns setores do serviço, promoveram
discussões sobre a temática em comparação com os casos atendidos sob esta perspectiva.
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Posteriormente, fundamentou-se teórica e tecnicamente em artigos científicos e investiu em
outras estratégias de capacitação, como a participação em eventos, visitas técnicas a serviços
especializados, discussões multiprofissionais e transdisciplinares de casos e temas específicos com a
utilização de recursos audiovisuais.
A partir do fortalecimento e amadurecimento do conhecimento do grupo, a proposta de criação
de uma equipe de interconsulta em Cuidados Paliativos foi apresentada e acatada pela direção do
serviço, que disponibilizou a contratação de um profissional médico especialista para assessoria na
implantação e proporcionou o investimento em formação acadêmica, Lato Senso, para integrantes da
equipe.
A equipe foi composta por um médico com especialização em cuidados paliativos, assistente
social, psicólogo, farmacêutico, terapeuta ocupacional e serviço de capelania, realizado por um padre,
um pastor e um religioso espírita, para oferecimento de apoio espiritual aos pacientes e seus familiares
internados.
No Brasil, iniciativas de implantação de Cuidados Paliativos no SHE ainda são incipientes. A
U.E.-HCFMRP/USP implantou este serviço há cerca de três anos e a avaliação desta estratégia na
nossa realidade é oportuna.

5. SERVIÇO SOCIAL E CUIDADOS PALIATIVOS
Neste contexto o trabalho enquanto assistente social na U.E-HCFMRP/USP, trouxe a reflexão
de várias questões importantes ao considerar todos os reflexos das questões sociais e de saúde da
modernidade já desatacadas neste estudo.
O trabalho neste cenário torna propício o contato com realidades de pacientes com perfil
paliativo diariamente, questionando nossas práticas e o tipo de atendimento adequado oferecido pelo
sistema de saúde, ao considerar a otimização da rede de saúde como política pública, a
proporcionalidade do tratamento que é oferecido para a população, o direito a uma nova forma de
cuidado, mais humano e adequado e que propicia a valorização da autonomia do paciente, a
consideração dos seus valores e crenças e a forma de sua inserção social de acordo com seu contexto
social e familiar.
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Atuação do Assistente Social no Ambiente Hospitalar
O serviço social é uma profissão interventiva que atua diretamente no reflexo das questões
sociais, através da emancipação dos sujeitos, pela orientação e viabilização dos direitos sociais, com
objetivo da garantia destes direitos e proteção dos indivíduos, cuja inserção social, encontra-se
fragilizada pela luta de classes(60,61). Deve cumprir a árdua tarefa do diálogo e intersecção das
políticas de saúde e sociais neste contexto(62).
Portanto, a atuação profissional na saúde deve estar pautada no enfrentamento das expressões
da questão social que repercute nos diversos níveis de complexidade da saúde, desenvolvendo suas
ações profissionais nas dimensões: assistencial, em equipe, socioeducativa, de mobilização,
participação e controle social, investigação, planejamento e gestão, assessoria, qualificação e
formação profissional(63).
Sendo assim, atua na orientação e viabilização dos direitos sociais, através da identificação do
contexto social do paciente, da situação e dinâmica das relações familiares, da condição de trabalho
e socioeconômica, das condições de moradia e da rede de suporte social. Faz a interlocução destas
condições com a situação de saúde do paciente considerando a inclusão do paciente e familiar no
atendimento como parte ativa na participação das decisões dos planos de cuidado e nas mediações
intra-hospitalar entre a equipe de saúde e os pacientes e familiares, e extra-hospitalar com a rede de
saúde e social.
Para entender e contextualizar a presença do serviço social na saúde e seu grau de inserção
devemos levar em consideração a construção da saúde no Brasil como parte das conquistas sociais da
Constituição Federal de 1988 e na Lei nº8080/90 de criação do SUS e da Política Nacional de
Humanização.
A regulamentação do SUS ressalta as expressões da questão social ao apontar que a saúde é
direito de todos e dever do Estado, estabelecendo que políticas sociais e econômicas devam reduzir
o risco de doença e garantir ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção,
proteção e recuperação da saúde(63).
De acordo com as premissas do SUS a saúde tem como fatores determinantes e
condicionantes, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda,
a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais, portanto neste conceito de
saúde está implícito que a forma de inserção social condiciona diretamente a saúde da população e
cabe ao assistente social através de suas mediações e avaliação social traduzir os reflexos desta
condição no ambiente hospitalar e auxiliar na organização dos familiares para receber o paciente
frente às novas questões de saúde e vinculá-lo a rede de atendimento para continuidade dos cuidados
necessários(64).
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A humanização na atenção à saúde através de uma política nacional busca contribuir para a
solução de desafios que dificultam a qualidade da implementação do SUS e prevê ainda, através de
seus princípios de transversalidade, indissociabilidade entre atenção e gestão e protagonismo,
corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e coletivos, e a valorização dos usuários, trabalhadores
e gestores no processo de produção de saúde(65).
Ao considerar os pacientes como sujeitos de direitos um dever das instituições de saúde é criar
oportunidades de garantia de autonomia, a ampliação da sua capacidade de transformar a realidade
em que vivem, direito ao esclarecimento adequado de sua situação de saúde e dos tratamentos
disponíveis e opinar sobre seu processo de saúde. O assistente social se faz interlocutor do paciente
neste contexto auxiliando a ele, seus familiares e a equipe de saúde neste processo de comunicação e
nas inter-relações e mediações necessárias.
O assistente social tem um privilégio de dispor de uma visão ampliada e de um ângulo
particular na observação das condições de saúde dos pacientes e uma competência distinta para
direcionar o encaminhamento das ações, que o diferencia do médico, do enfermeiro, do nutricionista
e dos demais trabalhadores que atuam na saúde(63).
Para facilitar a visualização prática do atendimento do assistente social no contexto hospitalar
segue quadro que esquematiza essa atuação:
Atuação do Assistente Serviço Social no Ambiente hospitalar
Acolhimento hospitalar
✓

Acolhimento e integração do paciente e família ao atendimento no ambiente hospitalar

✓

Monitoramento de todo o atendimento até a alta hospitalar visando a continuidade das ações e do cuidado

✓

Escuta qualificada e diferenciada

✓

Interlocução entre pacientes e familiares, a equipe multidisciplinar e a comunidade, estabelecendo
mediações intra e extra equipe

Atuação com Pacientes e Familiares
Objetivo: Fortalecer vínculos enquanto sujeitos no processo de promoção, proteção, prevenção e recuperação da saúde,
identificando a situação vivenciada pelo paciente e sua família com vistas a construir o perfil socioeconômico
✓
✓
✓
✓

Conhecimento da estrutura e funcionamento familiar
Anamnese social (composição dos membros familiares e posição ocupada pelo paciente dentro da família)
Identificação da situação trabalhista, habitacional e previdenciária
Verificação da situação trabalhista e previdenciária do paciente e dos membros da família

✓

Orientações e encaminhamentos referentes à Comunicado de Acidente de Trabalho (CAT), Auxílio
doença, Aposentadorias e Benefícios sociais instituídos (Benefício de Prestação Continuada e Bolsa
Família, etc.)

✓

Verificação da disponibilidade da família para receber o paciente de acordo com suas novas necessidades

✓

Auxílio na reorganização da família

Atuação com equipe multiprofissional
Objetivo: Atuar como facilitador entre os pacientes, familiares e profissionais frente às questões sociais e culturais que
interferem direta ou indiretamente no tratamento
✓

Treinamento do familiar junto com a equipe multidisciplinar
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✓

Avaliação e Acompanhamento do treinamento junto com a equipe multidisciplinar

✓

Discussão do momento mais adequado para a alta

✓

Reuniões para discussão de casos

✓

Participação na gestão das Unidades Funcionais

✓

Definição das necessidades do paciente, de acordo com o grau de dependência, junto com a equipe
multidisciplinar para a elaboração do plano de cuidados que o paciente necessitará e identificação dos
materiais necessários para a alta
Atuação com a comunidade

Objetivo: Criar mecanismos e rotinas de ação que facilitem e possibilitem o acesso dos usuários aos serviços:
✓
✓
✓

Identificação de instituições ou programas de atendimento que ofereçam suporte ao paciente
Auxílio na Transferência para hospitais secundários
Identificação da rede de suporte a que o paciente pertence para verificar os recursos disponíveis nesta, de
acordo com as necessidades do paciente

✓

Encaminhar e vincular o paciente e a família à rede, através de contatos telefônicos, orientações sobre
encaminhamentos aos profissionais da equipe multidisciplinar
Atendimentos a situações especiais

✓

Atendimento de familiares em situação de óbito

✓

Atendimento de familiares em situação de Morte Encefálica

✓

Atendimento de vitimizados

✓

Identificação de desconhecidos

Toda a intervenção do assistente social se concretiza por meio de: entrevistas, contatos
individuais,

reuniões

familiares,

encaminhamentos,

contatos

telefônicos,

orientações

e

esclarecimentos, discussão de casos em equipe, visitas multiprofissionais e assessoria social à direção
do hospital.

Atuação do Assistente Social em Cuidados Paliativos

Os pacientes com perfil de cuidados paliativos exigem dos profissionais uma abordagem
diferenciada tendo em vista a situação fragilizada complexa do paciente que acarreta em sua trajetória
ruptura ou quebra de laços sociais, fragmentação da pessoa e de seus familiares e uma extrema
dependência dos serviços de saúde e sociais da rede de atendimento(66).
Partimos do pressuposto que objetivo do atendimento em cuidados paliativos é a elaboração
do plano de cuidados de forma personalizada à situação do pacientes e familiares atendidos, dos
recursos institucionais internos e externos.
Considerando as principais dificuldades apresentadas para o trabalho de cuidados paliativos
no Brasil que são a inclusão dos Cuidados Paliativos na atenção básica, o atestado de óbito em
domicílio, a “cesta básica” de medicamentos, que é muito cara e o armazenamento, a distribuição e o
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descarte de remédios opiáceos que aliviam a dor(24), temos na figura do assistente social neste
contexto sua extrema importância ao vislumbrar o horizonte destes direitos instituídos pela resolução
nº 41/2018(33), auxiliando na luta pela conquista destes espaços, condições e recursos necessários.
O serviço social no contexto de atuação em cuidados paliativos, além dos enfoques já
destacados dos atendimentos do seu trabalho no ambiente hospitalar, desempenha a função de
conhecer a experiência do pacientes e de seus familiares e o significado que atribuem ao processo de
adoecimento, para identificar as potencialidades e recursos internos e externos, tendo uma visão
complexa e sistêmica que fundamentalmente deve ser em equipe, de forma multiprofissional e
interdisciplinar, fundamentado no processo de acolhimento e escuta empática dos pacientes e
familiares(66).
Cabe ao assistente social na equipe de trabalho decodificar a realidade socioeconômica e os
aspectos culturais, tornando-se o interlocutor entre paciente/família e equipe para se alcançar os
objetivos em cuidados paliativos, especialmente uma morte digna e cuidado aos que ficam(67).
Considerando o caráter abrangente de visão do serviço social, na prática profissional com
pacientes em cuidados paliativos, se utiliza da ferramenta de avaliação multidimensional para
caracterizar as demandas destes em uma abordagem objetiva e subjetiva e considerando o que os
pacientes e familiares nos trazem sem pré-julgamentos.
O diagrama multidimensional é um instrumento que considera os aspectos físicos, sociais,
espirituais e emocionais e está dividido em quatro quadrantes: aspectos sociais e familiares, aspectos
psicológicos, aspectos físicos e aspectos religiosos e espirituais(67).
Consideramos que esta avaliação deve levar em consideração os valores, crenças, experiências
prévias, dinâmica e funcionamento familiar, a comunicação intrafamiliar, o ciclo evolutivo da família
e as crises concorrentes(66).
O objeto da avaliação multidimensional, como em todo atendimento em cuidados paliativos
se valendo de seu conceito, é o alívio do sofrimento com foco na melhoria da qualidade de vida
através do manejo integral da unidade de cuidado, que são os pacientes e familiares tendo em vista a
elaboração de estratégias de intervenção bio-psico-social e espiritual desenhado em um plano de
cuidados(67).
Agregando-se como parte da equipe multiprofissional em cuidados paliativos, pela sua
habilidade na escuta qualificada(24), atua ainda numa perspectiva de manutenção de um espaço de
comunicação aberto, com caráter educativo da condição de saúde na perspectiva de auxiliar os
pacientes e familiares a tendo as informações necessárias de sua condição e do que pode vir a
acontecer, prever e planejar os acontecimentos(68). Para tanto sua atuação deve ser de reconhecer e
diferenciar as necessidades do paciente, da família e da equipe para auxiliar e propor estratégias de
atuação(69).
Ao integrar a equipe caberá ao assistente social conduzir as inter-relações entre usuários que
apresentem indicação cuidados paliativos, familiares e demais membros da equipe de saúde,
41

