
a1 

 

In: Costa, APP; Othero, MB. Reabilitação em Cuidados Paliativos. Loures, Portugal: Editora 

Lusodidacta, 2014. 

 

Perfil dos Serviços de Cuidados Paliativos no Brasil e as suas Equipas de Reabilitação: 

Resultados do I Encontro Brasileiro de Cuidados Paliativos 

Marilia Othero, Henrique A. Parsons, Cláudia Costa 

 

Introdução 

O Brasil é o maior país da América do Sul e o quinto maior país do mundo, com uma 

extensão territorial de 8 515 767 km². Possui o sexto maior PIB (Produto Interno Bruto) 

mundial, apesar de estar em 76º classificação do PIB per capita, o que indicia um país de 

grandes desigualdades económicas.  

Sobre o sistema de saúde, o Brasil possui um sistema publico de saúde (SUS – Sistema 

Único de Saúde), totalmente gratuito a qualquer cidadão, apesar de uma significativa parcela 

da população pagar adicionalmente por um sistema de saúde privado, de seguradoras e outras 

companhias privadas; a principal razão está na dificuldade de acesso aos serviços. Na América 

do Sul, o Brasil é considerado o quarto pior no acesso aos serviços de saúde, e no mundo, o 

13º. 

Como vem acontecendo nos principais países em desenvolvimento, o Brasil está a 

viver uma transição demográfica, com envelhecimento populacional (a expectativa de vida do 

brasileiro era, em 2011, de 74 anos, em contraposição aos 62 anos nos anos 1980 e 43 anos 

nos anos 1940). Em decorrência disso, está também a ocorrer uma mudança no perfil de 

morbi-mortalidade do país, com as doenças crónico-degenerativas prevalecendo sobre as 

doenças infectocontagiosas; segundo o DATASUS, em 2010 ocorreram 326.371 mortes 

ocasionadas por doenças cardiovasculares e 178.990 por câncro1. 

Os Cuidados Paliativos eram pouco conhecidos no país antes dos últimos 5 anos, 

apenas com uma pequena provisão de serviços, a partir de esforços individuais, sem políticas 

ou planos governamentais. No relatório sobre a qualidade de morte no mundo, publicado pelo 

“Economist Inteligence Unit”2 em 2010, o Brasil está em 38º lugar num total de quarenta 

países. Tal realidade vem a transformar-se, com maior conhecimento sobre o tema, 

aparecimento de cursos de pós-graduação, reconhecimento da Medicina Paliativa como área 

de atuação, entre outros fatores, além de regulamentações e outras iniciativas na área 

jurídica. 

Há uma impressão geral de que os serviços de Cuidados Paliativos ainda são poucos e 

pouco organizados; entretanto, não existem dados claros e totais sobre estes serviços, que 
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possam vir ou não confirmar este facto. Assim, como forma de dar alguns primeiros passos no 

sentido de compreender mais sobre os serviços de Cuidados Paliativos no Brasil, foi realizado 

pelo Grupo MAIS* o I Encontro Brasileiro de Serviços de Cuidados Paliativos, em setembro de 

2012, na cidade de São Paulo. 

O objetivo deste capítulo é apresentar os dados resultantes do encontro, através de 

descrição estruturada dos dados disponibilizados por cada serviço participante. 

 

Metodologia de Trabalho 

Os serviços foram convidados a participar por email, sem nenhum custo. Todos os 

indivíduos atuantes em equipas de Cuidados Paliativos com nomes nas listas de correio 

eletrónico da Academia Nacional de Cuidados Paliativos e também do Grupo MAIS foram 

contactados e convidados a registar os seus serviços. Nos dias em que ocorreu o I Encontro, 

cada serviço fez uma apresentação estruturada sobre a sua organização e deixou um poster 

em exposição, para que todos pudessem ler detalhadamente noutros momentos do evento. 

Para a apresentação, cada serviço recebeu ainda uma lista com as informações obrigatórias a 

serem apresentadas: 

• Nome do serviço, cidade e estado, data de início; 

• Estrutura de financiamento e de relacionamento académico; 

• Tipo de serviço (serviço de internamento hospitalar, ambulatório, equipa de consulta, 

internamento hospitalar, casa de repouso, etc.); 

• Estatísticas e dados disponíveis; 

• Normas e padrões de referência; 

• Composição da equipa, incluíndo formação em cuidados paliativos, estrutura de 

remuneração e dedicação; 

• Presença de um programa de luto;  

• Atividades educativas. 

