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Resumo:  

A equipa de uma Unidade Cuidados Continuados Integrados de Longa Duração (UCCILMD) identificou áreas-chave, que 

proporcionassem apoio à prestação de cuidados e à sua organização, intitulando-as de “Áreas de Responsabilidade” (AR). Esta 

estratégia de gestão é exercida por profissionais com experiência e competências académicas nos domínios que encerram, bem 

como por grupos profissionais mais vocacionados para o seu exercício.  

A elaboração do Plano Integrado de Ações Paliativas (PIAP) emerge no âmbito da área de responsabilidade de Cuidados 

Paliativos, com o propósito de promover a filosofia de cuidados paliativos, através da execução de ações paliativas.  

Para fortalecer a filosofia de cuidados paliativos, pensou-se num plano de formação que respondesse às necessidades de 

formação da equipa. Assim, o planeamento de ações paliativas englobou discussão de casos e identificação dos utentes em 

situação paliativa, realização de conferências familiares, elaboração de um algoritmo e protocolos de atuação. A implementação 

de ações paliativas foi executada pela equipa multidisciplinar utilizando a figura do enfermeiro gestor de caso. 

O PIAP constitui-se como um instrumento indispensável na estratégia de Governação Clínica, adotada pela UCCILDM. Espera-

se que os seus elementos proporcionem uma matriz que torne a abordagem consolidada e articulada.  

Palavras Chave: Cuidados Paliativos; gestor de caso; Ações paliativas, Plano de intervenção 

 

ABSTRACT 

A team from a Long-Term Continuing Integrated Care Unit (UCCILMD) has identified key areas that could handle support for 

health care provisioning and its organization, entitling them of "Expertise Areas" (AR). This management strategy is executed by 

experienced professionals with academic background within these domains, as well as professional groups versed for this 

practice. 

Palliative Actions Integrated Plan (PIAP) results from Palliative Care responsibilities area to promote a palliative care philosophy 

by means of palliative actions. 

To strength palliative care philosophy, it was developed a learning plan that matched team's needs. Therefore, palliative care 

planning took in mind case discussion and patient identification in continuing care condition, family meetings, algorithm elaboration 

and action protocols. Palliative care action implementation was delivered by the multidisciplinary team and by case-manager 

nurse. 

PIAP is an essential instrument in Clinical Governance strategy adopted by UCCILDM. One hopes that its findings provide a 

common ground for an articulate and established approach. 
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INTRODUÇÃO 

 

O aumento da longevidade, o incremento das doenças crónicas e progressivas, bem como as 

alterações na rede familiar, têm tido impacto crescente na organização dos sistemas de saúde 

e nos recursos especificamente destinados às pessoas com doença crónica. Com as 

alterações demográficas ocorridas em toda a Europa, os Cuidados Paliativos têm uma 

importância crescente. Para centrar a prestação de cuidados nos cidadãos e suas famílias 

requer-se uma organização de serviços que permita acesso a cuidados no tempo certo, no 

local certo e pelo prestador mais adequado (Unidade de Missão para os Cuidados 

Continuados Integrados, 2004). 

A atividade das UCCLDM “tem por finalidade proporcionar cuidados que previnam e/ou 

retardem o agravamento da situação de dependência, otimizando o status do estado de 

saúde, num período de internamento em regra superior a 90 dias. Visam responder a doentes 

com processos crónicos que apresentem diferentes níveis de dependência e graus de 

complexidade e que não possam, ou não devam ser cuidados no domicílio” (Administração 

Regional de Lisboa e vale do Tejo; 2017)  

Numa UCCILDM da RNCCI na resposta à complexidade dos utentes identificou áreas-chave 

que proporcionassem apoio à prestação de cuidados e à sua organização, que intitulou de 

“Áreas de Responsabilidade” (AR). As AR são dinamizadas por agentes de mudança com 

vista à melhoria e qualidade dos cuidados. Neste processo, e tendo em conta a prestação de 

cuidados oferecidas aos utentes, bem como a complexidade dos casos e a ocorrência de 

processos de fim de vida, fez emergir a necessidade de desenvolver a AR de cuidados 

paliativos. A AR de Cuidados Paliativos tem sido fundamental na sensibilização dos 

profissionais para o desenvolvimento de ações paliativas, nomeadamente no controle 

sintomático da fase agónica. Com base no Programa Nacional de Cuidados Paliativos (2004), 

a UCCISF assume a firme intenção e determinação em promover ações paliativas, que 

permitam aos seus utentes obterem cuidados de excelência.  

