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A1 Investigação revela elevada necessidade de cuidados paliativos em Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/01/2018

Meio: BeiraNews Online Autores: José Lagiosa

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=eb58381d

 
Em Portugal, 71% das mortes de adultos e 33% das mortes de crianças devem-se a doenças que
necessitam reconhecidamente de cuidados paliativos.
 
Estas estimativas equiparam-se às de outros países europeus, mas carecem de capacidade de
resposta, sobretudo para crianças, revela um estudo liderado por Bárbara Gomes, docente da
Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra (FMUC).
 
A investigação, publicada nas revistas Palliative Medicine e BMC Pediatrics, foi financiada pela
Fundação Calouste Gulbenkian. Envolveu médicos e investigadores da Faculdade de Medicina da UC e
do King's College London, do Centro de Estudos e Investigação em Saúde da Faculdade de Economia
UC, do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, da Escola Nacional de Saúde Pública da
Universidade Nova de Lisboa, do Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil - Lisboa e do
Hospital Espírito Santo de Évora.
 
O estudo evidencia que é urgente avaliar a sustentabilidade do modelo atual de cuidados de saúde e
apoio social para acomodar estas necessidades que só tendem a crescer.
 
O cancro é responsável por uma parte cada vez maior das mortes com necessidades paliativas (34%
nos adultos e 38% nas crianças).
 
A equipa salienta também o aumento de mortalidade por doenças respiratórias e neurodegenerativas
nos adultos e as áreas da pediatria com o maior número de crianças com doenças crónicas complexas
- a neonatologia, cardiologia e neurologia, para além da oncologia.
 
Foram analisados dados de mais de um milhão de pessoas falecidas em Portugal entre 1987 e 2012,
cruzando as perspetivas de especialistas em saúde pública, cuidados paliativos e pediatria, para
melhor entender a realidade portuguesa.
 
"Encontrámos duas características-chave que definem a forma como a sociedade portuguesa lida com
doenças avançadas e o fim de vida. Por um lado há uma tradição de apoio familiar alargado -
tentamos cuidar dos nossos em casa, uma missão que é muito associada às mulheres na família. Por
outro lado somos extremamente dependentes dos hospitais - achamos que lá vamos encontrar os
melhores cuidados de saúde", explica Bárbara Gomes, líder do grupo de investigação.
 
Este 'modelo dual' de cuidados, salienta a docente da FMUC, "leva a que tenhamos uma das mais altas
taxas de morte hospitalar do mundo, sobretudo em idades mais jovens e no cancro. Vivemos num
sistema hospitalocêntrico difícil de sustentar no futuro. Por isso, precisamos perceber que os cuidados
devem girar em torno dos doentes e das famílias, e não o contrário. Precisamos de uma revolução
Copernicana na forma como apoiamos pessoas com doenças avançadas e as suas famílias. Temos que
repensar e criar novas soluções".
 
Bárbara Gomes e Ana Lacerda
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Os investigadores alertam ainda para o aumento de longevidade, que prolonga a necessidade de
cuidados de meses para anos.
 
Nas crianças, a idade mediana de morte aumentou de 6 meses em 1987 para 4 anos de idade em
2011, devido sobretudo à redução de mortes de recém-nascidos e aumento de mortes na
adolescência.
 
Ana Lacerda, médica pediatra no IPO Lisboa, que liderou a análise da mortalidade infantil, afirma que
"as crianças com necessidades paliativas estão a viver mais tempo e 8 em cada 10 morre em contexto
hospitalar, quando o mais provável é que elas e as suas famílias preferissem que a morte ocorresse
noutro local. Esta tendência só é reversível investindo na criação de serviços de cuidados paliativos
pediátricos com forte apoio domiciliário, que acompanhem as crianças e famílias durante toda a sua
trajetória de vida".
 
Os artigos científicos podem ser consultados: aqui e aqui.
 
25 de Janeiro de 2018
 
José Lagiosa
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A3

Necessários mais cuidados paliativos para crianças e adultos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/01/2018

Meio: Cyberjornal Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ffd81e21

 
25-01-2018
 
Necessários mais cuidados paliativos para  crianças e adultos
 
Em Portugal, 71% das mortes de adultos e 33% das mortes de crianças devem-se a doenças que
necessitam reconhecidamente de cuidados paliativos.
 
Estas estimativas equiparam-se às de outros países europeus, mas carecem de capacidade de
resposta, sobretudo para crianças, revela um estudo liderado por Bárbara Gomes, docente da
Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra (FMUC).
 
A investigação, publicada nas revistas Palliative Medicine e BMC Pediatrics, foi financiada pela
Fundação Calouste Gulbenkian. Envolveu médicos e investigadores da Faculdade de Medicina da UC e
do King's College London, do Centro de Estudos e Investigação em Saúde da Faculdade de Economia
UC, do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, da Escola Nacional de Saúde Pública da
Universidade Nova de Lisboa, do Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil - Lisboa e do
Hospital Espírito Santo de Évora.
 
O estudo evidencia que é urgente avaliar a sustentabilidade do modelo atual de cuidados de saúde e
apoio social para acomodar estas necessidades que só tendem a crescer. O cancro é responsável por
uma parte cada vez maior das mortes com necessidades paliativas (34% nos adultos e 38% nas
crianças).
 
A equipa salienta também o aumento de mortalidade por doenças respiratórias e neurodegenerativas
nos adultos e as áreas da pediatria com o maior número de crianças com doenças crónicas complexas
- a neonatologia, cardiologia e neurologia, para além da oncologia.
 
Foram analisados dados de mais de um milhão de pessoas falecidas em Portugal entre 1987 e 2012,
cruzando as perspetivas de especialistas em saúde pública, cuidados paliativos e pediatria, para
melhor entender a realidade portuguesa.
 
Encontrámos duas características-chave que definem a forma como a sociedade portuguesa lida com
doenças avançadas e o fim de vida. Por um lado há uma tradição de apoio familiar alargado -
tentamos cuidar dos nossos em casa, uma missão que é muito associada às mulheres na família. Por
outro lado somos extremamente dependentes dos hospitais - achamos que lá vamos encontrar os
melhores cuidados de saúde , explica Bárbara Gomes, líder do grupo de investigação.
 
