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Objetivo: Apresentar o perfil de pacientes encaminhados à comissão de cuidados paliativos
(CCP) do Hemorio nos dois anos de sua atuação. Métodos: Análise retrospectiva de banco de
dados e prontuários, realizada entre Março/2017 (início da atuação da CCP) e Maio/2019, de
pacientes adultos e pediátricos, internados, encaminhados à CCP, através de intercons ulta
hospitalar. A comissão é composta por um clínico e dois pediatras, um enfermeiro, um técnico
de enfermagem, um psicólogo e um assistente social (nenhum com carga horária exclusiva para
CP). Resultados: Durante os dois anos de atuação da CCP, um total de 36 pacientes (32 adultos
e 4 crianças/adolescentes) foram atendidos, dentre os quais 57% do sexo masculino, com idade
média de 55 anos. O Palliative Perfomance Scale (PPS) no primeiro atendimento foi em média
de 40%, e nos atendimentos pediátricos Lansky em média de 60%, sendo que 100%
apresentavam sintomas a serem paliados e, 86%, já não tinham mais proposta de tratamento
curativo. O diagnóstico primário mais prevalente foi leucemia mielóide aguda, com 34%. Cerca
de 36% de pacientes foi incluído no atendimento até 7 dias antes do óbito, e 6% foi atendido
por um período >120 dias. Apenas 20% desses pacientes encontram-se em seguime nto
atualmente. Não houve recusa de atendimento pela CCP. Conclusão: Pelos resultados
apresentados, é notório que pacientes com doenças hematológicas são tardiamente
encaminhados ao serviço de CP, aumentando o sofrimento em todas as suas dimensões.
Contribuição para os cuidados paliativos: A implantação de uma CCP em hematologia é desafio
positivo, principalmente pela atuação multidisciplinar na dor total, podendo propiciar um
desfecho menos doloroso para paciente e família. Descritores: Cuidados paliativos,
hematologia. Eixo temático: Gestão de serviços/Ensino e formação.