Os dados das apresentações foram compilados numa base de dados e estatística descritiva 

foi utilizada para análise. Apresentaremos os dados obtidos no Encontro, a partir dos materiais 

                                                             
* O Grupo MAIS Saúde - Modelo de Atenção Integral à Saúde é uma empresa privada, do Estado de 
São Paulo – Brasil, especializada no atendimento a idosos e portadores de doenças crônicas, nas suas 
diferentes necessidades, envolvendo atividades de prevenção e promoção de saúde até Cuidados 
Paliativos exclusivos e cuidados ao final da vida. (www.grupomaissaude.com.br). 
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disponibilizados por cada serviço; nem todos enviaram os dados de todas as categorias e, 

assim, na legenda estará especificado o número da amostra para cada categoria temática. 

O resumo deste texto foi publicado nos Anais do Congresso Europeu de Cuidados 

Paliativos, realizado na cidade de Praga, em maio de 20133.  

 

Contextualização Geral 

Ao total, 31 serviços responderam ao nosso convite e apresentaram as suas 

informações no I Encontro Brasileiro de Cuidados Paliativos; representantes de 8 Estados 

brasileiros, conforme a figura 1.  

 

Figura 1 – Distribuição dos Serviços Participantes (Nota: localização aproximada) 

Esta é uma amostra dos serviços existentes no país; porém é possível notar que a 

maioria está localizada nas principais cidades e nos estados do litoral e principalmente da 

região Sudeste. Verifica-se uma concentração de serviços de cuidados paliativos em 8 estados 

brasileiros, principalmente no estado de São Paulo (54,8%). 
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Sobre a população assistida, tem-se a seguinte distribuição: 4 serviços específicos de 

atendimento em Cuidados Paliativos Pediátricos (13%) e 26 para atendimento a adultos e 

idosos (87%), conforme figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – População assistida pelos serviços participantes (n=30). 

 

A figura 3 mostra a evolução do número de serviços ao longo dos anos, com crescimento 

importante nos últimos 5 anos. A fonte principal de financiamento é através de recursos 

unicamente públicos (figura 4) e os serviços concentram-se especialmente na categoria de 

equipa interconsultora, isto é, equipa que presta consultoria para outras equipas de 

atendimento, quando solicitado (figura 5). Interessa ressaltar que a modalidade “Hospedaria” 

é única no Brasil, configurando-se como um modelo híbrido entre hospice e unidade de longa 

permanência. 

O sistema de referência/contra-referência é similar entre os serviços participante: nenhum 

aceita pacientes diretamente, mas obtém encaminhamento das equipas principais, 

principalmente clínicas e oncologia cirúrgica 17/30 (57%), geriatria 16/30 (53%) e medicina 

interna (17/30, 57%); múltiplas respostas foram consideradas neste tópico.  
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Figura 3 – Evolução do número de serviços por ano (n=27). 
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Figura 5 – Modalidades dos serviços – cada serviço pode prover mais de uma modalidade.  

] 

A figura 6 ainda refere-se ao perfil da população atendida, sendo maioritáriamente pacientes 

oncológicos. Porém, é necessário destacar a presença de um serviço exclusivo para 

atendimento a pacientes com HIV/AIDS.  
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Figura 6 – Populações atendidas pelos serviços participantes (n=31). 

 

A minoria dos serviços tem voluntários não-qualificados (5/30, 17%) para ajudar na assistência 

ao paciente. A assistência ao luto é fornecida por 12/30 (40%) de serviços. 

23% dos serviços estão associados à Academia, enquanto 36% patrocinam atividades 

educativas (diversos seminários, estágios, palestras, entre outros). 

 

Reabilitação em Cuidados Paliativos 

A figura 7 e a tabela 1 referem-se aos profissionais que compõem as equipas participantes do I 

Encontro. 50% dos serviços possui profissionais com alguma formação em Cuidados Paliativos, 

porém não necessariamente formação avançada/especializada. A esmagadora maioria dos 

profissionais treinados são médicos (apenas um serviço referiu que quem tem esta formação é 

psicólogo e outro enfermeiro). A formação é restrita a cursos de pós-graduação de curta 

duração. Além disso, poucos são de dedicação exclusiva à equipa.  