Este "modelo dual" de cuidados, salienta a docente da FMUC,  leva a que tenhamos uma das mais
altas taxas de morte hospitalar do mundo, sobretudo em idades mais jovens e no cancro. Vivemos
num sistema hospitalocêntrico difícil de sustentar no futuro. Por isso, precisamos perceber que os
cuidados devem girar em torno dos doentes e das famílias, e não o contrário. Precisamos de uma
revolução Copernicana na forma como apoiamos pessoas com doenças avançadas e as suas famílias.
Temos que repensar e criar novas soluções.
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Os investigadores alertam ainda para o aumento de longevidade, que prolonga a necessidade de
cuidados de meses para anos. Nas crianças, a idade mediana de morte aumentou de 6 meses em
1987 para 4 anos de idade em 2011, devido sobretudo à redução de mortes de recém-nascidos e
aumento de mortes na adolescência.
 
Ana Lacerda, médica pediatra no IPO Lisboa, que liderou a análise da mortalidade infantil, afirma que
as crianças com necessidades paliativas estão a viver mais tempo e 8 em cada 10 morre em contexto
hospitalar, quando o mais provável é que elas e as suas famílias preferissem que a morte ocorresse
noutro local. Esta tendência só é reversível investindo na criação de serviços de cuidados paliativos
pediátricos com forte apoio domiciliário, que acompanhem as crianças e famílias durante toda a sua
trajetória de vida.
 
Foto UC: Bárbara Gomes e Ana Lacerda
 
UC/cyberjornal, 25 Janeiro 2018
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Cuidados paliativos 
são insuficientes 
para adultos e crianças

111 Portugal tem “ele-
vada necessidade” de cui-
dados paliativos, “tanto 
para adultos, como para 
crianças”, de acordo com 
um estudo ontem divul-
gado pela Universidade de 
Coimbra (UC).

Em Portugal, “71 por cen-
to das mortes de adultos e 
33 por cento das mortes 
de crianças devem-se a 
doenças que necessitam 
reconhecidamente de cui-
dados paliativos”, afirma 
a UC, sublinhando que 
embora estas estimativas 
se equiparem às de outros 
países europeus, “carecem 
de capacidade de resposta, 
sobretudo para crianças”.

Liderada por Bárbara Go-
mes, docente da Faculdade 
de Medicina da UC, a inves-
tigação envolveu médicos 
e investigadores daquela 
Faculdade, do King’s Col-
lege London, do Centro 
de Estudos e Investigação 
em Saúde da Faculdade de 
Economia da UC, do Insti-
tuto de Saúde Pública da 
Universidade do Porto, da 
Escola Nacional de Saúde 
Pública da Universidade 
Nova de Lisboa, do Institu-
to Português de Oncologia 
Francisco Gentil/Lisboa e 
do Hospital Espírito Santo, 
de Évora.

Já publicado nas revistas 
Palliative Medicine e BMC 
Pediatrics, o estudo, que 
foi financiado pela Funda-
ção Calouste Gulbenkian, 
“evidencia que é urgente 
avaliar a sustentabilidade 
do modelo atual de cuida-
dos de saúde e apoio so-
cial para acomodar estas 
necessidades que só ten-
dem a crescer”, afirma a 
UC, numa nota enviada à 
comunicação social.

“O cancro é responsável 
por uma parte cada vez 
maior das mortes com ne-
cessidades paliativas (34 

por cento nos adultos e 38 
por cento nas crianças)”, 
acrescenta.

A equipa de especialis-
tas salienta também “o 
aumento de mortalidade 
por doenças respiratórias 
e neurodegenerativas nos 
adultos e as áreas da pedia-
tria com o maior número 
de crianças com doenças 
crónicas complexas – ne-
onatologia, cardiologia e 
neurologia, para além da 
oncologia”.

Analisados dados 
de um milhão de pessoas

No âmbito da investi-
gação, foram analisados 
dados de mais de um mi-
lhão de pessoas falecidas 
em Portugal entre 1987 e 
2012, “cruzando as pers-
petivas de especialistas em 
saúde pública, cuidados 
paliativos e pediatria, para 
melhor entender a reali-
dade portuguesa”, refere 
a UC. “Encontrámos duas 
características-chave que 
definem a forma como a 
sociedade portuguesa lida 
com doenças avançadas e o 
fim de vida”, relata Bárbara 
Gomes.

“Por um lado, há uma 
tradição de apoio familiar 
alargado – tentamos cui-
dar dos nossos em casa, 
uma missão que é muito 
associada às mulheres na 
família. Por outro lado, 
somos extremamente de-
pendentes dos hospitais 
– achamos que lá vamos 
encontrar os melhores cui-
dados de saúde”, explica, 
citada pela UC, Bárbara 
Gomes, líder do grupo de 
investigação.

Este “modelo dual” de 
cuidados – salienta ainda 
a docente da Faculdade 
de Medicina de Coimbra 
– “leva a que se tenha uma 
das mais altas taxas de 
morte hospitalar do mun-

do, sobretudo em idades 
mais jovens e no cancro. 
Vivemos num sistema ‘hos-
pitalocêntrico’ dif ícil de 
sustentar no futuro”.

É preciso, por isso, “perce-
ber que os cuidados devem 
girar em torno dos doentes 
e das famílias, e não o con-
trário”, é necessária “uma 
revolução Copernicana na 
forma” como se apoiam 
as “pessoas com doenças 
avançadas e as suas famí-
lias”, sustenta a investiga-
dora, sublinhando que se 
impõe “repensar e criar 
novas soluções”.

Aumento da longevidade
Os investigadores aler-

tam ainda para o aumen-
to de longevidade, que 
prolonga a necessidade 
de cuidados de meses 
para anos. “Nas crianças, 
a idade mediana de morte 
aumentou de seis meses 
em 1987 para quatro anos 
de idade em 2011, devido 
sobretudo à redução de 
mortes de recém-nascidos 
e aumento de mortes na 
adolescência”, refere a UC.

Ana Lacerda, médica 
pediatra no Instituto Por-
tuguês de Oncologia em 
Lisboa, que liderou a aná-
lise da mortalidade infan-
til, afirma que “as crianças 
com necessidades paliati-
vas estão a viver mais tem-
po” e que “oito em cada 10 
morre em contexto hospi-
talar, quando o mais pro-
vável é que elas e as suas 
famílias preferissem que 
a morte ocorresse noutro 
local”.