potencializando a perspectiva do direito, tendo em vista a qualidade de vida, o respeito às suas crenças
e valores e vontades relacionadas ao estabelecimento do plano terapêutico para garantia sua
autonomia(70).
No processo de comunicação o assistente social identifica temas que possam veicular na
família e como se dá a comunicação entre os seus membros, os desejos do paciente, o grau de
entendimento sobre a doença e o como compartilham essas informações(68).
O diagnóstico familiar e social tem o objetivo de avaliar o impacto da situação e traz questões
importantes no contexto de cuidados paliativos, fazendo-se necessária outras abordagens como
conhecer a situação do paciente e se o evento que levou a categorização do paciente em cuidados
paliativos foi de forma crônica ou aguda, conhecer como funciona o processo de tomada de decisão
familiar, qual a hipótese que fazem sobre a doença, qual o impacto que a situação causa nos membros
da família e no paciente, quais os recursos de enfrentamento e de suporte que estes apresentam e quais
as expectativas em relação ao tratamento e quanto ao atendimento da equipe.
Ao atuar na ressignificação da vida dos pacientes e familiares frente a essa situação de
limitação e vislumbre do processo de terminalidade, os conflitos preexistentes e as situações não
resolvidas vem à tona(69) e os legados familiares tem papel importante de sentido de continuidade
para o paciente no significado que estes têm para seus familiares, sendo assim, o assistente social
junto com a equipe multiprofissional deve promover espaços e situações que propiciem esse resgate
familiar.
A figura e o papel de cuidador apresentam-se como outra demanda para atuação do serviço
social, especialmente no que se refere à manutenção dos cuidados, casos de negligência e violência e
sua rede de proteção social e na identificação de adoecimento dos cuidadores e a falta de condições
físicas e emocionais para oferecer este cuidado.
Uma questão de extrema importância é o impacto emocional que deverá ser levado em
consideração na atuação do assistente social, considerando a avaliação psicológica realizada pelo
psicólogo da equipe, frente à organização familiar, pois não raro as famílias podem ter todas as
condições materiais para receber o paciente no domicílio e continuar os cuidados, no entanto, não
tem condições emocionais de assumir esta função, especialmente em casos de terminalidade.
Segue abaixo uma tabela com a sistematização da atuação do assistente social especificamente
em cuidados paliativos. Para efeito didático dividimos a atuação de acordo com a principal demanda
de atendimento sejam eles, alívio de sintomas, definição de prognóstico e terminalidade. Vale
ressaltar que a atuação é dinâmica e por vezes se inter-relaciona nas fases de atendimento
apresentadas.
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Atuação do Assistente Serviço Social em Cuidados Paliativos
Pacientes com demanda somente para de Alívio de Sintomas
✓

Diálogo com pacientes e familiares sobre o processo de doença, prognóstico, tratamento

✓

Estimulação dos pacientes e familiares sobre as Diretivas Antecipadas de Vontade e Planejamento social e
familiar frente ao processo de adoecimento

✓

Diagnóstico familiar para verificação da capacidade de cuidado

✓

Diagnóstico trabalhista tendo em vista a capacidade funcional do paciente em manter as atividades

✓

Orientações e encaminhamentos quanto a benefícios sociais instituídos

✓

Mapeamento da rede socioassistencial do paciente

✓

Encaminhamentos para a rede de saúde para obtenção de materiais, equipamentos e medicamentos
necessários, bem como de serviço de atendimento domiciliar

✓

Assessoria à equipe para o processo de alta hospitalar e continuidade de cuidados

✓

Planejamento da alta hospitalar ou transferência para hospitais de retaguarda ou secundários

✓

Orientação quanto a direitos específicos deste perfil de pacientes
Pacientes com demanda de Prognóstico e Terminalidade

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Favorecimento de ambiente para resgate de vínculos
Estímulo a ressignificação da vida frente ao processo de adoecimento através de comunicação entre
familiares para alinhamento das expectativas
Assessoria a equipe no processo de terminalidade intra-hospitalar
Facilitação de realização de desejos e repasse de legados familiares
Assessoria com equipe no sentido da validação de suas crenças e valores
Acolhimento e contenção emocional dos familiares e equipe no processo de terminalidade
Liberação e Acompanhamento de visitas hospitalares
Orientações quanto a questões funerárias e comunicação de familiares no momento do óbito
Viabilização de suporte espiritual e religioso

Sendo assim, a atuação do assistente social neste contexto se faz essencial ao decodificar o
social e suas nuances no contexto dos cuidados paliativos, ao contar com ferramentas de trabalho e
apresentar o olhar diferenciado para toda a questão de saúde especialmente de limitação de vida e de
ressignificação frente aos papéis sociais, considerando os instrumentos de organização familiar e da
rede de saúde para viabilização de um atendimento de qualidade, auxiliando na criação de alternativas
para que o cuidado se efetive junto às famílias quando possível, através dos recursos sociais, garantia
do acesso aos direitos, benefícios e serviços.
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JUSTIFICATIVA
Considerando-se a necessidade de implantar soluções que auxiliem no gerenciamento do
fluxo do SHE, a implantação de uma Equipe de Cuidados Paliativos (ECP) foi uma estratégia adotada
na U.E.-HCFMRP-USP. A descrição pormenorizada da adaptação para a realidade brasileira desta
estratégia é extremamente oportuna, considerando as modificações sócio epidemiológicas destacadas.
Esta implantação passou por aprimoramentos, frente à limitação de recursos disponíveis e
influência da cultura organizacional da instituição. De particular importância foi a modificação da
estratégia de triagem dos pacientes elegíveis para a intervenção da ECP, que passou de uma captação
nas enfermarias para a SHE, possibilitando a comparação das duas estratégias.
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OBJETIVOS
1. Descrever o processo de implantação do serviço de cuidados paliativos na U.E.HCFMRP/USP;
2. Comparar a estratégia de intervenção de busca ativa em enfermarias com a estratégia no
Serviços Hospitalar de Emergência (Sala de Urgência);
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MÉTODOS
Para atender ao primeiro objetivo, o estudo envolveu a descrição do desenvolvimento dos
processos e do desenho do plano de trabalho da implantação do Serviço de Cuidados Paliativos da
U.E.-HCFMRP/USP.
O segundo objetivo demandou a documentação sistematizada de dados demográficos,
clínicos, das intervenções da Equipe de Cuidados Paliativos (ECP) e dos desfechos para dois períodos
distintos, correspondentes a estratégias de busca ativa de pacientes nas enfermarias comuns e
especializadas (Estratégia I) ou no Serviço Hospitalar de Emergência (Estratégia II). Como se tratou
da única mudança significativa no processo de trabalho e será motivo de análise individualizada, as
estratégias serão descritas em separado.

1. Implantação da Equipe de Cuidados Paliativos da U.E.-HCFMRPUSP
A ECP foi formada como uma equipe de atuação consultiva para auxílio nas discussões de
caso, a partir da percepção do médico assistente ou de qualquer profissional da equipe de referência
e, em alguns momentos, atuando com busca ativa de pacientes como forma educativa para as equipes.
Dentro da estrutura da U.E.-HCFMRP/USP não foram destinados leitos específicos para pacientes
com demanda de Cuidados Paliativos. A partir da solicitação da equipe de referência por pedido de
interconsulta, o paciente era avaliado no leito da especialidade em que ele se encontrava. Outra forma
de atendimento foi a busca ativa de pacientes em locais específicos, que se configurou como
instrumento importante para mapeamento de demandas. A busca ativa foi o processo pelo qual a ECP
se inseriu em visitas multiprofissionais ou discussões de casos para conhecimento dos pacientes e
consequente sugestão de avaliação, tendo em vista os critérios de atendimento.
Vale ressaltar que ao longo do processo, com a capacitação e os protocolos de atendimento
específicos instituídos, as equipes foram preparadas para o atendimento de demandas dos pacientes
em cuidados paliativos, como por exemplo, alívio de sintomas.
A ECP não assumiu a coordenação dos cuidados, servindo como um grupo de suporte que
discutia e orientava condutas. Em conjunto com os profissionais da clínica de origem, o paciente e
seus familiares, era elaborado um plano de cuidados –APÊNDICE 2 – PLANO DE CUIDADOS –
UNIDADE DE EMERGÊNCIA (C. PALIATIVOS)., tendo em vista a proporcionalidade dos
cuidados e tratamentos em relação à atual condição clínica do paciente, visando à qualidade de vida,
conforto e dignidade.
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Segue na Figura 1 o fluxograma de atendimento aos pacientes internados na U.E.HCFMRP/USP do HCFMRP/USP, com solicitação para ECP, definido conforme o desenho de
trabalho desenvolvido pela equipe de interconsulta, através da metodologia Bizage Modeler:

Figura 1–Fluxograma da atuação da Equipe de Cuidados Paliativos da U.E.-HCFMRP-USP
SPICT – Supportive and Palliative Care Indicators Tool, PPS – Palliative Performance Scale, ECOG
Performance Status, ESAS – Escala de Avaliação de Sintomas.
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Avaliação dos Pacientes
Os pacientes foram avaliados pela ECP de acordo com os critérios da metodologia Supportive
and Palliative Care Indicators Tool (SPICT-BR)(71), sendo uma guia para identificação de pessoas
sob o risco de deterioração e em terminalidade, associado com baixa funcionalidade, sendo este
parâmetro determinado pela escala Palliative Performance Scale – PPS (72).
A avaliação dos pacientes foi o disparador para o atendimento de demandas de acordo com a
finalidade da solicitação, considerando as linhas de ação dos cuidados paliativos.
Segue abaixo uma figura adaptada que correlaciona a fase de impacto da doença em que o
paciente se encontra e o tipo de demanda categorizado pela ECP.

