ANÁLISE DO PERFIL DE PATOLOGIAS MAIS PREVALENTES EM
PACIENTES SUSCETÍVEIS A CUIDADOS PALIATIVOS EM UMA
OPERADORA DE SAÚDE
No cenário brasileiro ocorre uma mudança progressiva no perfil da pirâmide etária com um
aumento progressivo da expectativa de vida e do percentual de idosos na população. Nesse
contexto vemos também um aumento significativo na incidência de doenças crônicas e
consequentemente da necessidade de Cuidados Paliativos (CP). Diversos serviços têm
instituído protocolos específicos para o manejo dos pacientes com doenças crônicas
suscetíveis a Cuidados Paliativos, com o objetivo de identificar o perfil dessas patologias e
sua prevalência para melhoria dos cuidados dispensados. O objetivo desse trabalho é analisar
o perfil de patologias mais prevalentes nos pacientes candidatos a CP de uma operadora de
saúde. Foi realizada uma análise retrospectiva de prontuários de todos os pacientes de uma
operadora de saúde que vieram a óbito no período de junho de 2017 a junho de 2018. Foram
analisados 691 prontuários de óbitos ocorridos em ambiente hospitalar e domiciliar. Do total
de óbitos, 52,4% (362) eram elegíveis para Cuidados Paliativos sendo eles 227 (62%) casos
oncológicos, 101 não oncológicos e 34 não-determinados (insuficiência de dados no
prontuário). Dentre os não oncológicos tivemos: 25 casos de insuficiência cardíaca, 27 de
diabetes mellitus tipo 2, 21 de doença pulmonar obstrutiva crônica, 10 de insuficiência renal
crônica, 13 de doença de Alzheimer, 4 de doenças neurológicas degenerativas não
classificadas e 1 de Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Os resultados mostram uma
prevalência de casos oncológicos dentre os pacientes elegíveis para Cuidados Paliativos,
seguidos pelos pacientes portadores de insuficiência cardíaca e Diabetes Mellitus tipo 2. Esses
achados permitem uma melhor análise do tipo de paciente afiliado à operadora, auxiliando no
direcionamento para medidas preventivas e de conscientização, além de sinalizarem grupos de
pacientes mais suscetíveis a abordagem de cuidados paliativos.
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