
RESULTADOS 

Foram encontrados 232 registros de pacientes sob cuidados paliativos, sendo apenas oito 

(3,4%) dentro do NCP. Não houve registro de pacientes sob cuidados paliativos em quatro 

unidades que são próprias de internação e tratamento.  
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INTRODUÇÃO 

Cuidados Paliativos consistem na assistência promovida por equipe multidisciplinar, que 

objetiva melhor qualidade de vida do paciente e familiares, diante de doença que ameace a 

vida, aliviando o sofrimento, a dor e sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais. O 

Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) conta com um Núcleo de Cuidados Paliativos 

(NCP), com 6 leitos disponíveis, desde 2009. Diariamente é elaborado um Relatório de 

Supervisão de Enfermagem e Plantão Administrativo, que visa um registro geral de ocorrências 

na Instituição.   

OBJETIVO 

Avaliar os registros de pacientes sob cuidados paliativos e/ou medidas de conforto, tanto 

dentro quanto fora do NCP.  

MÉTODO 

Foram analisados 45 Relatórios de Supervisão de Enfermagem e Plantão Administrativo 

referentes ao período de 01/05/2013 a 01/06/2013. Os registros referem-se a todas as 

Unidades do HCPA. Todos os registros foram coletados em uma planilha para análise de 

dados.  

CONCLUSÃO 

Nas unidades em que não houve registro de pacientes sob cuidados paliativos, o dado mostrou-

se coerente com as características de assistência das unidades. Os relatórios mostraram-se 

observador-dependentes, pois houve uma heterogeneidade de registro dos dados nos 

relatórios.  

Esses resultados indicam a necessidade de uma melhor padronização no registro dos 

pacientes sob cuidados paliativos atendidos nas unidades de internação, sendo o subregistro 

destes pacientes no próprio NCP um indicativo.  

A pequena porcentagem dos pacientes em cuidados paliativos que estão efetivamente 

internados no NCP se dá especialmente à restrição de espaço físico. A internação de pacientes 

em cuidados paliativos nas demais unidades também é adequada, mas esta informação deve 

estar devidamente registrada em prontuário para evitar ambiguidades entre as equipes 

envolvidas no cuidado ao paciente.  
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