Esta tendência, salienta 
a médica, “só é reversível 
investindo na criação de 
serviços de cuidados palia-
tivos pediátricos com for-
te apoio domiciliário, que 
acompanhem as crianças e 
famílias durante toda a sua 
trajetória de vida”.

Investigadoras Bárbara Gomes e Ana Lacerda realizaram o estudo à realidade em Portugal

DR
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Portugal tem «elevada necessi-
dade» de cuidados paliativos,
«tanto para adultos, como para
crianças», de acordo com um
estudo ontem divulgado pela
Universidade de Coimbra (UC).

Em Portugal, «71% das mortes
de adultos e 33% das mortes de
crianças devem-se a doenças
que necessitam reconhecida-
mente de cuidados paliativos»,
afirma a UC, sublinhando que
embora estas estimativas se
equiparem às de outros países
europeus, «carecem de capaci-
dade de resposta, sobretudo
para crianças».

Liderada por Bárbara Gomes,
docente da Faculdade de Me-
dicina da UC, a investigação en-
volveu médicos e investigado-
res daquela Faculdade, do King’s
College London, do Centro de
Estudos e Investigação em
Saúde da Faculdade de Econo-
mia da UC, do Instituto de Saúde
Pública da Universidade do
Porto, da Escola Nacional de
Saúde Pública da Universidade
Nova de Lisboa, do Instituto
Português de Oncologia Fran-
cisco Gentil/Lisboa e do Hos-
pital Espírito Santo, de Évora.

Já publicado nas revistas Pal-
liative Medicine e BMC Pedia-
trics, o estudo, que foi financiado
pela Fundação Calouste Gul-
benkian, «evidencia que é ur-
gente avaliar a sustentabilidade
do modelo actual de cuidados
de saúde e apoio social para
acomodar estas necessidades
que só tendem a crescer»,
afirma a UC, numa nota de im-
prensa. «O cancro é responsável
por uma parte cada vez maior
das mortes com necessidades
paliativas (34% nos adultos e
38% nas crianças)», acrescenta.

A equipa de especialistas sa-
lienta também «o aumento de
mortalidade por doenças res-
piratórias e neurodegenerativas
nos adultos e as áreas da pedia-
tria com o maior número de
crianças com doenças crónicas
complexas – neonatologia, car-
diologia e neurologia, para além
da oncologia».

No âmbito da investigação,

foram analisados dados de mais
de um milhão de pessoas fale-
cidas em Portugal entre 1987 e
2012, «cruzando as perspectivas
de especialistas em saúde pú-
blica, cuidados paliativos e pe-
diatria, para melhor entender a
realidade portuguesa».

«Encontrámos duas caracte-
rísticas-chave que definem a
forma como a sociedade por-
tuguesa lida com doenças avan-
çadas e o fim de vida», relata
Bárbara Gomes.

«Por um lado, há uma tradi-
ção de apoio familiar alargado
– tentamos cuidar dos nossos
em casa, uma missão que é
muito associada às mulheres na
família. Por outro lado, somos
extremamente dependentes
dos hospitais – achamos que lá
vamos encontrar os melhores
cuidados de saúde», explica, ci-
tada pela UC, Bárbara Gomes,
líder do grupo de investigação.

Este «modelo dual» de cuida-
dos – salienta ainda a docente
da Faculdade de Medicina de
Coimbra – «leva a que se tenha
uma das mais altas taxas de

morte hospitalar do mundo, so-
bretudo em idades mais jovens
e no cancro. Vivemos num sis-
tema «hospitalocêntrico difícil
de sustentar no futuro».

É preciso, por isso, «perceber
que os cuidados devem girar
em torno dos doentes e das fa-
mílias, e não o contrário», é ne-
cessária «uma revolução Co-
pernicana na forma» como se
apoiam as «pessoas com doen-
ças avançadas e as suas famí-
lias», sustenta a investigadora,
sublinhando que se impõe «re-
pensar e criar novas soluções».

Os investigadores alertam
ainda para o aumento de lon-
gevidade, que prolonga a neces-
sidade de cuidados de meses
para anos. «Nas crianças, a idade
mediana de morte aumentou de
seis meses em 1987 para quatro
anos de idade em 2011, devido
sobretudo à redução de mortes
de recém-nascidos e aumento
de mortes na adolescência», re-
fere a UC. Ana Lacerda, médica
pediatra no Instituto Português
de Oncologia em Lisboa, que li-
derou a análise da mortalidade
infantil, afirma que «as crianças
com necessidades paliativas es-
tão a viver mais tempo» e que
«oito em cada 10 morre em con-
texto hospitalar, quando o mais
provável é que elas e as suas fa-
mílias preferissem que a morte
ocorresse noutro local». |

71% das mortes de
adultos e 33% das
mortes de crianças 
devem-se a doenças
que requerem 
cuidados paliativos

Faltam cuidados 
paliativos para 
adultos e crianças
UC Investigadora defende uma “revolução” na forma como se
apoiam “pessoas com doenças avançadas e as suas famílias”

D.R.

Bárbara Gomes e Ana Lacerda estiveram envolvidas no estudo
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Autarcas consideram impossível substituírem-se a proprietários que até 15 de Março não façam
a limpeza das faixas de protecção das habitações e aglomerados populacionais Páginas 2 e 3

Moradores da Serra de Janeanes, no concelho de Condeixa, receberam ontem a visita dos 
militares, que repetiram os alertas e os conselhos Página 13

GNR dá conselhos
para evitar burlas
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IPO exemplar 
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Faltam cuidados 
paliativos para
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Estudo | P7
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Portugal tem “elevada neces-
sidade” de cuidados paliativos,
“tanto para adultos, como para
crianças”, de acordo com um
estudo ontem divulgado pela
Universidade de Coimbra (UC).
Em Portugal, “71% das mortes
de adultos e 33% das mortes
de crianças devem-se a doen-
ças que necessitam reconheci-
damente de cuidados paliati-
vos”, afirma a UC, sublinhando
que embora estas estimativas
se equiparem às de outros paí-
ses europeus, “carecem de ca-
pacidade de resposta, sobre-
tudo para crianças”.