Figura 2 - Fases do Cuidado Paliativo de acordo com o foco do cuidado – adaptado de Azevedo D,
Tommaso ABG, Burlá C, Santos G, Dias LM, Py L, et al. Vamos falar de Cuidados Paliativos. SBGG;
2015. 24 p.3

Para esta categorização, considerou-se principalmente o objetivo do cuidado e do atendimento
ao paciente. Alguns pontos, como o controle de sintomas, apesar de alocado na fase em que assume
maior demanda, perpassa todas as outras fases. A definição de prognóstico está correlacionada à uma
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fase intermediária do impacto da doença, considerando a validação de medidas proporcionais e a
terminalidade é quando se tem definido o prognóstico e o paciente exige cuidados de fim de vida.
Nas Figuras 3 e 4 seguem os quadros com os processos de atendimentos específicos
direcionados de acordo com as demandas e suas necessidades.

Figura 3 – Fluxograma com foco no Controle de Sintomas da ECP – U.E.-HCFMRP-USP
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Figura 4 – Fluxograma para Prognóstico e Terminalidade da ECP – U.E.-HCFMRP-USP.
SPICT – Supportive and Palliative Care Indicators Tool, PPS – Palliative Performance Scale, ECOG
– Performance Status, ESAS – Escala de Avaliação de Sintomas.

Processo de Comunicação – Conferências Familiares
Além da avaliação no leito e discussão com a equipe de referência, foi estabelecida como
estratégia a realização das conferências familiares, que tem como objetivo ampliar a comunicação e
a participação e integração da família durante a internação e nos cuidados do paciente, numa
perspectiva de alinhamento das expectativas entre os pacientes e familiares e a ECP.
Nesse processo faz-se necessária a comunicação clara e objetiva como processo fundamental
de educação em Cuidados Paliativos, tanto entre equipes quanto entre equipes e familiares(73). A
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comunicação é um dos pilares fundamentais do cuidado paliativo ao lado do atendimento em equipe
e alívio de sintomas (74).
Para estas conferências são convocados familiares, sem limitação de número, mais próximos
e/ou de referência para o paciente, com o objetivo de alinhar as expectativas de tratamentos e cuidados
e da informação ser trabalhada dentro do núcleo familiar e validada entre eles. Além destes,
participaram da conferência os profissionais da equipe de referência que estão cuidando do paciente
(médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, assistente social, e outros) com o objetivo de entender
a proposta dos cuidados paliativos dentro do contexto de vida do mesmo, pois podem existir conflitos
a serem trabalhados, referente à situação atual do paciente, ou conflitos familiares pré-existentes.
Neste fórum são transmitidas as informações do quadro clínico do paciente. A escuta ativa é
a base da comunicação, pois promove o acolhimento respeitoso das dúvidas e expressões de
sentimentos dos familiares. A equipe se disponibiliza ao apoio emocional e é proposta e discutida a
inserção dos pacientes e familiares nas decisões e cuidados referentes ao paciente. Os valores e as
crenças culturais e espirituais do paciente e família são na medida do possível, respeitados. Após estas
reuniões e atendimentos individualizados aos pacientes, são elaborados os planos de cuidados levando
em consideração a autonomia do paciente, balizada com os conhecimentos técnicos e bioéticos e
documentados no prontuário médico do paciente.

Educação Permanente dos profissionais
A educação permanente das equipes foi realizada pela própria ECP, in loco e em reuniões
semanais, abertas a todos os profissionais, alunos e residentes do serviço. Na ocasião, além da
apresentação de aulas expositivas e dialogadas, estruturadas por eixos temáticos, casos e condutas
foram discutidos, aproveitando o eixo temático da aula. Um tópico fundamental observado nas
discussões de casos clínicos e treinamento dos profissionais são questões bioéticas que envolvem o
cuidado com o paciente.
Para ampliar e estimular o debate em Bioética, a ECP organizou uma reunião mensal, com a
participação de líderes religiosos com experiência em conflitos éticos e um docente da FMRP-USP
especializado em Bioética(75). Nessas reuniões, abertas a todos os profissionais da U.E.HCFMRP/USP, foram discutidos casos atendidos e que levantaram questionamentos e dúvidas entre
os profissionais acerca de condutas (76), o que colaborou para maior segurança da equipe na
implementação de condutas sugeridas pela ECP aos pacientes.
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Trabalho com a Rede de Saúde
Em 2018 após a Implantação do Serviço de Cuidados Paliativos na U.E.-HCFMRP/USP a
através da apresentação desta implantação nos fóruns da DRS XIII, especialmente na Rede de
Urgência e Emergência (RUE), os profissionais da ECP juntamente com a diretoria do hospital
consideraram a possibilidade de oferecimento de uma capacitação em cuidados paliativos para a rede
de saúde, considerando que no contexto dos atendimentos da UE, muitos pacientes atendidos
apresentavam demandas de cuidados paliativos que poderiam ser oferecidos no próprio município de
origem e em unidades de menor complexidade e mais próximos dos familiares.
A partir de então, a ECP e a diretoria da U.E.-HCFMRP/USP se organizaram e desenharam
uma proposta de capacitação para profissionais da RUE em cuidados paliativos. APÊNDICE 3 –
PROPOSTA DE CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA REDE DE URGÊNCIA E
EMERGÊNCIA EM CUIDADOS PALIATIVOS.
A proposta foi apresentada através do Centro de Desenvolvimento e Qualificação para o SUS
CDQ - Núcleo de Humanização e Educação Permanente da DRS XIII e foi aprovado nos 3 colegiados
de Gestão: Aquífero Guarani, Horizonte Verde e Vale das Cachoeiras para utilização da verba para
viabilização desta capacitação.

2. Estratégias de Busca da ECP
População e amostra
A proposta foi a avaliação da implantação do serviço de cuidados paliativos na U.E.HCFMRP/USP através do mapeamento das ações clínicas, administrativas e educacionais adotadas
para a implantação.
Realizou-se ainda, a análise dos dados quantitativos através de análises estatísticas dos
números dos atendimentos dos 3 primeiros anos (2014 a 2017), considerando a Estratégia I – busca
ativa nas enfermarias e Estratégia II – busca ativa na Sala de Urgência. Vale ressaltar que a U.E.HCFMRP/USP divide sua estrutura de atendimento entre Sala de Urgência, local destinado à
avaliação inicial do paciente, que serve de base de comparação para outros serviços de SHE, e
enfermarias, onde os pacientes ficam internados e por dificuldades de transferência para outros
serviços e acabam por terminar o tratamento neste local até a alta hospitalar.
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Foram incluídos todos os pacientes acima de 18 anos que deram entrada na U.E.HCFMRP/USP neste período e que foram atendidos pela ECP.

3. Coleta e Análise dos dados

A coleta de dados foi realizada desde o início das atividades da implantação e da
avaliação dos pacientes através de pedido de interconsulta no sistema ATHOS (HCFMRP/USP) e
preenchimento de ficha própria para sistematização dos dados, que foi construída pela ECP para
coleta de dados demográficos e clínicos, com escalas de avaliação validadas na literatura para
levantamento do perfil dos pacientes. APÊNDICE 1 – LEVANTAMENTO DE PACIENTES
POTENCIALMENTE PARA CUIDADOS PALIATIVOS. Os dados foram catalogados em tabela
do Microsoft Excel®.
Foram elencados para análise os dados demográficos: idade, sexo, condição clínica e clínica
de origem e dados sobre a localização do paciente no hospital (sala de urgência, enfermarias ou Centro
de Terapia Intensiva/Unidade Coronariana – CTI/UCO). A sala de urgência do hospital é por onde o
paciente entra para atendimento, sendo caracterizada pelo atendimento inicial para definição das
demandas de atendimento e encaminhamento para outros setores, as enfermarias são os locais para
internação do paciente e o CTI/UCO é local de atendimento para atendimento de pacientes com
demandas graves e que necessitam tratamento intensivo.
Os desfechos foram definidos conforme a saída do paciente da U.E.-HCFMRP/USP, sendo
eles: alta, óbito ou transferência.
Para avaliação específica em cuidados paliativos foi aplicada a escala Palliative Performance
Scale – PPS(72) e a Performance Status do Eastern Cooperative Oncology Group–PS - ECOG(77).
Estas escalas demonstram a funcionalidade dos pacientes. A PPS avalia as categorias de
deambulação, atividade e evidência da doença, autocuidado, ingesta e nível da consciência dos
pacientes de acordo com pontuação de 10% a 100%, sendo que a pontuação de 10% é considerada a
menor possível, indicando que o paciente tem comprometimento funcional grave. A ECOG é dividida
em 5 níveis de avaliação de 0 a 4, sendo classificado no nível 0 o paciente completamente ativo e
capaz de realizar todas as atividades sem restrição e no nível 4 paciente completamente incapaz de
realizar autocuidados básicos, totalmente confinado ao leito ou à cadeira.
53

Com o objetivo de monitorar a implantação do serviço, a ECP criou os indicadores de
percepção, seguimento e o total de dias de internação medidos em número de dias. O indicador de
percepção é medido pela diferença entre a data da internação até a data do pedido de interconsulta,
demonstrando a sensibilidade da equipe da emergência para perceber o paciente com perfil para
avaliação em cuidados paliativos; o de seguimento é a diferença entre a data do pedido de
interconsulta e a data do desfecho e pode demonstrar a efetividade da equipe em auxiliar a definição
de condutas para o paciente e o de total da internação é a diferença entre a data da internação e a data
o desfecho e demonstra o tempo total de internação do paciente.
A partir de 2016, baseado na prática diária da equipe de interconsulta foi sentida a necessidade
de categorização da demanda principal que levou a solicitação do atendimento. Foram elencados
como categorias de atendimento: controle de sintomas, prognóstico ou terminalidade.
O Controle de sintomas é um dos objetivos do cuidado paliativo e é realizado tendo em vista
a experiência do profissional em tratar sintomas que se exacerbam com a evolução da doença, com o
objetivo de propiciar conforto ao paciente. Os pacientes desta categoria são pacientes internados em
decorrência do agravamento de sintomas da doença.
A categoria de prognóstico foi utilizada para categorizar os pacientes quando a ECP foi
chamada para definição do estágio e possibilidade de tratamento da doença ou o conjunto delas e o
impacto na proporcionalidade do tratamento curativo e paliativo.
E o processo de terminalidade é caracterizado quando o paciente está em processo iminente
de morte, intensificando-se o controle de sintomas, com o objetivo de oferecer ao paciente um
processo de morte mais tranquilo e digno.