Em ambas, destacamos os profissionais da reabilitação, para melhor visualização, sendo que: 

63% dos serviços possuem fisioterapeutas na equipa; 40% possuem fonoaudiólogo e somente 

17% dos serviços possuem terapeuta ocupacional na equipa de Cuidados Paliativos. Somente 

40% dos profissionais de reabilitação possuem dedicação exclusiva às equipas de Cuidados 

Paliativos.  

 
Figura 7 – Percentagem de cada categoria profissional nos serviços participantes. 
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     Tabela 1 – Dedicação dos Profissionais à Equipa de Cuidados Paliativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nas figuras 8 e 9 é possível observar a distribuição dos profissionais pelo país. 

 
Figura 8 - Estados que não possuem Serviço de Reabilitação   (Nota: localização aproximada) 

 
Dedicação 

Exclusiva 
% 

Médico (n=30) 24 80% 

Enfermeiro (n=26) 18 69% 

Psicólogo (n=23) 11 48% 

Assistente social (n=22) 11 50% 

Fisioterapeuta (n=19) 8 42% 

Nutricionista(n=19) 10 53% 

Técnicos e auxiliares de enfermagem 

(n=14) 
8 57% 

Fonoaudiólogo (n=12) 6 50% 

Farmacêutico (n=9) 4 44% 

Assistente Espiritual (n=7) 6 86% 

Terapeuta Ocupacional (n=5) 2 40% 

Dentista (n=4) 3 75% 
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Figura 9 - Localização dos serviços de reabilitação (Nota: localização aproximada) 

 

Mais de metade dos serviços não possui nas equipas fisioterapeutas, terapeutas da fala ou 

terapeutas ocupacionais. De facto, apenas 19,4% dos serviços têm profissionais destas três 

especialidades e 29% não possui nenhum destes profissionais (figura 10).  

  
Figura 10. Profissionais de reabilitação nos serviços de cuidados paliativos (Nota: localização 

aproximada) 
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Apesar disso, 61,3% dos serviços possuem fisioterapeutas. Já as restantes especialidades não 

são tão representativas nos cuidados paliativos no brasil: apenas 45,2% das instituições tem 

fonoaudiologistas nas suas equipas e apenas 22,6% têm terapeutas ocupacionais. Isto é, por 

serviço de reabilitação fazem parte da equipa 0,6 fisioterapeutas, 0,5 fonoaudiologistas e 0,2 

terapeutas ocupacionais (Figuras 11 a 13).  

De referir que, no caso dos terapeutas ocupacionais, para além de um serviço em Fortaleza, 

apenas no estado de São Paulo se encontra estes profissionais nas equipas de cuidados 

paliativos. 

 

Figura 11. Serviços de cuidados paliativos que possuem fisioterapeutas (Nota: localização 

aproximada) 
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 Figura 12. Serviços de cuidados paliativos que possuem fonoaudiologistas (Nota: localização 

aproximada) 

 

 

 
Figura 13. Serviços de cuidados paliativos que possuem terapeutas ocupacionais (Nota: 

localização aproximada) 
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Considerações Finais 

Foram relatados aqui os resultados do I Encontro Brasileiro de Cuidados Paliativos. Os serviços 

participantes relatam uma composição mista, com a maioria deles contando com o trabalho de 

médicos, enfermeiros e psicólogos. O número de serviços tem vindo a aumentar desde 2000, 

com a maioria sendo de consulta ou equipas de apoio ao utente com câncro. 

É preocupante observarmos uma acentuada concentração de serviços na região sudeste do 

país, e também que a esmagadora maioria dos serviços foca as suas ações para pacientes 

adultos. É também uma questão de grande preocupação que metade dos serviços não têm 

profissionais com formação avançada, e que quando esta está presente é principalmente 

restrita a cursos de curta duração para os médicos. A pequena proporção de serviços com 

profissionais dedicados e do envolvimento em atividades académicas também são indicadores 

de possível pior qualidade do serviço. 

Este estudo apresenta algumas limitações. Existe a possibilidade de que a nossa amostra não 

se estenda a todos os serviços de cuidados paliativos no país, e nós temos dados limitados 

sobre o número de pacientes tratados. Além disso questionários mais amplos são necessários 

para fornecer melhor informação. No entanto, acreditamos que este estudo fornece insights 

úteis sobre o estágio de desenvolvimento dos Cuidados Paliativos no Brasil. 
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