É finalidade do presente artigo apresentar a concretização e desenvolvimento do Plano de 

Ações Paliativas da UCCISF, abrindo caminho a uma resposta necessária que cresce nas 

UCCI, o desenvolvimento e implementação de ações paliativas.  

 

Conceitos 

Ações Paliativas: Qualquer medida terapêutica, sem intuito curativo, que visa minorar, em 

internamento ou no domicílio, as repercussões negativas da doença sobre o bem-estar global 

do utente. As ações paliativas são parte integrante da prática profissional, qualquer que seja 

a doença ou a fase da sua evolução (Unidade de Missão para os Cuidados Continuados 

Integrados, 2004). 
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Controle de sintomas: A avaliação de sintomas em cuidados paliativos é primordial para se 

adequarem os cuidados e para que estes se aproximem o mais possível da utopia e da 

excelência do cuidar (Ribeiro, 2012). Engloba os aspetos que se relacionam com a doença e 

as suas implicações, nomeadamente, os sintomas, tratamentos e desconfortos (Morins, 

2009). Para avaliação desta dimensão recomenda-se a utilização da escala de Edmonton. 

A Sociedade Espanhola de Cuidados Paliativos (sd) propõe os seguintes princípios gerais 

para o controlo sintomático: 

• Avaliar antes de tratar 

• Explicar as causas do sintoma, ao utente e família, de forma simples 

• Usar uma estratégia terapêutica mista, farmacológica e não farmacológica.  

• O tratamento deve ser sempre individualizado 

• Monitorizar os sintomas, utilizando escalas de avaliação para esse efeito.  

• Dar atenção aos pormenores, para otimizar o controlo dos sintomas e minimizar os 

efeitos secundários adversos das medidas terapêuticas aplicadas. 

• Dar instruções completas e corretas sobre o tratamento. Utilizar meios escritos com 

registos da terapêutica e informações importantes. 

• Sintomas constantes necessitam tratamento preventivo, uma vez que, alguns destes 

sintomas são permanentes, é necessário administrá-los de forma continuada e não 

em SOS. 

• Reavaliar continuamente 

Gestor de Caso: Profissional de saúde mais envolvido na situação de doença do utente e 

melhor colocado na equipa multidisciplinar, para responder às necessidades identificadas. 

Caracteriza-se também, por ser o responsável na equipa prestadora de cuidados pela 

atualização e acompanhamento do Plano Individual de Intervenção. É o vetor/ interlocutor de 

comunicação, fundamental e privilegiado, entre a equipa e binómio doente/ cuidador principal 

(Neto, 2003; Unidade de Missão para os Cuidados Continuados Integrados, 2009). 

Fase agónica: A pessoa na fase de últimas horas ou dias de vida, que devido ao caráter 

natural e evolutivo da doença assiste a uma deterioração geral do estado de saúde, com 

agravamento da sintomatologia e aparecimento, por vezes, de novos sintomas (Neto & 

Barbosa, 2010; Silva, 2009). 

Escala de Edmonton: É uma escala que traz a autoavaliação da pessoa em relação a 

sintomas físicos e psicológicos. A escala é composta por uma lista de nove sintomas, dor, 

cansaço, náusea, depressão, ansiedade, sonolência, apetite, sensação de bem-estar e falta 

de ar. A graduação da escala é de zero a 10, onde zero representa a ausência do sintoma e 

10 representa a intensidade máxima do sintoma (Monteiro et al; 2010). A avaliação 
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sintomática através desta escala deve ser realizada criteriosamente e de forma regular de 

modo a permitir o melhor alívio de sintomas possível. 

