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Introdução: Os cuidados paliativos permitem a prestação de cuidados, focados nas necessidades e preferências dos
doentes, aliando conhecimento científico, competências e habilidades por forma, a promover a qualidade e
excelência dos mesmos. Permitem a prestação de cuidados verdadeiramente humanos e holísticos que procuram
a maximização do conforto e da qualidade de vida, do doente e sua família. A abordagem dos problemas associados
às doenças que ameaçam a vida, prevenindo e aliviando o sofrimento concomitantemente com as mudanças no
perfil populacional, com o aumento do índice de dependência dos idosos, com as mudanças de caráter económico
e social que, por sua vez, determinam transformações na prevalência e incidência das doenças crónicas, torna
fundamental desenvolver cuidados que abranjam o domicílio, assegurando cuidados paliativos domiciliários
especializados, visto que a maioria da população portuguesa prefere morrer em casa.
Objetivos: Evidenciar a importância dos cuidados paliativos domiciliários, para a satisfação dos doentes e família
com a participação ativa destes no planeamento e implementação de cuidados individualizados.
Metodologia: Análise qualitativa e comparativa de dois casos. Um caso de uma pessoa com doença oncológica não
seguida por uma equipa de cuidados paliativos e outro, de pessoa com doença degenerativa a ser acompanhada
por uma equipa de cuidados paliativos domiciliários. Ambos em contexto domiciliário e do sexo masculino, com
idades compreendidas entre 69-77 anos, portadores de comorbilidades comuns como perturbação psíquica
depressiva, Diabetes Mellitus tipo 2 e hipertensão arterial. Os dados foram colhidos através de observação, notas
de campo e entrevista baseada num instrumento de recolha de dados desenvolvido pela investigadora com
validação facial e de conteúdo por peritos na área dos cuidados paliativos. Esta entrevista decorreu no domicílio
com consentimento informado dos participantes.
Resultados: Da análise emergiu a elevada satisfação do doente e família que estava sob acompanhamento da
equipa de cuidados paliativos domiciliários face ao apoio integral, orientação, ensinos, suporte e implementação
de medidas e cuidados, sendo evidente que o doente participou em todas as decisões e tinha noção da progressão
da sua doença bem como, das consequências possíveis. Em relação ao doente sem acompanhamento era evidente
a revolta e tristeza face à sua situação, a ausência de controlo de sintomas, a dificuldade em aceder a cuidados
individualizados, e direcionados às suas necessidades e da sua família, a recursos e ajudas humanas, técnicas e
financeiras, a falta de acompanhamento e incapacidade para gerir a doença e a sua progressão.
Conclusões: Cuidar do doente no domicílio é proporcionar o respeito pelas suas preferências e assim proporcionar
uma assistência humanizada no fim-de-vida. A análise indica que a acessibilidade a cuidados paliativos no domicílio,
recorrendo a uma abordagem que implementa e planifica um acompanhamento estruturado através da co-parceria
entre equipas e doente/família, contribuem para a melhoria da qualidade de vida destes. De acordo com a
evidência, o desenvolvimento de equipas de cuidados paliativos domiciliárias especializadas, permite implementar
intervenções individualizadas e adequadas às necessidades e preferências dos doentes, atualização constante e
partilha de informação que possibilitam o controlo de sintomas e um fim de vida digno, centrados nos problemas
dos doentes e famílias, proporcionado um acompanhamento integral, preparação e suporte no luto.
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