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Sendo uma área relativamente recente da pediatria,
os cuidados paliativos pediátricos (CPP) encontram-se
em franca expansão. Tal deve-se ao crescente reconhecimento das necessidades paliativas de crianças com
doenças crónicas complexas, limitantes ou ameaçadoras
da vida, mas igualmente ao aumento do seu tempo de
vida e prevalência.
Dirão que desde sempre a pediatria primou pela humanização e pelo acompanhamento psicossocial. Sendo
verdade que os conceitos básicos dos CPP são quase
inerentes ao dia-a-dia pediátrico, é urgente ir mais além,
procurando aumentar a eficiência e o valor dos cuidados
prestados a estas crianças medicamente complexas,
com benefícios para as famílias, mas também para os
profissionais, os sistemas de saúde e a sociedade.1-3
Na maior parte dos casos, estes cuidados focam-se nos
aspetos biomédicos e não consideram nem a trajetória
nem a qualidade de vida.1 Consequentemente, são
fragmentados e reativos (em vez de proativos), não
planeados e/ou coordenados, a tomada de decisão (se
existe) não é partilhada e, ainda menos, informada e
esclarecida, os cuidadores informais não são capacitados nem cuidados... É aqui que os CPP podem fazer a
diferença, sendo a recomendação atual a de promover
a sua integração o mais precocemente possível, a par de
cuidados potencialmente curativos.1,2
Um passo fundamental para esta integração (para além
de que todos os profissionais em pediatria devem ter
competências básicas em CPP)1 é a criação de programas intra-hospitalares de CPP. Os objetivos destes programas são de vária ordem:
- Ultrapassar barreiras e mitos sobre os CPP (devidos
sobretudo a falta de formação);
- Fomentar a integração precoce dos CPP;
- Promover uma abordagem holística em diálogo com a
família, focando o prognóstico, as opções de cuidados,
o seu planeamento antecipado, a qualidade de vida e,

quando for esse o caso, as questões relacionadas com o
fim de vida (últimos 12 meses).
A sua atividade é desenvolvida a par das equipas assistenciais primárias,1,2,4 funcionando como consultores
especializados em questões como o planeamento, coordenação e continuidade de cuidados (dentro e fora
do hospital), a comunicação, a tomada de decisões
informada, as discussões éticas, o controlo de sintomas,
o apoio no luto, o apoio aos irmãos e aos cuidadores
(incluindo a sua capacitação e descanso)... Está demonstrado que contribuem para a satisfação de profissionais e
famílias, indo ao encontro das necessidades dos utentes e
criando uma relação estável e única que permite abordar
temas sensíveis e tomar decisões difíceis,2 especialmente
na fase de fim de vida.5 Outro aspeto relevante é a
promoção da educação dos profissionais (estágios e/ou
formação contínua), com destaque para os internos de
formação específica.6
Em Portugal acaba de ser publicada a Portaria 66/2018,7
que determina que as instituições hospitalares integradas no Serviço Nacional de Saúde, com serviço
ou departamento de pediatria, devem constituir uma
equipa intra-hospitalar de suporte em cuidados paliativos pediátrica (EIHSCP-P) dimensionada às características e necessidades locais, que pode prestar cuidados
diretos e orientação na execução do plano individual de
cuidados às crianças e jovens em situação de doença
crónica complexa e suas famílias, para as quais seja
solicitada a sua intervenção. Torna-se assim um dos
primeiros países do mundo a colocar na letra da lei a
instituição destas equipas.
Estas EIHSCP-P devem integrar, no mínimo, profissionais
das áreas de medicina, enfermagem, serviço social e
psicologia, todos com formação específica em cuidados
paliativos, e funcionar em articulação com as equipas
assistenciais primárias e com as restantes equipas e
unidades da Rede Nacional de Cuidados Paliativos
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(incluindo uma colaboração estreita com as EIHSCP de
adultos já existentes), assim como da Rede Nacional de
Cuidados Continuados Integrados.
No relatório apresentado ao Ministério da Saúde em
finais de 2014 recomendáramos já a constituição destas
equipas, sublinhando que deveriam ser obrigatórias nos
hospitais dos grupos II, III e IV, assim como nos serviços
de neonatologia de apoio diferenciado e muito diferenciado, e que deveriam atingir o nível especializado
(e trabalho a tempo inteiro) pelo menos nos centros
hospitalares terciários universitários.8
Mas novos serviços necessitam de orientações, proteção e recursos. Na literatura abundam descrições sobre
a implementação e atividade destas equipas, que revemos aqui brevemente.
O que interessa é começar (depois de assegurar o apoio
das chefias...),9,10 independentemente da constituição da
equipa; esta deve ir sendo ajustada consoante as necessidades (embora fique a sugestão de que a inclusão de
especialistas em dor pode fazer aumentar a adesão).11 É
aconselhada a existência de uma fase piloto para aferição
das necessidades e teste de funcionamento.10 Os relatos
sugerem um crescimento muito rápido no número de
crianças e famílias acompanhadas pela equipa.3,4
Por outro lado, é muito importante a definição de um
horário de funcionamento, sob pena de “falsas partidas”
e de rápido burnout e desmotivação.2 Uma questão muitas vezes debatida é a necessidade de apoio 24 horas
por dia, que pode parecer essencial para as crianças no
domicílio; na realidade, se a equipa funcionar proativamente, parecem ser raros (raríssimos) os contactos fora
de horas de serviço.11
Deve destacar-se o papel de apoio da equipa (que não
vem substituir a equipa primária especializada), o seu
trabalho proativo e de articulação entre níveis de cuidados.9 Para ganhar e manter a confiança dos colegas
é importante ser correto nas formas de intervenção,
esclarecendo bem o papel de cada um, e partilhar a
informação.9,10
Ficam aqui algumas sugestões de iniciativas para introdução da equipa e desenvolvimento da sua atividade:
- Realização de questionário a potenciais utilizadores e
referenciadores (na fase piloto)10;
- Preparação de brochura de apresentação, que deve
incluir informação sobre (conteúdo pode variar nas versões “profissionais” e “famílias”)3,4,10,13,14:
- Elementos da equipa;
- Horário;
- Contactos;
- Filosofia de atuação;
- Critérios e método de referenciação;
- Atividades desenvolvidas.
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- Inclusão na página web da instituição;
- Apresentação nas unidades do serviço / hospital;
- Participação nas sessões educativas e/ou realização de
sessões próprias;
- Partilha de atividades e resultados, dentro e fora do
serviço;
- Participação regular na visita médica das unidades;
- Reunião semanal com e/ou visita a serviços extra-hospitalares (incluindo escolas);
- Acompanhamento de crianças em internamento e em
ambulatório;
- Provisão de cuidados domiciliários;
- Dinamização de grupos de suporte;
- Promoção do autocuidado (suporte à equipa);
- Avaliação prospetiva de indicadores de qualidade.
Por último, uma palavra sobre o nome a dar a estas
equipas. Sendo o seu nome legal EIHSCP-P (e muito bem,
colocando-as ao nível das equipas de adultos), penso
que nada impede que os serviços, se assim o desejarem,
lhes deem um “petit nom” que facilite a sua aceitação,
pelo menos numa primeira fase... Este é um tema amplamente debatido na literatura de CPP, onde predominam
nomes como “conforto”, “suporte”, “controlo de sintomas”, “planeamento antecipado de cuidados”.
O que é verdadeiramente importante é sabermos que
princípios nos devem reger e que objetivos pretendemos atingir. Afinal, não estamos a pedir nada para nós.
Apenas para o melhor do mundo. As crianças.
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