ÓBITO DOMICILIAR: PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE PACIENTES
ACOMPANHADOS POR UM SERVIÇO PRIVADO DE ATENÇÃO DOMICILIAR
Costa TRR; Teixeira, AFA; Lopes, SSS; Guimarães CP; Timo EMN; Palmieri NNB;
Figueiredo CA; Cordeiro VD; Teixeira APR.
INTRODUÇÃO: O número de pacientes portadores de doenças crônicas, progressivas e
degenerativas tem aumentado, levando a processos de cuidados e terminalidade muito
prolongados. Nesse contexto, familiares, pacientes e equipe assistencial discutem,
amplamente, ao longo desse processo a abordagem paliativa e decisão de local de óbitos.
OBJETIVOS: Analisar as causas de óbitos domiciliares dos pacientes atendidos em um
serviço privado de atenção domiciliar em Belo Horizonte. MÉTODO: Levantamento
epidemiológico das causas dos óbitos domiciliares, no período de janeiro de 2016 a julho de
2018, de pacientes assistidos por serviço privado de atenção domiciliar, em Belo Horizonte.
RESULTADOS: Entre janeiro de 2016 e julho de 2018, ocorreram 449 óbitos domiciliares.
Esses representam 29,42% dos óbitos totais do período. Dentre as causas desses óbitos
ressalta-se pneumonia, infecção do trato urinário, insuficiência renal aguda e câncer, como as
mais prevalentes, sendo o câncer de pâncreas o mais prevalente dentre as neoplasias. Muitas
causas estavam indeterminadas, no entanto, esse número reduziu progressivamente no período
estudado. O perfil da população atendida é bastante diverso, do ponto de vista sociocultural,
assim como os programas nos quais se inserem. Um número expressivo desses pacientes não
encontram-se em internação domiciliar e, dessa forma, há grande desafio no aumento do
número de óbitos em domicílio. CONCLUSÃO: A empresa apresenta uma boa taxa de óbito
domiciliar, com potencial de crescimento. As causas dos óbitos refletem a fragilidade e
múltiplas comorbidades dessa população e evidencia a dificuldade quanto a definição da
causa imediata dos mesmos. No entanto, a melhoria dessa definição, com o tempo, reflete o
cuidado continuado de uma equipe assistencial fortalecida e capacitada, através de
treinamento mensal em diversos temas geriátricos e de cuidados paliativos que vem ocorrendo
ao longo do período estudado. Sendo assim, o estudo permitiu uma reflexão e avaliação de
medidas para o aprimoramento desse cuidado, com a busca por óbitos que ocorram com
freqüência no domicílio e que sejam conduzidos com qualidade assistencial, foco em
abordagem paliativa e minimização de sofrimento à pacientes e familiares, promovendo assim
a morte digna em domicílio.
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