PAINAD: A escala PAINAD1 foi concebida a partir da adaptação da escala Disconfort Scale-

Dementia of the Alzheimer's Type (DS-DAT) e da escala Face, Legs,  Activity, Cry, 

Consolability (FLACC). A validação da versão Portuguesa foi realizada em pessoas idosas, 

internadas em dois hospitais, nos serviços de medicina e neurocirurgia (Batalha L,et al; 2012). 

A PAINAD “permite avaliar a dor em repouso e durante os cuidados sem necessidade de 

conhecer as manifestações habituais da pessoa, sendo indicada para avaliar a dor em idosos 

não comunicantes com dor aguda ou crónica, sendo fácil de compreender e utilizar após uma 

curta formação de duas horas” (Batalha L,et al; 2012:2) 

Plano Integrado de Ações Paliativas (PIAP): Apresenta um prazo temporal de cinco anos, 

compreendido entre 2016 e 2020. Compreende atividades, diferenciadas em atividades 

promotoras de uma filosofia de cuidados paliativos e em promotoras da prática de ações 

paliativas. 

 

METODOLOGIA 

 

Para atender o propósito deste plano, partiu-se da questão de como implementar a promoção 

de ações paliativas numa UCCILDM da RNCCI. Assim, foi definido um grupo de trabalho para 

a sua elaboração e implementação, composto por enfermeiros, médica residente da UCCISF 

e a Técnica de Serviço Social da UCCISF, sob a coordenação da Área de Responsabilidade 

dos Cuidados Paliativos e com o apoio da Direção.  

Adotou-se o prazo temporal de 2016-2020, tendo-se definindo como objetivos estratégicos, 

norteadores da ação da referida AR, promover a filosofia de cuidados paliativos e promover a 

prática de ações paliativas. A cada objetivo foram associadas calendarizações de atividades, 

indicadores de avaliação e metas. Estabeleceu-se uma revisão bienal do plano, para avaliar 

a pertinência e a necessidade de alterações. Definiu-se que se procederá à monitorização e 

avaliação dos indicadores, através da análise pela equipa multidisciplinar. Estabeleceu-se que 

se procederá à monitorização e análise dos indicadores definidos, através da análise da 

equipa multidisciplinar do Plano Individual de Cuidados (PIC) de cada doente, caso a caso – 

Figura 1. 
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Figura 1. Metodologia de Implementação do PIAP 

 

Da mesma forma, foram definidas atividades e a cada uma associaram-se calendarizações, 

indicadores de avaliação e metas a atingir – Tabela 1. 

 

Tabela 1. Planeamento de Atividades 
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Após o planeamento das atividades e da sua calendarização, elaborou-se um algoritmo de 

atuação, de forma a nortear o pensamento da equipa – Figura 2. 

Terminada a elaboração escrita do PIAP, prosseguiu-se à sua implementação. Assim, 

realizou-se uma sessão de apresentação do PIAP a toda a equipa e, posteriormente, foi 

divulgado em formato digital à equipa. Disponibilizou-se ainda uma versão em papel no 

gabinete de trabalho, de forma a estar disponível para consulta. 
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Figura 2. Algoritmo de Atuação 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A introdução do PIAP na prática de cuidados ocorreu progressivamente, no entanto foi o 

recurso à metodologia de análise de casos, que levou à sua expansão. Assim, optou-se por 

apresentar neste capítulo, um resumo da análise de três casos onde se aplicou o PIAP.  

A identificação de necessidade de aplicação do PIAP é um passo estrutural, em todos os 

casos, a identificação ocorreu em reunião de equipa multidisciplinar. Caso 1 o descontrolo de 

sintomas, nomeadamente, dor, febre e dispneia, despoletou a necessidade de implementar 

ações paliativas. No caso 2, foi após uma agudização e agravamento do estado geral, que 

marcou a tomada de decisão. No caso 3, tratava-se de uma transferência de uma Unidade de 

Cuidados Paliativos, sendo que era necessário dar continuidade a um plano de intervenção 

já instituído.  

