


INTRODUÇÃO 

No Brasil e no mundo estamos vivenciando 

transições demográfica e epidemiológica, com o 

crescente aumento da população idosa, resultando 

na elevação de morbidade e mortalidade por doenças 

crônicas.



INTRODUÇÃO 

As neoplasias representam a segunda causa de morte na maioria 
dos paises desenvolvidos e em muitos paises em fase de 
desenvolvimento, incluindo o Brasil. 

A Organização Mundial da Saúde, estima que 84 milhões de 
indivíduos devem morrer por câncer nos próximos 10 anos, sendo 
atualmente  responsável por cerca 12% de todas as mortes no 
mundo.

(WHO, 2007)



INTRODUÇÃO 

No Brasil, a mortalidade geral por câncer representa

cerca de 14% do total de óbitos. 

No RS, no ano de 2006, a mortalidade por neoplasias

representou 21% do total de óbitos.

(INCA, 2007; SES, 2006)



JUSTIFICATIVA

Pacientes com câncer

fora de possibilidades de cura, necessitam de 
hospitalizações frequentes para controle de 
sintomas.

(WHO, 2007)



JUSTIFICATIVA

A maioria dos pacientes com 
enfermidade terminal deseja permanecer
em seus próprios domicilios.

.

(Benitez, 2000)



JUSTIFICATIVA

Para o enfrentamento destes problemas, ganha 

destaque na literatura a utilização de cuidados 

paliativos.

⇨ Pacientes com câncer fora de possibilidade de 

cura devem receber cuidados paliativos desde o 

momento do diagnóstico.

(Clark, 2007; Bruera, 2004; Brennan, 2007; Barnes, 2004; 

WHO, 2007; WHO, 2003)



JUSTIFICATIVA 

⇨A grande maioria dos 

países não dispõe de oferta 

pública de cuidados 

paliativos

⇨ serviços pontuais de

baixa cobertura 

⇨ a disponibilidade desse 

serviço ocorre de forma 

sistemática somente em 

países desenvolvidos. .

(Clark, 2007)

grupo 4: 15% - 35 países

grupo 3: 34% - 80 países: BRASIL

grupo 2: 18% - 41 países

grupo 1: 33% - 78 países



JUSTIFICATIVA 

A internação domiciliar é uma
modalidade de saúde que realiza
cuidados a pacientes que apresentam
necessidades clínicas com menor
dependência de tecnologia altamente
especializada

(ANVISA, 2006)



Programa de Internação Domiciliar Interdisciplinar

PIDI/UFPel/FAU

Implantação: 2005 

Realiza internação 

domiciliar de 

pacientes com 

câncer atendidos no 

SUS em Pelotas. 



Critérios de Inclusão no PIDI

• Diagnóstico de câncer

• Encaminhamentos de unidades da UFPel: ambulatórios 
quimioterapia e radioterapia, UBS, hospital

• Ser morador zona urbana de Pelotas

• Condições mínimas de moradia para cuidados em 
domicilio

• Possuir pelo menos um cuidador responsável

• Vaga disponível: o programa comporta 10 pacientes 
concomitantes



INFRAESTRUTURA

copa 

sede/veículo

administrativorecepção

miniauditório



RECURSOS HUMANOS

EQUIPE DIRETA

• Médica

• Enfermeira

• Técnicas de enfermagem

• Assistente Social

• Motorista

EQUIPE MATRICIAL 

DE SUPORTE

• Nutricionista

• Psicóloga

• Capelão

ADMINISTRATIVO: médica coordenadora 

e técnico administrativo



PROCESSO DE TRABALHO

Internação



PROCESSO DE TRABALHO



INSUMOS

PROCESSO DE TRABALHO



Exames

Complementares

Domicilio Hospitais

PROCESSO DE TRABALHO
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Projeto Terapêutico