4. Métodos Estatísticos

As variáveis categóricas foram expressas em porcentagem e as variáveis quantitativas em
média e desvio padrão, como medidas de tendência central. Nos casos em que se observar distribuição
com padrão não-normal, ou caso haja ocorrência de valores distoantes (“outliers”) que possam
influenciar as medidas de tendência central, utilizou-se a mediana e o intervalo interquartil. Para a
comparação das variáveis categóricas, utilizou-se o teste de Fisher para a diferença entre dois grupos
e o teste do Qui-Quadrado para a diferença entre vários grupos.
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Para a comparação das variáveis contínuas não-pareadas, foi utilizado o teste t de Student
paramétrico ao se comparar dois grupos e análise de variância (ANOVA) para a comparação entre
três ou mais grupos, aplicando-se o pós-teste de Bonferroni para múltiplas comparações. A
comparação de variáveis contínuas pareadas foi realizada pelos mesmos testes, aplicando-se a
correção necessária. Para a correlação entre variáveis contínuas, foi utilizado teste paramétrico de
correlação. A comparação entre os grupos para desfechos de tempo para evento foi utilizada análise
de sobrevida.
Para análise multivariada, utilizou-se análise multivariada de Cox. Foram construídos
modelos incrementais partindo do desfecho e da intervenção (Modelo 1) e foram acrescentadas
variáveis que apresentaram significância na análise univariada. O acréscimo foi realizado em grupos
representando demografia, estado clínico e instrumentos de identificação do Grupo de Cuidados
Paliativos. A estratégia de modelos incrementais foi utilizada para analisar a possibilidade de
colinearidade. Os modelos foram sendo construídos e comparados até o modelo final.
Para todos os testes utilizados, considerou-se significância estatística um valor de p < 0,05. A
análise dos dados e construção dos gráficos apresentados nos resultados será realizada utilizando os
programas Excel®, Minitab® e Stata versão 10®.

5. Aspectos Éticos

O projeto foi aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa do HCFMRP/USP (CAAE:
90562418.5.0000.5440) sob o parecer n° 2.689.685. Feita a dispensa do TCLE a fim de seguir todos
os passos da RESOLUÇÃO Nº 466, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2012 –CONEP – ANEXO 1.
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RESULTADOS
1. Implantação

do

serviço

de

cuidados

paliativos

na

U.E.-

HCFMRP/USP
Na fase de implantação, que teve início em fevereiro de 2014 e foi até agosto do mesmo ano,
foi montado um grupo de estudos no qual foram realizadas 28 reuniões com estudo bibliográfico e
explanações das diferentes categorias profissionais referentes ao tema, enfocando desde o conceito
usual de cuidados paliativos, inserção de cada profissional no contexto de trabalho em cuidados
paliativos, incluindo aspectos éticos e legais apresentados por profissionais especialistas na área. De
acordo com as reflexões do grupo de estudos, surgiu a necessidade de alguns profissionais
conhecerem outros serviços de cuidados paliativos, sendo realizada visita ao Hospital Estadual de
Américo Brasiliense, onde a equipe se reuniu com a equipe de atendimento da ala de cuidados
paliativos.
Em julho de 2014, decidiu-se por iniciar um rastreamento de possíveis pacientes elegíveis
para cuidados paliativos na enfermaria de clínica médica através da realização de uma visita
multiprofissional. O grupo evidenciou a necessidade da elaboração e adoção um instrumento de
avaliação multiprofissional para aplicação nestes pacientes – APÊNDICE 2 – PLANO DE
CUIDADOS – UNIDADE DE EMERGÊNCIA (C. PALIATIVOS). Em agosto de 2014 formou-se o
primeiro grupo de interconsulta multiprofissional, no qual junto com a Coordenadoria da U.E.HCFMRP/USP, foi elaborado um documento com as diretrizes de atendimento através de solicitação
por pedido de interconsulta – APÊNDICE 8 – OFÍCIO CIRCULAR 02/2014 – IMPLANTAÇÃO DE
INTERCONSULTA DA EQUIPE DE CUIDADOS PALIATIVOS. Em setembro de 2014, em
resposta a identificação de casos, a coordenadoria desta instituição propôs a contratação de um
profissional médico para assessorar o início e formação da equipe com um projeto de
implantação(78). Em dezembro deste mesmo ano os primeiros dados foram apresentados, o que
validou a necessidade de formação oficial da equipe e contratação de profissional médico especialista
na área exclusivo. A partir de abril de 2015, com a incorporação de um médico com formação em
Cuidados Paliativos, voltado exclusivamente para o atendimento deste perfil de pacientes, o Serviço
de Cuidados Paliativos expandiu sua atuação e consolidou-se até os dias atuais como prática diária.
Além disso, foi detectada pela instituição a necessidade de realização uma aula de sensibilização para
todos os colaboradores da U.E.-HCFMRP/USP para difusão dos conceitos de cuidados paliativos
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institucionalmente, onde foram incluídos em torno de 250 colaboradores através da organização do
processo pela Educação Permanente da unidade.
As ações do grupo geraram altas demandas por formas de organização do serviço institucional,
que culminaram na criação e implantação de protocolos diretamente ligados à assistência paliativista,
como o protocolo sedação paliativa – APÊNDICE 4 – PROTOCOLO DE SEDAÇÃO PALIATIVA
e de infusão de medicações e soluções por hipodermóclise– APÊNDICE 5 – PROTOCOLO DE
INFUSÃO DE MEDICAÇÕES E SOLUÇÕES POR HIPODERMÓCLISE e elaboração de um folder
de perguntas e respostas sobre os conceitos básicos de cuidados paliativos tanto para abordagem das
equipes, como para instrumentalização junto aos pacientes e familiares– APÊNDICE 6 – FOLDER
DE ORIENTAÇÃO - EQUIPE DE CUIDADOS PALIATIVOS. A partir do protocolo de
hipodermóclise, uma nova necessidade foi evidenciada: a prescrição eletrônica da via medicamentosa
“hipodermóclise”, iniciada no sistema de prescrição eletrônica de todo complexo do HCRP, a partir
de janeiro de 2016. Essas ações institucionais solidificaram os Cuidados Paliativos como parte da
política assistencial do HCFMRP-USP.
A síntese do histórico da implantação está ilustrada na Tabela 1.
Tabela 1 - Histórico da Implantação do Serviço de Interconsulta da Equipe de Cuidados Paliativos
da U.E. – HCFMRP-USP
Data

Etapas desenvolvidas

2008 - Inquietação

✓
✓
✓

Reconhecimento da demanda
1º Contato da Equipe Multiprofissional com a filosofia de Cuidados Paliativos
Estudos informais e visitas a serviços de referência

2013 - Grupo de Estudos

✓
✓
✓

Apoio Coordenadoria da UE
Formalização do Grupo de Estudos
Convite a profissionais especialistas

2013 - Grupo de
Interconsulta Informal

✓
✓
✓

Levantamento de demanda de pacientes
Visita Multiprofissional e Discussão dos Casos
Projeto de implantação - Definição de Critérios de Elegibilidade

2014 - Oficialização do
Início do Processo de
Implantação do Serviço

✓
✓
✓
✓
✓

Consultoria Com Médico Paliativista
Reunião semanal do grupo
Aulas Teóricas – inserção de conceitos paliativos na Urgência
Busca Ativa – visitas em locais específicos
Monitoramento dos dados

2015 - Formalização da
Equipe de Interconsulta
e Capacitação

✓
✓
✓
✓

Contratação de Profissionais Exclusivos
Equipe formada por: médico, psicólogo, assistente social e terapeuta ocupacional
Capacitação de 4 profissionais –Instituto Pallium
Formação do Grupo de Bioética – discussão de princípios legais, religiosos e
bioéticos
Aulas multiprofissionais semanais para as equipes
Seminários com residentes médicos: conceitos básicos aplicados a caso clínico
Simpósio Hospital Estadual de Ribeirão Preto

✓
✓
✓
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2016 - Reestruturação
dos Processos de
Trabalho

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Mantido serviço de interconsulta pelo médico
Profissionais não mais exclusivos - discussão com profissionais de referência
Aula de Sensibilização para 250 colaboradores da UE
I Simpósio de Cuidados Paliativos - 200 participantes
Continuação da capacitação - Instituto Pallium – incluindo mais profissionais
Criação de Protocolos Institucionais:
o Sedação Paliativa e Hipodermóclise

Cuidados Paliativos - Rede de Urgência e Emergência da DRS XIII
Como produto da capacitação com os profissionais da rede foram elaborados 20 projetos de
intervenção, conforme demonstrado na Tabela 2, com o intuito de colaborar com a interrelação dos
conceitos paliativos aplicados à cada realidade local.
Através deste processo foi criada uma rede de discussão através de aplicativo de celular, para
discussão e troca de experiências e aprofundamento no assunto e a interlocução dos profissionais da
rede de saúde como um todo, com o objetivo de facilitando os processos de referência e contra
referência dos pacientes com este perfil.
Através do oferecimento da capacitação para os profissionais das unidades básicas, pronto
atendimentos e hospitais secundários foi possível a interrelação com a rede de saúde e discussão de
proposta de atendimentos para pacientes em cuidados paliativos.
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Tabela 2 - Projetos da Capacitação da Rede de Urgência e Emergência em Cuidados Paliativos da
Divisão Regional de Saúde - DRS XIII
Colegiado de Gestão Regional - Vale das Cachoeiras – 7 Projetos
Cajuru

✓ “Educação para a morte: um projeto pedagógico/filosófico para a sensibilização de alunos do
✓

ensino médio sobre a Finitude, a Impermanência, a Morte e o Morrer”.
“A importância da família e da equipe de saúde para o paciente em fase final”.

Batatais

✓
✓

Brodowski

✓

Santa Cruz da
Esperança

✓ “Implantação de Cuidado Paliativo na Atenção Básica no Município de Santa Cruz da
esperança”.
✓ “Reflexões sobre Saúde e Espiritualidade em Cuidados Paliativos”

“Equipe de Cuidados Paliativos”.
“Projeto de Intervenção Interdisciplinar em Cuidados Paliativos da Unidade de Cuidados
Prolongados da Santa Casa de Batatais”.
“Humanização e Cuidados Paliativos”.

Altinópolis

Colegiado de Gestor Regional Aquífero Guarani – 5 Projetos
✓

“Intervenções no ambiente hospitalar com pacientes em abordagem paliativa”

Santa Rosa de
Viterbo
Ribeirão Preto

Guatapará

✓ “Introdução do conteúdo Cuidados Paliativos na formação teórico/prática de profissionais do
Programa de Aprimoramento Multiprofissional em Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus da
SMS de Ribeirão Preto”.
✓ “Oficina permanente em cuidados paliativos no serviço de atenção domiciliar: uma
estratégia de aperfeiçoamento contínuo”.
✓ “Acolhimento ao paciente e familiares em Cuidados Paliativos nas Unidades Básicas de
Saúde.
✓

“Projeto Acalentar”.

Cravinhos

Colegiado de Gestor Regional Horizonte Verde – 8 Projetos
Pitangueiras

✓

Sertãozinho

✓ “Cuidados Paliativos no Serviço de Atenção Domiciliar de Sertãozinho: uma questão de
humanidade”.

Guariba

✓ “O papel da equipe multiprofissional para pacientes inclusos no Serviço de Longa
Permanência na Santa Casa De Guariba

Pontal

Monte Alto

“Acolhimento das Famílias de Pacientes em Tratamento Paliativo”.

✓ “Habilidades de Comunicação em apoio emocional e espiritual”.
✓ “Cuidados Paliativos: o cuidado holístico além da cura, uma abordagem multidimensional
frente às necessidades humanas”.
✓ “Capacitação em cuidados paliativos no setor de urgência e emergência com extensão para
atenção básica e hospitalar”.
✓

“Instituir Equipe de Cuidados Paliativos no Município de Pradópolis”

✓

“Cuidados Paliativos: Assistência Integrada”.