Liderada por Bárbara Gomes,
docente da Faculdade de Me-
dicina da UC, a investigação en-
volveu médicos e investigado-
res daquela Faculdade, do
King’s College London, do Cen-
tro de Estudos e Investigação
em Saúde da Faculdade de Eco-
nomia da UC, do Instituto de
Saúde Pública da Universidade
do Porto, da Escola Nacional de
Saúde Pública da Universidade
Nova de Lisboa, do Instituto
Português de Oncologia Fran-
cisco Gentil/Lisboa e do Hos-
pital Espírito Santo, de Évora.

Já publicado nas revistas Pal-
liative Medicine e BMC Pedia-
trics, o estudo, que foi finan-
ciado pela Fundação Calouste
Gulbenkian, “evidencia que é
urgente avaliar a sustentabili-
dade do modelo atual de cui-
dados de saúde e apoio social
para acomodar estas necessi-
dades que só tendem a cres-
cer”, afirma a UC, numa nota
enviada ontem à agência Lusa.

“O cancro é responsável por

uma parte cada vez maior das
mortes com necessidades pa-
liativas (34% nos adultos e 38%
nas crianças)”, acrescenta.

A equipa de especialistas sa-
lienta também “o aumento de
mortalidade por doenças res-
piratórias e neuro-degenerati-
vas nos adultos e as áreas da
pediatria com o maior número
de crianças com doenças cró-
nicas complexas – neonatolo-
gia, cardiologia e neurologia,
para além da oncologia”.

No âmbito da investigação,
foram analisados dados de
mais de um milhão de pessoas
falecidas em Portugal entre
1987 e 2012, “cruzando as pers-
petivas de especialistas em
saúde pública, cuidados palia-
tivos e pediatria, para melhor
entender a realidade portu-
guesa”, refere a UC.

“Encontrámos duas caracte-

rísticas-chave que definem a
forma como a sociedade por-
tuguesa lida com doenças
avançadas e o fim de vida”, re-
lata Bárbara Gomes.

“Por um lado, há uma tradi-
ção de apoio familiar alargado
– tentamos cuidar dos nossos
em casa, uma missão que é
muito associada às mulheres
na família. Por outro lado, so-
mos extremamente dependen-
tes dos hospitais – achamos
que lá vamos encontrar os me-
lhores cuidados de saúde”, ex-
plica, citada pela UC, Bárbara
Gomes, líder do grupo de in-
vestigação.

Este “modelo dual” de cuida-
dos – salienta ainda a docente
da Faculdade de Medicina de
Coimbra – “leva a que se tenha
uma das mais altas taxas de
morte hospitalar do mundo,
sobretudo em idades mais jo-

vens e no cancro. Vivemos
num sistema ‘hospitalocêntrico
‘difícil de sustentar no futuro”.

É preciso, por isso, “perceber
que os cuidados devem girar
em torno dos doentes e das fa-
mílias, e não o contrário”, é ne-
cessária “uma revolução Co-
pernicana na forma” como se
apoiam as “pessoas com doen-
ças avançadas e as suas famí-
lias”, sustenta a investigadora,
sublinhando que se impõe “re-
pensar e criar novas soluções”.

Os investigadores alertam
ainda para o aumento de lon-
gevidade, que prolonga a ne-
cessidade de cuidados de me-
ses para anos. “Nas crianças, a
idade mediana de morte au-
mentou de seis meses em 1987
para quatro anos de idade em
2011, devido sobretudo à redu-
ção de mortes de recém-nas-
cidos e aumento de mortes na
adolescência”, refere a UC.

Ana Lacerda, médica pediatra
no Instituto Português de On-
cologia em Lisboa, que liderou
a análise da mortalidade infan-
til, afirma que “as crianças com
necessidades paliativas estão a
viver mais tempo” e que “oito
em cada 10 morre em contexto
hospitalar, quando o mais pro-
vável é que elas e as suas famí-
lias preferissem que a morte
ocorresse noutro local”.

Esta tendência, salienta a mé-
dica, “só é reversível investindo
na criação de serviços de cui-
dados paliativos pediátricos
com forte apoio domiciliário,
que acompanhem as crianças
e famílias durante toda a sua
trajetória de vida”. |

Cuidados paliativos em
Portugal são insuficientes 
Estudo Em Portugal, “71% das mortes de adultos e 33% das mortes de crianças
devem-se a doenças que necessitam reconhecidamente de cuidados paliativos”,
divulgou a Universidade de Coimbra

Estudo “O cancro é responsável por uma parte cada vez maior
das mortes com necessidades paliativas”

ARQUIVO
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Há uma elevada necessidade de cuidados paliativos em Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/01/2018

Meio: ElvasNews Online

URL: https://elvasnews.pt/ha-elevada-necessidade-cuidados-paliativos-portugal/

 
Início Ciência Há uma elevada necessidade de cuidados paliativos em PortugalCiência Há uma elevada
necessidade de cuidados paliativos em PortugalPor Redacção - 25 Janeiro, 2018 COMPARTILHE
Facebook Twitter Publicidade Publicidade
 
Em Portugal, 71% das mortes de adultos e 33% das mortes de crianças devem-se a doenças que
necessitam reconhecidamente de cuidados paliativos. Estas estimativas equiparam-se às de outros
países europeus, mas carecem de capacidade de resposta, sobretudo para crianças, revela um estudo
liderado por Bárbara Gomes, docente da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra (FMUC).
 
A investigação, publicada nas revistas Palliative Medicine e BMC Pediatrics, foi financiada pela
Fundação Calouste Gulbenkian. Envolveu médicos e investigadores da Faculdade de Medicina da UC e
do King's College London, do Centro de Estudos e Investigação em Saúde da Faculdade de Economia
UC, do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, da Escola Nacional de Saúde Pública da
Universidade Nova de Lisboa, do Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil - Lisboa e do
Hospital Espírito Santo de Évora.
 
O estudo evidencia que é urgente avaliar a sustentabilidade do modelo atual de cuidados de saúde e
apoio social para acomodar estas necessidades que só tendem a crescer. O cancro é responsável por
uma parte cada vez maior das mortes com necessidades paliativas (34% nos adultos e 38% nas
crianças).
 
A equipa salienta também o aumento de mortalidade por doenças respiratórias e neurodegenerativas
nos adultos e as áreas da pediatria com o maior número de crianças com doenças crónicas complexas
- a neonatologia, cardiologia e neurologia, para além da oncologia.
 