Na análise dos casos identificam-se algumas situações problema na implementação de 

algumas ações paliativas, tal como a decisão de não entubar nasogastricamente. Isto vai ao 

encontro dos resultados do estudo realizado por Afonso, Moreira e Palma (2014) na UCCISF, 

onde se refere como principal obstáculo no processo de morrer, a consensualização das 

ações paliativas. 

Com a identificação da fase agónica, em todos os casos procurou-se gerir expectativas do 

processo de fim de vida, destacando-se aqui a figura do enfermeiro gestor-de-caso. Ressalva-

se ainda, a Conferência familiar como recurso de envolvimento do cuidador como participante 

e decisor no processo (inclusive na fase agónica). Procurou-se realizar um apoio muito 

direcionado para o cuidador no sentido da ventilação de emoções, e de ajuste à progressão 

da situação clínica dos utentes possibilitando a despedida, conforme vontade expressa do 

cuidador. 

Globalmente, denota-se em todos os casos, uma sensibilização acentuada para os sinais de 

aproximação de fim de vida. Salienta-se uma maior incidência de ações paliativas no que 

respeita o controlo de sintomas, nomeadamente, no controlo da dor, dispneia, náuseas e 

vómitos. Efetivamente, o controlo de sintomas foi também expresso pela equipa da UCCISF 

como fator determinante no processo de morte, no estudo supra citado. Há ainda a referir o 

maior envolvimento do cuidador no decorrer do processo de morrer, o que permitiu a sua 

integração na tomada de decisão do plano de intervenção, bem como na antecipação de 

diretivas, como a escolha do local de falecimento. A conferência família foi a ferramenta de 

comunicação na gestão da comunicação de más notícias e no momento da identificação da 

fase agónica. 

Ainda no mesmo estudo (Afonso, C; Moreira, A.; Palma, A., 2014) as estratégias apontadas 

para a melhoria da intervenção da equipa no processo de morte na UCCISF são a: criação 

de momentos reflexão/partilha entre os profissionais; preparação da família para a morte do 
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ente querido com a colaboração de psicólogos; e formação contínua e específica dos 

profissionais. A análise de casos em equipa parece ser uma metodologia eficaz, que reforça 

a identificação de obstáculos e discute estratégias de mudança que potenciam a qualidade 

de cuidados. 

Na implementação do algoritmo destaca-se a preparação do cuidador. Há ainda a reforçar os 

momentos de reflexão da equipa na discussão dos casos. 

 

CONCLUSÃO 

De acordo com os objetivos estratégicos, norteadores da ação da AR de Cuidados paliativos, 

o PIAP tornou-se um instrumento indispensável na estratégia de governação clinica da 

UCCISF. 

De acordo com as metas instituídas relativamente ao objetivo de promover uma filosofia de 

cuidados paliativos, é de referir o cumprimento das metas estabelecidas. Em relação às metas 

instituídas para o objetivo de promover a prática de ações paliativas é de sublinhar o seu 

cumprimento nos prazos estabelecidos. Destaca-se a importância dos protocolos elaborados 

como forma de uniformização da prática de cuidados.   

Existem é certo, aspetos a melhorar, que se baseiam na construção de documentos 

facilitadores da comunicação interna. Como estratégia no segundo semestre de 2017 criou-

se um dossiê para formalizar a articulação interna entre a equipa multidisciplinar. 

Assim, pretende-se com o PIAP potencializar a abordagem ao doente em fim de vida, 

centrada na filosofia dos cuidados paliativos, baseado na sensibilização e articulação da 

equipa multidisciplinar com os familiares. 

O PIAP é um documento estratégico para cinco anos, embora possa, no decorrer deste 

período, sofrer alterações que adequem as suas intervenções às realidades emergentes e 

imponderadas nesta fase de planeamento. Pretende-se que este possua um carácter 

dinâmico, que permita uma adequação eficaz e eficiente dos recursos humanos e materiais à 

concretização dos objetivos que o estruturam e, que, congregue os esforços e contributos de 

todos os envolvidos, potenciando-os e evitando redundâncias. 
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