Pradópolis
Jaboticabal
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2. Perfil dos pacientes atendidos
Foram incluídos no estudo 587 (48,8%) pacientes na Estratégia I e 616 (51,2%) pacientes na
Estratégia II, somando um total de 1203 pacientes. Os dados estão sumarizados na Tabela 3.
Observamos tanto na Estratégia I como na II a prevalência do sexo masculino com mediana de idade
em 64,7 anos na I e 66,2 na II, com desvio padrão de 16,4 anos e 16,2 anos respectivamente.
Quando observamos as clínicas de origem do paciente vemos que a clínica médica representa
a mais prevalente com 39,3% na I e 57,9% na II e obteve aumento em torno de 18% no seu percentual.
No entanto, com a mudança na seleção dos pacientes da I a II vimos que o CTI teve queda na
representatividade de 20,4% para 7,6%, enquanto que a cirurgia e a ginecologia praticamente
mantiveram o percentual de atendimento na cirurgia representou na I 10,7% e na II 10,5, a ginecologia
representou 4,6% na I e 3,9% na II.
Quanto às condições clínicas, a prevalência foi das clínicas gerais tanto na I (42,7%) como na
II (40,2%), logo abaixo temos a Oncologia na I com 27,7% com ligeiro aumento de aproximadamente
5% na II com 32,4%). Após temos o AVC com 24% na I e com queda de 5% para a II com 19,8%,
sendo que a categoria outros permanece bem próxima nas duas Estratégias I (5,4%) e II (19,8%)
Houve redução no CTI/UCO da I (20,9%) para II (9,2%), queda na enfermaria da I (60,8%)
para a II (42,5%) e aumento significativo da I (18,2%) para a II (48,2%) na sala de urgência.
Tabela 3 – Caracterização demográfica e clínica dos pacientes atendidos pela Equipe de Cuidados
Paliativos da U.E.-HCFMRP/USP de acordo com a Estratégia de Identificação dos pacientes.
ESTRATÉGIA I - 587 (48,8%)
ESTRATÉGIA II - 616 (51,2%) P
Gênero Masculino (%)
321 (54,7)
348 (56,5) 0,528
Idade em anos (desvio padrão)
64,7 (16,4)
66,2 (16,2) 0,808
Clínica de Origem (%)
<0,01
Cirurgia
63(10,7)
65(10,5)
Clínica Médica
231(39,3)
375(57,9)
Neurologia
146(24,8)
123(19,9)
CTI
120(20,4)
47(7,6)
Ginecologia/Obstetrícia
27(4,6)
24(3,9)
Local de Atendimento (%)
<0,01
CTI/UCO
123(20,9)
57(9,2)
Enfermaria
357(60,8)
262(42,5)
Sala de Urgência
107(18,2)
297(48,2)
Condição Clínica (%)
0,07
Clínicas Gerais
251(42,7)
248(40,2)
Oncologia
163(27,7)
200(32,4)
AVC
141(24,0)
122(19,8)
Outros
32(5,4)
46(7,4)
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No desfecho, conforme Tabela 4, o percentual de óbitos praticamente não foi alterado
apresentando 48,4% na Estratégia I e 50,6 na Estratégia II, não tendo alteração significativa também
do percentual dos óbitos intra ou extra-hospitalar. No percentual de altas houve uma ligeira queda de
29,6% para 25,3% e aumento de 2% das transferências.

Tabela 4 - Caracterização dos desfechos dos pacientes atendidos pela Equipe de Cuidados Paliativos
da U.E.-HCFMRP/USP de acordo com a Estratégia de Identificação dos pacientes.
ESTRATÉGIA I - 587
(48,8%)
Desfecho (%)
Alta
Transferência
Óbito
Óbito (%)
Intra-Hospitalar
Extra-Hospitalar

ESTRATÉGIA II - 616
(51,2%)

p
0,234

174(29,6)
129(22,0)
284(48,4)

156(25,3)
148(24,0)
312(50,6)
0,521

284(68,2)
132(31,7)

312(66,2)
159(33,7)

Quando observamos os indicadores apresentados na Tabela 5 vimos que: a percepção iniciou
em 10,9 dias e reduziu para 9,1 dias, o de seguimento no início era de 12,7 dias e se manteve em 12,3
dias, no entanto, a duração da internação que era de 24,3 dias e baixou para 20,7 dias, havendo uma
queda de 15% na duração da internação. Excluindo os pacientes que foram a óbito também houve
redução em todos os indicadores. Considerando a exclusão dos outliers, conforme demonstra a Figura
5 no Box Plot, todos os indicadores apresentaram queda na diferença entre as estratégias.
Os atendimentos foram distribuídos de acordo com o objetivo do atendimento e foram
agrupados pelas categorias de controle de sintomas, definição de prognóstico e atendimento na
terminalidade. A função de definição de prognóstico correspondeu ao maior número dos
atendimentos somando 56,7%, os atendimentos para acompanhamento da terminalidade 26% e para
controle de sintomas 17,3%.
Para classificar a dependência funcional foi utilizada a escala Palliative Performance Scale –
PPS e a grande maioria dos pacientes apresentavam na internação o PPS de 10 igualmente nas duas
estratégias, representando 77,3 na I e 70,1 na II, o que demonstra comprometimento funcional grave
dos pacientes com total dependência para as atividades de vida diária, havendo um ligeiro aumento
de 5% nos PPS acima de 40 na Estratégia II. Outra escala utilizada foi o ECOG Performance Status
e a grande maioria dos pacientes, 89,9% e 85,9, apresentaram ECOG 4, demonstrando a gravidade
dos pacientes atendidos, considerando estes como pacientes completamente incapazes de realizar
auto-cuidados básicos, totalmente confinados ao leito ou à cadeira.
61

Apesar de regulado, o acesso à U.E.-HCFMRP-USP de pacientes que já estiveram internados
é praticamente uma regra do complexo regulador, principalmente se ocorre precocemente após a alta
hospitalar. Ao se realizar a transição para a Estratégia II, observou-se incremento do número de
retornos dos pacientes incluídos de 10,9% para 20,7% (p<0,01).

Tabela 5 - Caracterização dos indicadores da Equipe de Cuidados Paliativos da U.E.HCFMRP/USP de acordo com a Estratégia de Identificação dos pacientes.
ESTRATÉGIA I - 587 (48,8%)

ESTRATÉGIA II - 616 (51,2%)

p

Percepção
Total
Excluindo óbito
intra

10,9(19,8)
11,5(24,8)

9,1(17,5)
8,3(16,8)

<0,01
<0,01

Total
Excluindo óbito
intra
Duração da Internação
Total
Excluindo óbito
intra
PPS

12,7(14,7)
9,7(12,5)

12,3(27,5)
7,8(13,3)

<0,01
0,289

24,3(30,4)
20,0(19,9)

20,7(37,1)
17,6(24,1)

<0,01
<0,01

454(77,3)
83(14,1)
50(8,5)
528(89,9)

432(70,1)
99(16,0)
85(13,8)
529(85,9)

0,03

64 (10,9)

128(20,7)

0,01

Seguimento

10
20 a 30
>40
ECOG = 4
Regresso à U.E. após alta para
nova consulta
>1
Demanda
Sintomas
Prognóstico
Terminalidade

<0,01

106(17,3)
347(56,7)
159(26,0)

1-Percepção: índice em dias que representa a diferença entre a data da internação e a data do atendimento da ECP.
2-Seguimento: índice em dias que representa a diferença entre a data do atendimento da ECP e a data do desfecho.
3-Total Internação: índice em que representa a diferença entre a data da internação e a data do desfecho.
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Figura 5 – Box Plot dos Indicadores da ECP da U.E.-HCFMRP-USP de acordo com a Estratégia de
Identificação dos pacientes.
(*) Comparação do indicador de Percepção entre as Estratégias I e II – p<0,01.
(**) Comparação do indicador de Seguimento entre as Estratégias I e II – p<0,05.
(***) Comparação da Duração da Internação entre as Estratégias I e II – p<0,01.

A Figura 6 apresenta a curva de sobrevida de Kaplan-Meier em dias para a mortalidade intrahospitalar e após a alta, comparando as Estratégias I e II. Um primeiro fato a ser constatado é que
independentemente da Estratégia adotada, a mortalidade de 60 a 100 dias destes pacientes é elevada,
sendo que apenas 20% dos pacientes hospitalizados permaneciam vivos ao final de 100 dias e cerca
de 25% ao final de 60 dias após a alta.
Para a mortalidade intra-hospitalar, observou-se diferença significativa na sobrevida dos
pacientes, sendo que 50% dos pacientes permaneciam vivos com 35 dias de internação, enquanto que
para a Estratégia II este número reduziu para 20 dias de internação (LogRank <0,01). Quanto à
mortalidade pós-alta hospitalar, na Estratégia II 50% dos pacientes faleceram após 10 dias da alta
hospitalar, enquanto na Estratégia I, este número foi de 40 dias (LogRank < 0,01).
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Figura 6 – Curva de Sobrevida de Kaplan Meyer para os pacientes avaliados pela ECP da U.E.HCRMFP-USP de acordo com Estratégia de Identificação dos pacientes. A – Mortalidade intrahospitalar; B – Mortalidade após alta hospitalar.

Ao observarmos um modelo de regressão multivariada de Cox para ajustar o impacto da
Estratégia de Identificação dos Pacientes, quando observamos o risco de óbito (Figura 7) e ajustamos
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para os fatores de confusão, vemos que a condição clínica oncológica têm a maior impacto para o
risco de óbito, seguidos pelas clínicas gerais, no entanto, para a condição oncológica o risco é maior
do que para as outras condições clínicas. Vemos ainda, que a Estratégia, idade e percepção também
impactam significativamente para este risco. Por outro lado, vemos que o PPS tem efeito inverso,
apresentando menor impacto.