reunião equipe caso clínico grupos

PROCESSO DE TRABALHO



PROCESSO DE TRABALHO

Instrumentos



PROCESSO DE TRABALHO



PROCESSO DE TRABALHO

• Cuidadores

• Enlutados

Equipe Interdisciplinar: enfermeira, assistente social, psicóloga e capelão

Grupos



Atividades

Acadêmicas

Residência

Multiprofissional

em oncologia

• Enfermagem, 

• Psicologia, 

• Nutrição, 

• Odontologia

PROCESSO DE TRABALHO



Intercorrências 

Graves

PROCESSO DE TRABALHO



PROCESSO DE TRABALHO

EDUCAÇÃO 

PERMANENTE

Protocolos

e

Rotinas  



83% dos pacientes que internaram 

no PIDI foram encaminhados do 

serviço de quimioterapia do 

HE/UFPEL/FAU

PERFIL DOS PACIENTES

Dissertação Mestrado 2009 (N= 213)



PERFIL DOS PACIENTES



PERFIL DOS PACIENTES



LOCAL DO CÂNCER

18,2%

7,4%

10,8%

10,3%

6,4%

4,4%

3,4%

1,0%

4,9%

3,4%

5,4%

3,4%

10,2%

10,8%

PULMÃO

ESÔFAGO

INTESTINO

MAMA

CABEÇA E PESCOÇO

ESTÔMAGO

PÂNCREAS

COLO DE ÚTERO

SNC

PROSTATA

HEMATOLOGICO

PRIM. DESCONHECIDO

OVARIO

OUTROS

PERFIL DOS PACIENTES

Dissertação Mestrado 2009 (N= 213)



PERFIL DOS PACIENTES

Quanto ao tempo de diagnóstico de 

câncer no momento da internação no 

PIDI a média foi de 24 meses e a 

mediana foi de 10 meses.

Dissertação Mestrado 2009 (N= 213)



PERFIL DOS PACIENTES



PERFIL DOS PACIENTES

Apenas 15% dos pacientes 

apresentaram somente um motivo de 

internação, 34% dois motivos e 42% 

três ou mais.

Dissertação Mestrado 2009 (N= 213)



PERFIL DOS PACIENTES

 99% dos pacientes fizeram uso de 

acesso venoso durante a internação.

 78% estavam recebendo dieta por via 

oral.

 Somente um paciente recebeu     

oxigenioterapia domiciliar no período de 

estudo.

Dissertação Mestrado 2009 (N= 213)



PERFIL DOS PACIENTES

Dor 24 horas após internação no PIDI

65% referiram

dor

90% moderada

a intensa
78% necessitou

opioides

43% morfina

26% codeína

Dissertação Mestrado 2009 (N= 213)



Descrição dos pacientes por local do câncer, conforme estadiamento, motivo de internação, dor, analgesia e tratamento

ativo do câncer, PIDI/UFPel/FAU, Pelotas, RS

75,0 75,068,0 68,0

Dissertação Mestrado 2009 (N= 213)



Desfecho

Dissertação Mestrado 2009 (N= 213)



Projetos Futuros

• Ampliar para 2 equipes internação 

domiciliar – regulamentação portaria 

2529/2006

• Inclusão dos cuidados paliativos na grade 

curricular de estudantes de medicina



Projetos Futuros

Centro Regional de Cuidados Paliativos



Projetos Futuros

• Hospice: 16 leitos

• Internação Domiciliar: 2 equipes

• Ambulatório Interdisciplinar de Cuidados 

Paliativos : medicina, enfermagem, nutrição, 

psicologia, serviço social, fisioterapia, 

capelania.



Acolhe – área 1000m2



Acolhe – Planta



Acolhe – Planta



Acolhe – Planta



Conclusões
Recomendamos a intervenção 

conjunta e precoce aos 

pacientes com câncer,

contemplando os tratamentos 

com intenção curativa e de 

suporte

modelo de atenção

compartilhada

Interdisciplinar

todos os niveis de

atenção MELHOR QUALIDADE DE VIDA

⇩

⇨

(Fornells, 2000; Temel, 2010)



MUITO OBRIGADA

Dia Mundial Cuidados Paliativos5° Seminário PIDI