Foram analisados dados de mais de um milhão de pessoas falecidas em Portugal entre 1987 e 2012,
cruzando as perspetivas de especialistas em saúde pública, cuidados paliativos e pediatria, para
melhor entender a realidade portuguesa.
 
Bárbara Gomes e Ana Lacerda
 Encontrámos duas características-chave que definem a forma como a sociedade portuguesa lida com
doenças avançadas e o fim de vida. Por um lado, há uma tradição de apoio familiar alargado -
tentamos cuidar dos nossos em casa, uma missão que é muito associada às mulheres na família. Por
outro lado, somos extremamente dependentes dos hospitais - achamos que lá vamos encontrar os
melhores cuidados de saúde , explica Bárbara Gomes, líder do grupo de investigação.
 
Este "modelo dual" de cuidados, salienta a docente da FMUC,  leva a que tenhamos uma das mais
altas taxas de morte hospitalar do mundo, sobretudo em idades mais jovens e no cancro. Vivemos
num sistema hospitalocêntrico difícil de sustentar no futuro. Por isso, precisamos perceber que os
cuidados devem girar em torno dos doentes e das famílias, e não o contrário. Precisamos de uma
revolução Copernicana na forma como apoiamos pessoas com doenças avançadas e as suas famílias.
Temos que repensar e criar novas soluções.
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Os investigadores alertam ainda para o aumento de longevidade, que prolonga a necessidade de
cuidados de meses para anos. Nas crianças, a idade mediana de morte aumentou de 6 meses em
1987 para 4 anos de idade em 2011, devido sobretudo à redução de mortes de recém-nascidos e
aumento de mortes na adolescência.
 
Ana Lacerda, médica pediatra no IPO Lisboa, que liderou a análise da mortalidade infantil, afirma que
as crianças com necessidades paliativas estão a viver mais tempo e 8 em cada 10 morre em contexto
hospitalar, quando o mais provável é que elas e as suas famílias preferissem que a morte ocorresse
noutro local. Esta tendência só é reversível investindo na criação de serviços de cuidados paliativos
pediátricos com forte apoio domiciliário, que acompanhem as crianças e famílias durante toda a sua
trajectória de vida.
 
Cristina Pinto (Assessoria de Imprensa - Universidade de Coimbra)
 
Ciência na Imprensa Regional - Ciência Viva
 
25 Janeiro, 2018
 
Redacção
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Jornal Médico - Cuidados paliativos em Portugal são insuficientes
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/01/2018

Meio: Jornal Médico.pt Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=8ccf405d

 
Portugal tem "elevada necessidade" de cuidados paliativos, "tanto para adultos, como para crianças",
de acordo com um estudo divulgado pela Universidade de Coimbra (UC).
 
Em Portugal, "71% das mortes de adultos e 33% das mortes de crianças devem-se a doenças que
necessitam reconhecidamente de cuidados paliativos", afirma a UC, sublinhando que embora estas
estimativas se equiparem às de outros países europeus, "carecem de capacidade de resposta,
sobretudo para crianças".
 
Liderada pela docente da Faculdade de Medicina da UC, Bárbara Gomes, a investigação envolveu
médicos e investigadores daquela Faculdade, do King's College London, do Centro de Estudos e
Investigação em Saúde da Faculdade de Economia da UC, do Instituto de Saúde Pública da
Universidade do Porto, da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa, do
Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil/Lisboa e do Hospital Espírito Santo, de Évora.
 
Já publicado nas revistas Palliative Medicine e BMC Pediatrics, o estudo, que foi financiado pela
Fundação Calouste Gulbenkian, "evidencia que é urgente avaliar a sustentabilidade do modelo atual de
cuidados de saúde e apoio social para acomodar estas necessidades que só tendem a crescer", afirma
a UC, numa nota enviada à agência Lusa.
 
"O cancro é responsável por uma parte cada vez maior das mortes com necessidades paliativas (34%
nos adultos e 38% nas crianças)", acrescenta.
 
A equipa de especialistas salienta também "o aumento de mortalidade por doenças respiratórias e
neurodegenerativas nos adultos e as áreas da pediatria com o maior número de crianças com doenças
crónicas complexas - neonatologia, cardiologia e neurologia, para além da oncologia".
 
No âmbito da investigação, foram analisados dados de mais de um milhão de pessoas falecidas em
Portugal entre 1987 e 2012, "cruzando as perspetivas de especialistas em saúde pública, cuidados
paliativos e pediatria, para melhor entender a realidade portuguesa", refere a UC.
 
"Encontrámos duas características-chave que definem a forma como a sociedade portuguesa lida com
doenças avançadas e o fim de vida", relata Bárbara Gomes.
 
"Por um lado, há uma tradição de apoio familiar alargado - tentamos cuidar dos nossos em casa, uma
missão que é muito associada às mulheres na família. Por outro lado, somos extremamente
dependentes dos hospitais - achamos que lá vamos encontrar os melhores cuidados de saúde",
explica, citada pela UC, Bárbara Gomes.
 
Este "modelo dual" de cuidados - salienta ainda a docente da Faculdade de Medicina de Coimbra -
"leva a que se tenha uma das mais altas taxas de morte hospitalar do mundo, sobretudo em idades
mais jovens e no cancro. Vivemos num sistema 'hospitalocêntrico' difícil de sustentar no futuro".
 
É preciso, por isso, "perceber que os cuidados devem girar em torno dos doentes e das famílias, e não
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o contrário", é necessária "uma revolução Coperniciana na forma" como se apoiam as "pessoas com
doenças avançadas e as suas famílias", sustenta a investigadora, sublinhando que se impõe "repensar
e criar novas soluções".
 
Os investigadores alertam ainda para o aumento de longevidade, que prolonga a necessidade de
cuidados de meses para anos. "Nas crianças, a idade mediana de morte aumentou de seis meses em
1987 para quatro anos de idade em 2011, devido sobretudo à redução de mortes de recém-nascidos e
aumento de mortes na adolescência", refere a UC.
 
A médica pediatra no Instituto Português de Oncologia em Lisboa, Ana Lacerda, que liderou a análise
da mortalidade infantil, afirma que "as crianças com necessidades paliativas estão a viver mais tempo"
e que "oito em cada dez morre em contexto hospitalar, quando o mais provável é que elas e as suas
famílias preferissem que a morte ocorresse noutro local".
 