Figura 7 – Hazzard Ratios e intervalo de confiança 95% para os fatores de confusão incluídos na
versão final do modelo de regressão de Cox para ajustar o impacto da Estratégia de Identificação
dos pacientes.
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Tabela 6 - Associação entre a Demanda e o Desfecho
Demanda
Alta
n
Controle
Sintomas
Prognóstico

de

%

75

10%

127

Terminalidade 19

Desfechos
Óbito
n
%
30

Total
Transferência
n
%

p=0,00

4%

48

6%

153

20%

17%

185 24%

111

15%

423

56%

3%

130 17%

31

4%

180

24%

De acordo com os dados de demanda e desfecho da Estratégia II podemos observar que existe
associação. Para o controle de sintomas (20%) o desfecho prevalente foi a alta (10%), para a definição
de prognóstico (56%) foi o óbito (24%), e para o seguimento na terminalidade (24%) também foi o
óbito (17%), demonstrando que para as de demanda de prognóstico e terminalidade a maioria dos
pacientes tiveram como desfecho o óbito.
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DISCUSSÃO
O presente trabalho traz para discussão um assunto incipiente no Brasil. O reconhecimento
de cuidados paliativos como especialidade médica no país ocorreu a partir de 2017(79) e a primeira
regulamentação que normatiza o oferecimento de cuidados paliativos no SUS data do final de
2018(33), portanto bastante recentes.
As mudanças sociais ocorridas nas últimas décadas impactam significativamente no Cuidado à
Saúde. As mudanças demográficas e epidemiológicas ocorridas, como o envelhecimento
populacional(2) trouxeram o agravamento de algumas questões, que junto com as conquistas
significativas da medicina refletiram no aumento de doenças crônico-degenerativas, modificando o
perfil dos óbitos do país(13)e exigindo a reestruturação dos serviços de saúde, especialmente
implicando na estruturação do SUS com aumento de demanda causando filas de espera nos serviços,
especialmente nos SHE.
Neste contexto, tem se investido nos Cuidados Paliativos como uma nova forma de cuidado,
especialmente para pacientes com doenças incuráveis, com o objetivo de melhoria da qualidade de
vida(26,27) e otimização dos recursos de saúde(26,27), no entanto, esta deve estar em consonância
com a estruturação do SUS, de acordo e integrado às linhas de cuidado(36).
Todas estas transformações têm refletido no aumento do uso do SHE causando aglomeração
nestes serviços(42), o que pode ser reflexo da falta de identificação destes pacientes como
beneficiários de cuidados paliativos e de local apropriado para atendimento, causando fragmentação
da assistência(53).
Neste contexto, os serviços de saúde investiram em estratégias que pudessem otimizar o fluxo
dos serviços internos, como por exemplo, utilização de sistemas informatizados e processos
específicos para regulação da demanda e protocolos de alocação interna, com o objetivo de minimizar
os efeitos deste problema(40).
Na U.E.-HCFMRP/USP(44) esta realidade não é diferente, e o impacto da aglomeração foi
igualmente observado, no entanto, a administração do hospital, foi ao longo dos anos desenvolvendo
e implantando estratégias para enfrentar a questão. Dentre elas estão: A implantação do Sistema e
Regulação de Urgência e Emergência(22), os Leitos de Longa Permanência(46), a Sistematização da
Solicitação de Leitos em Terapia Intensiva(47) e a criação do Núcleo Interno de Regulação(23).
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No entanto, devido à complexidade do problema, desafios ainda persistem, e a adoção da
implantação de um serviço de cuidados paliativos foi mais uma tentativa para otimizar o fluxo de
pacientes, agregando valor ao seu cuidado.
Abordar o tema de cuidados paliativos ainda implica em muitas dúvidas e questionamentos
conceituais e culturais e discutir sua implantação em emergência é ainda mais complexo e desafiador.
No entanto, é importante avaliar a necessidade de se discutir e implementar a filosofia dos cuidados
paliativos ao longo das linhas de cuidado, além de adequar o atendimento oferecido a estes pacientes,
melhorando a qualidade dos serviços.
O benefício da inserção dos cuidados paliativos no SHE tem sido discutido em outros países,
havendo a reflexão sobre o papel da emergência não só como local de prolongamento da vida (curar,
salvar), mas também, de atendimento de pacientes com perfil de cuidados paliativos (cuidar, acolher).
No entanto, existem poucas evidências sobre como os serviços de emergência podem gerenciar
melhor os pacientes que são clinicamente e socialmente complexos, promovendo a continuidade dos
cuidados e evitando internações desnecessárias(80).
Ao considerar as características do SHE, não podemos deixar de lado assuntos como
superlotação, sobrecarga de trabalho e ambiente estressante que podem ser uma barreira para
implementação dos cuidados paliativos(57). No entanto, o SHE pode ofertar uma janela de
oportunidade em que pela primeira vez seja apresentada a possibilidade de se rever o curso do
tratamento do paciente, seus valores e desejos e incluir uma oportunidade de inserir os cuidados
paliativos.

A implantação do Serviço de Cuidados Paliativos na U.E.-HCFMRP/USP
Estruturação dos Processos
A implantação da ECP na U.E.-HCFMRP/USP foi bastante complexa e salutar, pois desenhou
e implantou processos e protocolos de atendimento específicos que puderam organizar o atendimento
dos pacientes com necessidade de abordagem de cuidados paliativos no SHE (Figuras 1, 3 e 4) e os
Protocolos de Sedação Paliativa e Infusão de Medicamentos e Soluções por Hipodermóclise, além do
Folder de Orientação para equipes, pacientes familiares e o estabelecimento de metas através do
Plano de Cuidados, o que possibilita a instrumentalização das equipes para o atendimento destes
pacientes.
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A incorporação de tecnologias pode ser classificada em leve, leve-dura e dura. A incorporação
de um aparelho de tomografia ou ressonância é um bom exemplo de tecnologia “dura”, sendo de fácil
identificação por parte dos membros da instituição e extremamente valorizado pela população. Já a
incorporação de tecnologias “leves” como a estruturação de uma Equipe de Cuidados Paliativos no
presente estudo, requer tanto preparo como a instalação de um novo aparelho de tomografia, como
foi demonstrado.
Além disto, a incorporação de tecnologias leves apresenta um desafio maior, pois requer a
adoção e manutenção de processos que geralmente têm caráter multidisciplinar, envolvendo diversos
profissionais e dedicação da equipe. Uma estratégia que geralmente é favorável para se atingir este
objetivo é a consolidação de pequenos marcos ou produtos que possam ser valorizados não só pela
equipe envolvida, mas também para o restante da comunidade da instituição, como por exemplo a
administração, além dos usuários. Neste sentido, a incorporação de processos de comunicação, novas
vias de hidratação (hipodermóclise) e outros produtos apresentados nesta tese garantiram a
incorporação paulatina e persistente da conscientização sobre a filosofia dos cuidados paliativos na
U.E.-HCFMRP-USP, pois para que algo seja perene deve ser percebido como uma vantagem concreta
para a vida laboral dos funcionários e da população envolvida.

Processo de Comunicação
Outro processo de fundamental importância que foi instituído pela ECP foram as conferências
familiares, dando abertura no processo de comunicação entre a equipe, pacientes e familiares,
possibilitando a participação de todos e principalmente das equipes de referência, dos pacientes e
familiares no processo de tomada de decisão, definição de diretivas antecipadas de vida e do plano
de cuidados de acordo com suas demandas, necessidades e possibilidades, garantindo a autonomia
dos mesmos.
Neste sentido o acompanhamento pela ECP das equipes de referência para comunicação com
pacientes e familiares foi de fundamental importância, visto que, em alguns casos a equipe era
acionada somente para esta finalidade, tendo como objetivo a inclusão do paciente e família nas
decisões sobre o planejamento de cuidados e considerando a comunicação como um dos pilares
fundamentais do cuidado paliativo (74).
A tomada de decisão compartilhada a que se propõe a filosofia dos cuidados paliativos, garante
o direito do paciente de decidir sobre seu tratamento de saúde, respeitando sua autonomia e escolha,
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garantindo informações relevantes sobre o prognóstico e o provável curso clínico de várias opções de
tratamento(81).
Estudo recente ao abordar possíveis fatores que afetam a comunicação com familiares de
pacientes idosos em Cuidados Paliativos mostrou que, na U.E.-HCFMRP/USP, a comunicação
apresentou melhor avaliação positiva global em comparação ao ambiente do HCFMRP-USP,
considerando a presença da equipe multiprofissional direcionada para o seguimento paliativo dos
pacientes com número de profissionais proporcionalmente maior(82), o que pode reafirmar a
efetividade e importância da implantação da ECP na U.E.-HCFMRP/USP.
Educação Permanente dos Profissionais
Nos EUA, os cuidados paliativos estão sendo cada vez mais incorporados ao treinamento dos
emergencistas e considerado importante componente do atendimento de emergência(83), o que
demonstra a pertinência do nosso estudo e necessidade de implantação do serviço como forma de
melhoria da qualidade da assistência identificação dos pacientes e provocação do sistema de saúde
para o atendimento desta demanda. Neste contexto, o aprendizado de habilidades essenciais de
cuidados paliativos seria essencial para todos os médicos de emergência: avaliação da gravidade da
doença e

trajetórias de morte, formulação do prognóstico, comunicações difíceis, diretrizes

