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Case Abstract: a decentralized model of palliative care
for patients with advanced incurable cancer
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RESUMO
A maioria dos cânceres no Brasil é diagnosticada em estádios avançados e, portanto, a sobrevida
dos pacientes é baixa, o que significa que há um grande contingente que necessita de cuidados paliativos.
Os modelos de cuidados paliativos que têm sido experimentados são centrados nos hospitais que tratam
câncer e a principal restrição é que têm abrangência apenas local, quando a demanda é predominantemente
regional. Este estudo teve como objetivo testar um modelo de cuidados paliativos descentralizado com base
nos serviços e nos profissionais de saúde que atuam no município, para assistir pacientes com câncer
ginecológico e/ou mamário sem possibilidade de cura, em parceria com o Centro de Atenção Integral à
Saúde da Mulher da Universidade Estadual de Campinas (CAISM). Este foi um estudo descritivo qualitativo
que seguiu as diretrizes de uma pesquisa de desenvolvimento. A expectativa era de que os municípios
adquirissem a resolutividade correspondente ao nível primário, tendo o Centro de Atenção Integral à Saúde
da Mulher como referência para as condições que exigissem cuidados de maior complexidade. Os municípios
que demonstraram interesse e aceitaram a proposta foram Amparo, Atibaia, Indaiatuba, Mogi-Mirim, São
João da Boa Vista e São José do Rio Pardo. A estratégia de implementação incluiu a capacitação prévia dos
profissionais e a realizações de reuniões específicas em cada município, a fim de buscar respaldo político
e estratégico para a implementação dessas atividades. Como os dados foram coletados na forma de
conversação, a análise compreendeu: preparação e descrição do material bruto; redução de dados;
codificação; análise vertical e transversal. O modelo foi operacionalizado nos municípios de Amparo, Atibaia,
Indaiatuba e São José do Rio Pardo. Houve incremento de resolutividade e percepção positiva dos efeitos
biopsicossociais em relação às pacientes e familiares, sob o ponto de vista dos profissionais de saúde e
familiares. A falta de decisão política-institucional parece ter sido o principal componente nos municípios
onde o modelo não foi operacionalizado, que foi representado pela ausência do gestor municipal nas reuniões
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enough resources available and the activities had
been interrupted. Since there was no physician on
staff, a clinical resolution of the staff was limited.
Extending palliative care to patients with other types
of cancers and other diseases see med to optimize
staff work and rationalize the resources involved.
Thus, there was a greater range of activities. The
Family Health Program acted as a facilitator.
Professional motivation and initiative may be
considered essential conditions for suitable model
performance, since these health professionals
must work creatively in an environment
characterized by problems greater than those
related to health. Continuing education is necessary
for professional qualification. In conclusion, the
model is viable in the sphere of city administration.
Recognizing health service decentralization in the
process of organizing the Single Health System,
results in cities that not only are privileged but
essential partners in palliative care decentralization
for patients with incurable cancers.
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