Esta tendência, salienta a médica, "só é reversível investindo na criação de serviços de cuidados
paliativos pediátricos com forte apoio domiciliário, que acompanhem as crianças e famílias durante
toda a sua trajetória de vida".
 
Jornal Médico
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Estudo alerta: é preciso avaliar a sustentabilidade do modelo atual dos cuidados de
saúde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/01/2018

Meio: News Farma Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=3ad35afe

 
Estudo alerta: é preciso avaliar a sustentabilidade do modelo atual dos cuidados de saúde
 
Uma investigação publicada no final do ano passado, e financiada pela Fundação Calouste Gulbenkian,
alerta para a necessidade urgente de avaliar a sustentabilidade do modelo atual de cuidados de saúde
e apoio social, sobretudo no que diz respeito às crianças. O estudo analisou dados de mais de um
milhão de pessoas falecidas em Portugal entre 1987 e 2012, cruzando as perspetivas de especialistas
em saúde pública, cuidados paliativos e pediatria, para melhor compreender a realidade portuguesa.
 
Em comunicado, a Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra (FMUC), que liderou este
estudo, afirma que "71% das mortes de adultos e 33% das crianças devem-se a doenças que
necessitam reconhecidamente de cuidados paliativos". Estes valores, apesar de semelhantes aos
restantes países da Europa, não respondem às necessidades atuais da população em geral, sobretudo,
das crianças. Outros dados do estudo revelam que o cancro é, cada vez mais, uma das principais
causas das mortes com necessidades paliativas (34% nos adultos e 38% nas crianças).
 
A forma como a sociedade portuguesa lida com doenças avançadas e o fim da vida foi também alvo de
estudo. A investigação verificou que existe uma tradição de apoio familiar alargado, uma vez que os
familiares tentam cuidar dos doentes em casa, muito associada às mulheres na família. Por outro lado,
o estudo constatou que os portugueses estão extremamente dependentes dos hospitais, por
considerarem que aí encontram os melhores cuidados na saúde.
 
De acordo com a Prof. Doutora Bárbara Gomes o atual modelo de cuidados "leva a que tenhamos uma
das mais altas taxas de morte hospitalar do mundo, sobretudo em idades mais jovens e no cancro.
Vivemos num sistema hospitalocêntrico difícil de sustentar no futuro. Por isso, precisamos perceber
que os cuidados devem girar em torno dos doentes e das famílias, e não o contrário. Temos que
repensar e criar novas soluções", explica.
 
O estudo envolveu médicos e investigadores da FMUC e do King's College London, do Centro de
Estudos e Investigação em Saúde da Faculdade de Economia Universidade de Coimbra (CEISUC), do
Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP), da Escola Nacional de Saúde Pública da
Universidade Nova de Lisboa (ENSP-NOVA), do Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil (IPO)
e do Hospital Espírito Santo de Évora (EPE).
 
Data 25/01/2018 14:59:14
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Investigação revela elevada necessidade de cuidados paliativos em Portugal, tanto
para adultos como para crianças
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/01/2018

Meio: Rua Direita Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=bcdfb499

 
Em Portugal, 71% das mortes de adultos e 33% das mortes de crianças devem-se a doenças que
necessitam reconhecidamente de cuidados paliativos. Estas estimativas equiparam-se às de outros
países europeus, mas carecem de capacidade de resposta, sobretudo para crianças, revela um estudo
liderado por Bárbara Gomes, docente da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra (FMUC)
 
A investigação, publicada nas revistas Palliative Medicine e BMC Pediatrics, foi financiada pela
Fundação Calouste Gulbenkian. Envolveu médicos e investigadores da Faculdade de Medicina da UC e
do King's College London, do Centro de Estudos e Investigação em Saúde da Faculdade de Economia
UC, do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, da Escola Nacional de Saúde Pública da
Universidade Nova de Lisboa, do Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil - Lisboa e do
Hospital Espírito Santo de Évora.
 
O estudo evidencia que é urgente avaliar a sustentabilidade do modelo atual de cuidados de saúde e
apoio social para acomodar estas necessidades que só tendem a crescer. O cancro é responsável por
uma parte cada vez maior das mortes com necessidades paliativas (34% nos adultos e 38% nas
crianças).
 
A equipa salienta também o aumento de mortalidade por doenças respiratórias e neurodegenerativas
nos adultos e as áreas da pediatria com o maior número de crianças com doenças crónicas complexas
- a neonatologia, cardiologia e neurologia, para além da oncologia.
 
Foram analisados dados de mais de um milhão de pessoas falecidas em Portugal entre 1987 e 2012,
cruzando as perspetivas de especialistas em saúde pública, cuidados paliativos e pediatria, para
melhor entender a realidade portuguesa.
 
Encontrámos duas características-chave que definem a forma como a sociedade portuguesa lida com
doenças avançadas e o fim de vida. Por um lado há uma tradição de apoio familiar alargado -
tentamos cuidar dos nossos em casa, uma missão que é muito associada às mulheres na família. Por
outro lado somos extremamente dependentes dos hospitais - achamos que lá vamos encontrar os
melhores cuidados de saúde , explica Bárbara Gomes, líder do grupo de investigação.
 
Este "modelo dual" de cuidados, salienta a docente da FMUC,  leva a que tenhamos uma das mais
altas taxas de morte hospitalar do mundo, sobretudo em idades mais jovens e no cancro. Vivemos
num sistema hospitalocêntrico difícil de sustentar no futuro. Por isso, precisamos perceber que os
cuidados devem girar em torno dos doentes e das famílias, e não o contrário. Precisamos de uma
revolução Copernicana na forma como apoiamos pessoas com doenças avançadas e as suas famílias.
Temos que repensar e criar novas soluções.
 
Os investigadores alertam ainda para o aumento de longevidade, que prolonga a necessidade de
cuidados de meses para anos. Nas crianças, a idade mediana de morte aumentou de 6 meses em
1987 para 4 anos de idade em 2011, devido sobretudo à redução de mortes de recém-nascidos e
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aumento de mortes na adolescência.
 
Ana Lacerda, médica pediatra no IPO Lisboa, que liderou a análise da mortalidade infantil, afirma que
as crianças com necessidades paliativas estão a viver mais tempo e 8 em cada 10 morre em contexto
hospitalar, quando o mais provável é que elas e as suas famílias preferissem que a morte ocorresse
noutro local. Esta tendência só é reversível investindo na criação de serviços de cuidados paliativos
pediátricos com forte apoio domiciliário, que acompanhem as crianças e famílias durante toda a sua
trajetória de vida.
 