avançadas e planejamento, presença da família durante a ressuscitação, gestão de sintomas, retirada
de assistência não-benéfica, gestão da terminalidade, gestão de encaminhamentos para pacientes em
cuidados paliativos, questões éticas e legais e competência para lidar com questões espirituais(84).
Sendo assim, um investimento fundamental neste processo foi a capacitação dos profissionais
em temos relacionados em cuidados paliativos, tanto a capacitação dos membros da ECP de forma
mais abrangente, como de todas as equipes da U.E.-HCFMRP/USP, através de fóruns de discussão,
sensibilização dos funcionários e aulas semanais.
Vale ressaltar que a atuação em cuidados paliativos exige do profissional um aprofundamento
das discussões bioéticas, tendo em vista as dúvidas que podem gerar na tomada de decisões
importantes ao longo do trabalho. Sendo assim, foi de extremo valor a incorporação das reuniões
Bioéticas com o objetivo das discussões entre os profissionais e de especialistas na questão, que
colaboraram para fomentar um ambiente de trabalho seguro e tranquilo aos profissionais.
Em relação à metodologia de implantação nossos dados foram muito semelhantes a um estudo
que elencamos para comparação. No estudo de Weng et al.(57) a estratégia utilizada também foi a
contratação de profissional especialista para implementação do plano de intervenção na fase inicial e
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investido em formação da equipe o que também ocorreu na nossa realidade da mesma forma. Foi
desenhado um fluxograma com as fases do atendimento para pacientes com perfil paliativo para
facilitar a visualização e orientar as equipes, o que também ocorreu na nossa realidade.
Trabalho com a Rede de Saúde
Cuidados paliativos devem ser oferecidos considerando as linhas de cuidado estabelecidas
dentro do ordenamento de saúde estabelecido nas Redes de Atenção à Saúde(84) e, portanto,
perpassando todos os espaços de atendimento, sendo necessário o amadurecimento desta nova forma
de cuidar para que de acordo com a demanda do paciente deva abranger a filosofia dos cuidados
paliativos desde o serviço primário de saúde até o atendimento por equipe especializada e para isso
deve haver um investimento dos sistemas, inclusive com locais adequados para o atendimento destas
demandas. E ainda fazer parte dos sistemas de referência e contra-referência dentro dos princípios de
alta segura, estabelecida pela Política Nacional de Humanização(65) como forma de melhoria da
qualidade de comunicação entre os serviços de saúde para alcançar a garantia de continuidade do
cuidado.
Seguindo este princípio, com o avanço do processo de implantação dos cuidados paliativos na
urgência e o impacto desta atuação na rede de saúde, discutiu-se o papel do hospital de nível terciário
e a adequação do sistema de saúde para acolhimento desta demanda, gerando frutos positivos,
fomentando a capacitação da RUE - DRS XII em cuidados paliativos. Isto foi fundamental para o
atendimento das demandas nos municípios que iriam receber os pacientes na pós-alta para se adequar
às necessidades destes pacientes, visando a diminuição da necessidade de re-encaminhamentos para
o SHE e para que os pacientes e familiares fossem atendidos adequadamente nestes espaços. Esta
estratégia foi de fundamental importância, tanto pelo resultado dos trabalhos apresentados pelos
participantes, com projetos de intervenção fomentando as discussões do tema nas suas unidades bem
como pelo estímulo de uma rede de comunicação que pode oferecer suporte e discussão dos casos de
pacientes que transitam entre os serviços, estabelecendo uma rede de trabalho em Cuidados
Paliativos. Outro resultado importante que constou das falas dos participantes do curso foi o quanto
a capacitação possibilitou a valorização dos profissionais de ponta, com relatos de melhoria nos
acolhimentos e no processo de comunicação com familiares no domicílio, o que se apresenta com
fundamental importância para a continuidade e qualidade dos atendimentos.
Tudo isso corrobora com o presente estudo, onde pudemos constatar que 56% da demanda
atendida pela ECP tiveram como objetivo a definição de prognóstico e destes a maioria, 24% tiveram
como desfecho o óbito (Tabela 6), o que demonstra que, apesar de gravemente doentes, nunca tinham
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sido abordados sobre o planejamento do curso de sua doença, nem mesmo tinham um conhecimento
do seu prognóstico, não tendo metas de cuidado definidas, um dos principais objetivos da atuação
dos cuidados paliativos, ao garantir a proporcionalidade de medidas e alinhamento das expectativas.
Esses achados confirmam que o SHE se tornou um centro de necessidades de cuidados paliativos não
atendidos, sendo que os médicos de emergência identificam antes as necessidades de cuidados
paliativos do que outros médicos. Isto mostra o desafio da identificação destes pacientes de forma
precoce antes de sua admissão terminal(85) e, portanto, a necessidade de se trabalhar a rede de saúde.
A questão a ser discutida volta-se então, para o preparo desta rede de atendimento para
identificação precoce deste perfil de pacientes e a criação de espaços que possam dar conta desta
realidade. Estudo realizado no Reino Unido mostra que os pacientes que precisavam de atendimento
de cuidados paliativos intermediários foram para o SHE, pois as necessidades surgiram fora do
período de atendimento destes locais, pois não existem locais suficientes com atendimento 24h(83),
o que é muito semelhante à realidade brasileira. Hoje a rede de saúde compreendida pela abrangência
de presente estudo não conta com serviço de cuidados paliativos que atenda esta demanda, restando
apenas o SHE.
No início da implantação, a hipótese era de que a presença de pacientes com perfil de cuidados
paliativos no SHE dava-se exclusivamente pelo fato da falta de preparo do sistema de saúde para
atendimento destas demandas emergentes, sendo um dos motivos mais importantes a falta de
organização e efetividade do mesmo, no qual o SHE continua sendo a porta de entrada do sistema de
saúde para muitos pacientes (52). No entanto, alguns estudos demonstraram a adequação do uso do
SHE por estes pacientes, devido à necessidade de investigações urgentes e intervenções não
disponíveis em outros serviços, reconhecendo o papel do SHE na gestão de crises imprevisíveis para
pacientes com necessidades de cuidados paliativos(83).
No entanto, acreditamos que a regulamentação dos cuidados paliativos no SUS, dentro das
linhas de cuidado, pode ser uma oportunidade para os serviços implantarem os cuidados paliativos
nos diversos espaços de atendimento e os pacientes poderiam ser encaminhados para seguimento
nestes serviços após a alta hospitalar, evitando os inúmeros retornos ao SHE e que estes poderiam ser
atendidos com melhor qualidade e mais próximo de seus familiares.

Perfil dos Pacientes Atendidos pela ECP de acordo com a Estratégia de
Identificação dos Pacientes
Os locais de atendimento foram elencados de acordo com a divisão das áreas dentro da U.E.HCFMRP/USP e os dados do presente estudo foram categorizados de acordo com a Estratégia de
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Identificação de Pacientes, na Estratégia I a prioridade da identificação dos pacientes foi nas
enfermarias de pacientes internados, bem como visitas e discussões programadas na neurologia e
CTI, com o objetivo de também fomentar a capacitação das equipes. Na Estratégia II a prioridade
definida pela equipe foi a identificação na Sala de Urgência, local que recebem os pacientes para
definição dos tratamentos e /ou transferência para outros setores. Isto reflete nos dados que
demonstram uma alteração significativa nos locais de atendimento havendo aumento de 30% na Sala
de Urgência, queda na enfermaria de 18% e no CTI/UCO queda de 11,7% (Tabela 3).
Ao longo do processo de implantação, a ECP adotou a Estratégia I como forma de suprir uma
necessidade de trabalhar a demanda reprimida de pacientes crônicos com internação prolongada, sem
possibilidade de alta por questões de organização do sistema de saúde e questões sociais e familiares
e que necessitavam do atendimento para definição de metas e desenho de plano de cuidados, tendo
em vista o início do Projeto de Desospitalização e encaminhamento de alguns destes para Leitos de
Longa Permanência(46) e ainda a inserção de conceitos e entendimento dos cuidados paliativos no
SHE.
Após esta primeira intervenção, através das discussões e avaliações dos processos de trabalho,
a ECP verificou a necessidade de se investir no momento da internação dos pacientes, tendo em vista
que este pode ser considerado o momento mais adequado para se discutir o plano de cuidados dos
pacientes. No entanto, deve ser ressaltado que isto só foi possível após a capacitação das equipes e
maior conhecimento em conceitos e protocolos em cuidados paliativos.
Para enriquecer e fomentar a discussão e comparação dos achados deste estudo escolhemos
um trabalho muito semelhante realizado em um hospital público de emergência terciário no
Taiwan(57). Trabalho este que apresentou um processo de implantação de cuidados paliativos
utilizando a metodologia de avaliação em três fases: pré-intervenção, fase inicial de intervenção, fase
tardia de intervenção e pós intervenção, o que muito se assemelha ao nosso estudo, uma vez que nossa
análise se baseia em Estratégia I e Estratégia II. Quanto aos dados analisados, estes foram um pouco
distintos, naquele estudo foram analisados o número de ordens de não ressuscitação, o número de
consultas com equipe, os números de extubações, o número de conferências familiares e o uso da ala
de cuidados paliativos, indicadores estes mais específicos da mudança em função da implantação dos
cuidados paliativos, enquanto que no nosso estudo os dados coletados foram para definir o perfil dos
pacientes e movimento dos atendimentos dentro da unidade. Em que pese a diferença de desfechos
entre os estudos, ainda é possível observar a mudança de comportamento similar ao observado no
presente estudo, com a mudança do fluxo de atendimento. À similaridade do observado naquele
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estudo, o presente estudo também mostrou modificação de comportamento, com diminuição das taxas
de internação quando se passou da Estratégia I para a II.
Os pacientes atendidos pela ECP foram na maioria idosos e a condições clínicas mais
prevalentes foram as clínicas gerais e oncologia que juntas representam em acima de 70% nas duas
estratégias (Tabela 3), corroborando a hipótese de que o envelhecimento populacional e o aumento
de doenças crônicas levaram os pacientes com este perfil aos SHE (13).
Considerando que o envelhecimento propicia o aumento da procura de idosos pelos SHE,
devemos incluir na discussão a fragilidade destes pacientes, como vulnerabilidade fisiológica a
estressores, o que é muitas vezes confundido como parte do envelhecimento normal. Diminuir estes
estressores torna a mandatório diminuir quaisquer métodos diagnósticos e tratamentos desnecessários
com ênfase ainda maior do que para a outras populações. No entanto, a dificuldade se apresenta pela
falta de diretrizes clínicas que incluem gerenciamento da fragilidade no SHE, e seu estabelecimento
pode auxiliar no reconhecimento rápido para melhoria do manejo destes pacientes, evitando quaisquer
métodos diagnósticos e tratamentos desnecessários.
No estudo de Taiwan, foram analisados os dados dos pacientes com ordens de não
ressuscitação e a maioria deles também foi entre idosos, 84% maiores de 65 anos, quanto a
enfermidade, 73,3% dos pacientes foram dentre os que não tinham câncer e a maioria deles 44,2%,
morreu no período menos que 7 dias.
Quanto à funcionalidade dos pacientes, pudemos verificar que a maioria, acima de 70% dos
pacientes, tinha grave comprometimento funcional com PPS de 10, se caracterizando como
totalmente dependentes com grave manifestação da doença e ECOG 4 acima de 85%, comprovando
que a maioria dos pacientes eram restritos ao leito ou cadeira.
Um desafio do início da implantação foi o equívoco de chamar a equipe principalmente para
atendimento de pacientes em terminalidade, visto a falta de conhecimento sobre a abrangência do
atendimento em cuidados paliativos e o despreparo das equipes para lidar com processos de morte.
Através dos dados da funcionalidade dos pacientes pudemos observar um aumento no percentual de
PPS >40 na Estratégia II obtendo ligeira melhora na inclusão de pacientes em estágios menos
avançados da doença, o que mostra a efetividade da Estratégia II, nesta questão. Não obstante, muito
ainda deve ser trabalhado para que se obtenha a mudança de cultura institucional tão necessária.
Quanto aos desfechos nas Estratégias I e II o óbito foi o mais prevalente (48,4% e 50,6%) e o
óbito intra-hospitalar representou percentual acima de 65%, que quando associado à baixa
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funcionalidade demonstram a gravidade dos pacientes atendidos. Isto demonstra que os pacientes que
tem perfil para cuidados paliativos nos dois estudos são na sua maioria pacientes idosos, totalmente
dependentes e gravemente doentes tendo como desfecho principal o óbito.
Quanto aos indicadores de processos analisados estes são os mais importantes para se verificar
a efetividade da melhor Estratégia.
Quando observamos o índice de percepção vemos que na Estratégia II pudemos observar uma
identificação mais rápida dos pacientes no SHE, tanto no total de pacientes quanto quando excluímos
o óbito intra-hospitalar, com diminuição de 1,8 e 3,2 dias. Este dado pode sugerir que o investimento
na capacitação das equipes pode ter sido efetivo ao melhorar a sensibilidade para reconhecer os
pacientes com perfil de atendimento proporcional ou total em cuidados paliativos.
No concernente à duração da internação houve uma queda significativa de 3,6 e 2,4 dias, o
que sugere que a Estratégia II se apresenta mais efetiva considerando a otimização do leito. Estes
dados sugerem que em termos de fluxo, a Estratégia II seja mais vantajosa ao se implantar a ECP no
SHE.
Em relação ao tempo de seguimento não houve alteração significativa. No entanto, associado
com a duração menor da internação, podemos concluir que quanto mais cedo o reconhecimento deste
perfil de pacientes, menor o tempo de internação, o que coincide com outros estudos que mostram
que iniciar uma consulta de cuidados paliativos no SHE encurta o tempo da internação em média em
4 dias, além de melhorar a qualidade de vida e melhorar a satisfação do paciente.(85,86). Outro estudo
relata que a média de tempo de internação de pacientes que receberam cuidados paliativos no SHE
foi reduzida em 3,6 dias se comparado com aqueles que só receberam cuidados paliativos após a
internação(87).
Dados similares podem ser extrapolados para o estudo de Taiwan, uma vez que como
indicador de processo podemos considerar o percentual de ordens de não ressuscitação do SHE em
relação ao todo do hospital que foi de 10,8% na fase pré-intervenção para 22,8% na pós-internação e
a realização de 18 extubações no período de intervenção podendo ser reflexo da atuação da equipe
com investimento na educação das equipes e definição de metas de cuidado e na discussão do
benefício de limitação e retirada de medidas como conduta de conforto para os pacientes.
Quando analisamos a sobrevivência dos pacientes observamos uma maior mortalidade intrahospitalar nos 20 primeiros dias da intervenção para Estratégia II. Embora não tenha sido possível
determinar os motivos de modo mais preciso, é razoável considerar que isto possa ter ocorrido por
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uma melhor definição do plano terapêutico individual dos pacientes, no qual a prevenção de
intervenções fúteis e melhor preparo da equipe e da família para o óbito tenha ocorrido (Figura 6). O
mesmo pode ser inferido para o comportamento da mortalidade extra-hospitalar, que foi mais rápida
na Estratégia II, o que pode ser influência da definição do plano de cuidados e da definição das metas
de forma precoce, de acordo com as preferências dos pacientes, limitando as medidas, com foco no
conforto dos pacientes (Figura 6).
Através do modelo de regressão multivariada de Cox, observando o risco para o óbito, vemos
que a condição clínica oncológica tem o maior impacto sobre o risco de óbito, seguido pelas clínicas
gerais, no entanto, para a condição oncológica o risco é maior do que para as outras condições clínicas.
O que se deve ao fato de que os pacientes com doenças oncológicas quando apresentam a diminuição
da funcionalidade, já estão gravemente doentes e como demonstra a evolução da doença em função
do tempo, existe a maior probabilidade de óbito de forma mais previsível do que nas doenças crônicas.
Vemos também que a idade impacta significativamente para este risco, o que já é esperado, tendo em
vista a fragilidade das pessoas idosas e doentes.
Como esperado, maiores valores de PPS estão associados a menor mortalidade intra-hospitalar
mesmo quando a associação é corrigida para outros fatores de confusão (Figura 7). A utilização de
escalas no cuidado tem a vantagem de agregar dados mais objetivos em termos prognósticos ou
terapêuticos, na dependência de sua concepção. A PPS se mostrou de fácil aplicação e muito superior
à ECOG para a população extremamente dependente que compôs o presente trabalho. Seu valor
prognóstico é conhecido e futuros estudos podem auxiliar na sua utilização para outras dimensões,
como por exemplo, no dimensionamento de tempo que os profissionais terão que dedicar ao cuidado
de pacientes com maior dependência. Populações similares a este estudo requerem muito poucos
exames de alta tecnologia e intervenções médicas, mas o tempo despendido com o cuidado de
enfermagem, o treinamento de cuidadores e as intervenções das equipes multidisciplinares como a de
ECP é muito maior. Além deste componente, a utilização de escalas pode estar associada ao
planejamento terapêutico e à racionalização do cuidado, sendo poderia ser proposto, por exemplo,
que aqueles pacientes com PPS menor deveriam já incluir em seu planejamento a preparação de
familiares para o óbito, enquanto que valores maiores deverão incluir outras necessidades, como o
treinamento para manejo domiciliar.
Não podemos ainda, deixar de ressaltar a importância do trabalho multiprofissional e a
colaboração interdisciplinar que melhora a qualidade dos atendimentos e torna-se base importante
para a implantação e desenvolvimento dos cuidados paliativos (57) enquanto cultura e forma de
atendimento. Todo o processo de implantação teve a participação efetiva de todos os profissionais,
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tanto da ECP, como das equipes das unidades, de forma participativa, garantindo o tempo para
entendimento, conhecimento e adaptação dos seus processos de trabalho.
Como assistente social da equipe foi muito importante o crescimento profissional, interligando
o conceito da garantia da qualidade dos atendimentos adaptada à autonomia dos pacientes e
familiares, considerando seus direitos, crenças e valores. Foi possível na prática aliado aos conceitos
fundamentais de trabalho do serviço social, construir um panorama com as principais atribuições
deste no contexto de atuação em cuidados paliativos, o que pode fomentar a prática de outros
profissionais que atuam na área.
Através da prática diária observamos que os profissionais de saúde já saturados pelas
condições de trabalho e emocionalmente frágeis pela gravidade dos pacientes, acabam por apresentar
posturas de afastamento emocional, negação da morte, rigidez, falta de sensibilidade nos processos
de trabalho, negando por vezes ou se mostrando insensíveis ao se depararem com situações que
podem intensificar o seu sofrimento. No entanto, sabemos que negar uma situação ou tentar se afastar
dela não a altera e no âmbito do trabalho em saúde isso acaba por levar ao desenvolvimento do
esgotamento profissional (88).
Sendo assim, a interação extremamente importante e fundamental que facilitou a atuação de
forma sistemática na humanização dos processos e relações intra-hospitalares foi o acolhimento e
acompanhamento às equipes, especialmente o suporte e acompanhamento de familiares de pacientes
em situação de terminalidade e o acolhimento dos profissionais para discussão dos impactos
emocionais do atendimento, além do fomento de ferramentas de atuação para auxiliar no dia a dia.
Após o estabelecimento destes processos de acompanhamento de forma sistematizada foi
possível observar uma melhor aceitação das equipes para se envolverem de forma mais humanizada
nos atendimentos, tendo como reflexo positivo a diminuição dos conflitos entre equipes e com
familiares.
Sendo assim, podemos talvez vislumbrar novos tempos para questões tão antigas, através de
reorganização do sistema de saúde para melhoria das condições de atendimento desta população que
merece ser tratada dignamente e com responsabilidade social e moral. Além da quebra de paradigma
ao considerar o ganho que os profissionais de saúde expressam ao incorporar formas humanizadas de
atendimento, voltando o olhar para a vida que ainda resta do paciente, não se contentando com o
jargão mais proeminente e insensível: “não há mais nada a fazer” e alterando para sempre: “há muito
que se pode fazer”, diante de práticas que são realizadas através dos desejos e o acolhimento mais
profundo dos anseios dos pacientes para o seu fim de vida, que colaboram para o bem estar das
equipes que se sentiam fracassadas diante do processo de morrer, invertendo assim, a lógica da morte
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como processo reflexivo e como parte da vida de todos, e como um momento que pode ser pleno
diante de um desejo realizado e a satisfação conseguida, transpondo os limites da medicina centrada
na cura.

