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Introdução: Cuidados paliativos compreendem o tratamento de pacientes com enfermidades ativas, progressivas e 

avançadas em que o prognóstico é limitado e onde o principal interesse é a qualidade de vida. No Hospital de 
Clínicas de Porto Alegre (HCPA) o Núcleo de Cuidados Paliativos (NCP) atua desde 2007 com internações de 

pacientes adultos oncológicos. Objetivos: descrever o perfil das internações no NCP/HCPA em relação a 

características como sexo, idade, especialidade médica, diagnóstico e tempo de internação dos pacientes. Métodos: 
Análise de informações de prontuários de internações no período de agosto de 2012 a novembro de 2013 utilizando 
o programa estatístico SPSS 18 a partir projeto piloto 13-271 registrado no Grupo e pesquisa e pós-graduação desta 

instituição. Resultados: Foram analisadas 217 internações no NCP no período, sendo 45,3% dos pacientes do sexo 
feminino e 54,7% do sexo masculino. A idade média dos pacientes foi de 62 anos não havendo diferença significativa 
entre homens e mulheres. O tempo médio de internação foi de 11,1 dias. Dentre as especialidades médicas a 
Oncologia foi a que com maior frequência teve pacientes internados na unidade (53%), seguida pela Medicina 

Interna (20,3%). Os diagnósticos mais frequentes para as mulheres foram: câncer de Mama com 16,5%, Traqueia, 
brônquios e pulmão (15,4%) e  Colo e reto (11%).  Para os homens, os diagnósticos principais foram de câncer de 
Colo e reto (14,7%), Esôfago e Estômago (cada um com 12,8%) e câncer de Traqueia, brônquios e pulmão (12%). 

Conclusões: Estes resultados permitem conhecer o perfil das internações no NCP/HCPA possibilitando uma maior 
compreensão  sobre  os  pacientes  atendidos  e  a  partir  disso  utilizá-los  como  ferramenta  para  a organização e 
evolução da unidade. Os dados de diagnóstico das pacientes do sexo feminino internadas na unidade demonstram 

características semelhantes aos dados do INCA para neoplasias de maior estimativa de casos novos para 2014, e 
também de mortalidade por câncer na região sul do Brasil. Entre os homens, as neoplasias descritas entre os 
pacientes seguem essa característica, porém com percentual menos expressivo entre os pacientes internados na 
unidade de tumores de próstata (maior estimativa de casos novos e 2° em mortalidade na região sul). Palavra-
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