Cristina Pinto
 
AI UC Reitoria
 
Rua Direita
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Necessidades de cuidados paliativos não estão a ser satisfeitas em Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/01/2018

Meio: Tempo Medicina Online

URL: http://www.tempomedicina.com/noticias/33119

 
Em Portugal, 71% das mortes de adultos e 33% das mortes de crianças devem-se a doenças que
necessitam de cuidados paliativos. Contudo, essas necessidades não estão a ser satisfeitas, sobretudo
no caso das crianças, revela um estudo liderado por Bárbara Gomes, docente da Faculdade de
Medicina da Universidade de Coimbra (FMUC).
A investigação, publicada nas revistas Palliative Medicine e BMC Pediatrics, foi financiada pela
Fundação Calouste Gulbenkian e envolveu médicos e investigadores da FMUC, do King's College
London, do Centro de Estudos e Investigação em Saúde da Faculdade de Economia UC, do Instituto de
Saúde Pública da Universidade do Porto, da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de
Lisboa, do Instituto Português de Oncologia de Lisboa e do Hospital Espírito Santo de Évora.
 
O estudo evidencia que  é urgente avaliar a sustentabilidade do modelo atual de cuidados de saúde e
apoio social para acomodar estas necessidades que só tendem a crescer , informa um comunicado à
Imprensa.
 
O cancro é responsável por uma parte cada vez maior das mortes com necessidades paliativas (34%
nos adultos e 38% nas crianças).
 
A equipa salienta também o aumento de mortalidade por doenças respiratórias e neurodegenerativas
nos adultos e as áreas da Pediatria com o maior número de crianças com doenças crónicas complexas
- a Neonatologia, Cardiologia e Neurologia, para além da Oncologia.
 
Foram analisados dados de mais de um milhão de pessoas falecidas em Portugal entre 1987 e 2012,
cruzando as perspetivas de especialistas em saúde pública, cuidados paliativos e pediatria, para
melhor entender a realidade portuguesa.
 
Encontrámos duas características-chave que definem a forma como a sociedade portuguesa lida com
doenças avançadas e o fim de vida. Por um lado, há uma tradição de apoio familiar alargado -
tentamos cuidar dos nossos em casa, uma missão que é muito associada às mulheres na família. Por
outro, somos extremamente dependentes dos hospitais - achamos que lá vamos encontrar os
melhores cuidados de saúde , explica Bárbara Gomes.
 
Este  modelo dual  de cuidados  leva a que tenhamos uma das mais altas taxas de morte hospitalar do
mundo, sobretudo em idades mais jovens e no cancro , salienta a docente da FMUC, acrescentando
que  vivemos num sistema hospitalocêntrico difícil de sustentar no futuro .
 
Precisamos de perceber que os cuidados devem girar em torno dos doentes e das famílias, e não o
contrário. Precisamos de uma revolução coperniciana na forma como apoiamos pessoas com doenças
avançadas e as suas famílias. Temos que repensar e criar novas soluções , adverte a investigadora.
 
O estudo alerta igualmente para o aumento de longevidade, que prolonga a necessidade de cuidados
de meses para anos. Nas crianças, a idade mediana de morte aumentou de 6 meses em 1987 para 4
anos de idade em 2011, devido sobretudo à redução de mortes de recém-nascidos e aumento de
mortes na adolescência.
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Ana Lacerda, médica pediatra no IPO Lisboa, que liderou a análise da mortalidade infantil, afirma que
as crianças com necessidades paliativas estão a viver mais tempo e 8 em cada 10 morre em contexto
hospitalar, quando o mais provável é que elas e as suas famílias preferissem que a morte ocorresse
noutro local .
 
Em Portugal, 71% das mortes de adultos e 33% das mortes de crianças devem-se a doenças que
necessitam de cuidados paliativos. Contudo, essas necessidades não estão a ser satisfeitas, sobretudo
no caso das crianças, revela um estudo liderado por Bárbara Gomes, docente da Faculdade de
Medicina da Universidade de Coimbra
 
Esta tendência só é reversível investindo na criação de serviços de cuidados paliativos pediátricos com
forte apoio domiciliário, que acompanhem as crianças e famílias durante toda a sua trajetória de vida ,
considera a médica.
 
Os artigos científicos podem ser consultados aqui e aqui
 
18tm04M
 
25 de Janeiro de 2018
 
1804Pub5f18tm04M
 
Publicada originalmente em www.univadis.pt
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Estudo da UC mostra que cuidados paliativos são insuficientes - INDICE.EU
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/01/2018

Meio: Índice.eu Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=79efa69e

 
Portugal tem "elevada necessidade" de cuidados paliativos, "tanto para adultos, como para crianças",
concluiu um estudo da Universidade de Coimbra (UC) publicado nas revistas Palliative Medicine e BMC
Pediatrics.
 
Em Portugal, "71 por cento das mortes de adultos e 33 por cento das mortes de crianças devem-se a
doenças que necessitam reconhecidamente de cuidados paliativos", indica a UC num comunicado,
sublinhando que, embora estas estimativas se equiparem às de outros países europeus, "carecem de
capacidade de resposta, sobretudo para crianças".
 
Liderada por Bárbara Gomes, docente da Faculdade de Medicina da UC, a investigação envolveu
médicos e investigadores daquela Faculdade, do King's College London, do Centro de Estudos e
Investigação em Saúde da Faculdade de Economia da UC, do Instituto de Saúde Pública da
Universidade do Porto, da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa, do
Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil/Lisboa e do Hospital Espírito Santo, de Évora.
 
O estudo, que foi financiado pela Fundação Calouste Gulbenkian, "evidencia que é urgente avaliar a
sustentabilidade do modelo atual de cuidados de saúde e apoio social para acomodar estas
necessidades que só tendem a crescer", afirma a UC.
 
"O cancro é responsável por uma parte cada vez maior das mortes com necessidades paliativas (34
por cento nos adultos e 38 por cento nas crianças)", acrescenta.
 
A equipa de especialistas salienta também "o aumento de mortalidade por doenças respiratórias e
neurodegenerativas nos adultos e as áreas da pediatria com o maior número de crianças com doenças
crónicas complexas - neonatologia, cardiologia e neurologia, para além da oncologia".
 