Limitações do Estudo

Algumas limitações devem ser ressaltadas neste estudo e, talvez, a mais importante seja que
os dados foram coletados somente dos pacientes atendidos pela ECP. A U.E.-HCFMRP/USP passou
por mudança significativa na incorporação dos conceitos de cuidados paliativos através dos processos
de educação das equipes no decorrer do processo de implantação, mas não foi possível quantificar
todos os pacientes que se beneficiariam desta abordagem. Neste aspecto identificamos como
oportunidade de melhoria a necessidade de criação de um instrumento para triagem e documentação
específica dos pacientes atendidos e com necessidade de abordagem paliativa.
Outra limitação importante foi que os dados dos atendimentos ficaram restritos à capacidade
de atendimento da equipe, considerando que as estratégias de atuação foram elaboradas pela própria
ECP, de acordo com as demandas de atendimento, elencando locais de atuação, visando
conhecimento da demanda interna no primeiro momento, e depois adequação para atendimentos
considerados prioritários. Um exemplo disto foi a atuação mais geral no início, com visitas específicas
em alguns locais que julgávamos ser importantes, como CTI e neurologia e que após avaliação das
prioridades se tornaram secundárias, devido à consideração da sala de urgência como um local de
definição de condutas e do fluxo dos pacientes na unidade.
Com o início do serviço de cuidados paliativos, o primeiro desafio foi uma busca das equipes
por atendimentos que não necessariamente precisariam ser atendidos pela ECP, devido a abrangência
de atuação e visão holística do paciente. Através do processo de trabalho instituído, muitos pedidos
de interconsulta foram solicitados para avaliações como controle de dor e outros sintomas, o que
motivou a ECP a incluir a partir de 2016, a categorização dos atendimentos por tipo de demanda.
Além das demandas para atendimento de controle de sintomas (17,3%) e avaliação para
pacientes em terminalidade (26%), a maioria dos atendimentos, 56,7% foi categorizado como para
definição de prognóstico (Tabela 5). Esta questão pode demonstrar a dificuldade dos médicos em
validar uma condição de fragilidade dos pacientes que denotam um mau prognóstico em
departamentos de emergência, se amparando na avaliação de profissionais para definição de condutas
de retirada de medidas ou mudança no foco do atendimento para alívio de sintomas e conforto,
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considerando que este local foi idealizado como o serviço para atendimento de pacientes em situações
agudas cujo objetivo é a manutenção da vida(51).
Uma limitação importante é que não foram mensurados desfechos mais objetivos da mudança
cultural decorrente, como demonstrado no trabalho de Taiwan. Nossos desfechos foram restritos aos
instrumentos e produtos gerados pelo processo de implantação e à mortalidade. Em relação à
mortalidade, uma crítica possível seria que os pacientes em que se aplicou a Estratégia II estariam
morrendo por se deixar de ofertar alguns cuidados ao invés da inferência de que se deixou de executar
procedimentos fúteis. Embora não se possa excluir em definitivo esta alegação, o preparo das equipes
de cuidado direto e a supervisão pela ECP, com protocolos bem estabelecidos nos permite pender
para a assertiva de que a futilidade tenha diminuído e que o conforto oferecido aos pacientes foi
garantido.
Quanto à diminuição do tempo para óbito pós-alta com a Estratégia II, os mesmos comentários
podem ser realizados, haja vista que os protocolos utilizados garantiram o treinamento dos familiares
e havia a garantia de acesso caso houvesse piora. O incremento do número de busca por novo
atendimento na U.E.-HCFMRP-USP com a mudança para a Estratégia II nos garante por um lado que
os pacientes não foram deixados desassistidos, mas por outro, que a rede básica de saúde não está
preparada para cuidar deste tipo de paciente. Será necessário não somente a mudança cultural de
inserção de cuidados paliativos intra-hospitalar, mas sobretudo, na rede de atenção primária, que deve
ser melhor estruturada com incremento de métodos de trabalho como a visita domiciliar. Apesar de
presente em Ribeirão Preto, sua capacidade ainda é muito limitada. Em suma, a inserção de cuidados
paliativos no SHE como estratégia para reduzir a aglomeração pode ser limitada se não houver
fortalecimento de todos os pontos da Linha de Cuidado, a exemplo do que se observou com outras
estratégias implantadas pela U.E.-HCFMRP-USP nos últimos anos.
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CONCLUSÃO
A incorporação do serviço de cuidados paliativos no SHE demonstrou que Cuidados
Paliativos são uma necessidade que deve ser parte de um atendimento integral, agregando suporte as
equipes assistenciais e melhoria na qualidade do atendimento aos pacientes e seus familiares,
modificando a cultura hospitalar sobre a morte e consolidando a prática paliativista em situações de
urgência.
O estudo demonstrou ser mais efetiva a Estratégia II, que no contexto da melhoria dos fluxos
internos diminuiu a duração da internação através dos processos de educação das equipes que
propiciaram na melhoria do tempo de reconhecimento destes pacientes, garantindo adequação do
atendimento as suas necessidades e efetividade do processo de comunicação, agregando a
participação dos pacientes e familiares como corresponsáveis pelas decisões médicas, garantindo o
princípio da autonomia e levando dignidade aos pacientes e familiares.
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