No âmbito da investigação, foram analisados dados de mais de um milhão de pessoas falecidas em
Portugal entre 1987 e 2012, "cruzando as perspetivas de especialistas em saúde pública, cuidados
paliativos e pediatria, para melhor entender a realidade portuguesa", refere a UC.
 
"Encontrámos duas características-chave que definem a forma como a sociedade portuguesa lida com
doenças avançadas e o fim de vida", relata Bárbara Gomes.
 
"Por um lado, há uma tradição de apoio familiar alargado - tentamos cuidar dos nossos em casa, uma
missão que é muito associada às mulheres na família. Por outro lado, somos extremamente
dependentes dos hospitais - achamos que lá vamos encontrar os melhores cuidados de saúde",
explica, citada pela UC, Bárbara Gomes, líder do grupo de investigação.
 
Este "modelo dual" de cuidados - salienta ainda a docente da Faculdade de Medicina de Coimbra -
"leva a que se tenha uma das mais altas taxas de morte hospitalar do mundo, sobretudo em idades
mais jovens e no cancro. Vivemos num sistema 'hospitalocêntrico' difícil de sustentar no futuro".
É preciso, por isso, "perceber que os cuidados devem girar em torno dos doentes e das famílias, e não
o contrário", é necessária "uma revolução Copernicana na forma" como se apoiam as "pessoas com
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doenças avançadas e as suas famílias", sustenta a investigadora, sublinhando que se impõe "repensar
e criar novas soluções".
 
Os investigadores alertam ainda para o aumento de longevidade, que prolonga a necessidade de
cuidados de meses para anos. "Nas crianças, a idade mediana de morte aumentou de seis meses em
1987 para quatro anos de idade em 2011, devido sobretudo à redução de mortes de recém-nascidos e
aumento de mortes na adolescência", refere a UC.
 
Ana Lacerda, médica pediatra no Instituto Português de Oncologia em Lisboa, que liderou a análise da
mortalidade infantil, afirma que "as crianças com necessidades paliativas estão a viver mais tempo" e
que "oito em cada dez morre em contexto hospitalar, quando o mais provável é que elas e as suas
famílias preferissem que a morte ocorresse noutro local".
 
Esta tendência, salienta a médica, "só é reversível investindo na criação de serviços de cuidados
paliativos pediátricos com forte apoio domiciliário, que acompanhem as crianças e famílias durante
toda a sua trajetória de vida".
 
2018-01-25 10:00:00
 
Tecnica & Magia
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Cuidados paliativos em Portugal são insuficientes
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/01/2018

Meio: Atlas da Saúde Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a985f368

 
Em Portugal, "71% das mortes de adultos e 33% das mortes de crianças devem-se a doenças que
necessitam reconhecidamente de cuidados paliativos", afirma a Universidade de Coimbra (UC),
sublinhando que embora estas estimativas se equiparem às de outros países europeus, "carecem de
capacidade de resposta, sobretudo para crianças".
 
Liderada por Bárbara Gomes, docente da Faculdade de Medicina da UC, a investigação envolveu
médicos e investigadores daquela Faculdade, do King's College London, do Centro de Estudos e
Investigação em Saúde da Faculdade de Economia da UC, do Instituto de Saúde Pública da
Universidade do Porto, da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa, do
Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil/Lisboa e do Hospital Espírito Santo, de Évora.
 
Já publicado nas revistas Palliative Medicine e BMC Pediatrics, o estudo, que foi financiado pela
Fundação Calouste Gulbenkian, "evidencia que é urgente avaliar a sustentabilidade do modelo atual de
cuidados de saúde e apoio social para acomodar estas necessidades que só tendem a crescer", afirma
a UC, numa nota enviada hoje à agência Lusa.
 
"O cancro é responsável por uma parte cada vez maior das mortes com necessidades paliativas (34%
nos adultos e 38% nas crianças)", acrescenta.
 
A equipa de especialistas salienta também "o aumento de mortalidade por doenças respiratórias e
neurodegenerativas nos adultos e as áreas da pediatria com o maior número de crianças com doenças
crónicas complexas - neonatologia, cardiologia e neurologia, para além da oncologia".
 
No âmbito da investigação, foram analisados dados de mais de um milhão de pessoas falecidas em
Portugal entre 1987 e 2012, "cruzando as perspetivas de especialistas em saúde pública, cuidados
paliativos e pediatria, para melhor entender a realidade portuguesa", refere a UC.
 
"Encontrámos duas características-chave que definem a forma como a sociedade portuguesa lida com
doenças avançadas e o fim de vida", relata Bárbara Gomes.
 
"Por um lado, há uma tradição de apoio familiar alargado - tentamos cuidar dos nossos em casa, uma
missão que é muito associada às mulheres na família. Por outro lado, somos extremamente
dependentes dos hospitais - achamos que lá vamos encontrar os melhores cuidados de saúde",
explica, citada pela UC, Bárbara Gomes, líder do grupo de investigação.
 
Este "modelo dual" de cuidados - salienta ainda a docente da Faculdade de Medicina de Coimbra -
"leva a que se tenha uma das mais altas taxas de morte hospitalar do mundo, sobretudo em idades
mais jovens e no cancro. Vivemos num sistema 'hospitalocêntrico 'difícil de sustentar no futuro".
 
É preciso, por isso, "perceber que os cuidados devem girar em torno dos doentes e das famílias, e não
o contrário", é necessária "uma revolução Copernicana na forma" como se apoiam as "pessoas com
doenças avançadas e as suas famílias", sustenta a investigadora, sublinhando que se impõe "repensar
e criar novas soluções".
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Os investigadores alertam ainda para o aumento de longevidade, que prolonga a necessidade de
cuidados de meses para anos. "Nas crianças, a idade mediana de morte aumentou de seis meses em
1987 para quatro anos de idade em 2011, devido sobretudo à redução de mortes de recém-nascidos e
aumento de mortes na adolescência", refere a UC.
 
Ana Lacerda, médica pediatra no Instituto Português de Oncologia em Lisboa, que liderou a análise da
mortalidade infantil, afirma que "as crianças com necessidades paliativas estão a viver mais tempo" e
que "oito em cada 10 morre em contexto hospitalar, quando o mais provável é que elas e as suas
famílias preferissem que a morte ocorresse noutro local".
 
Esta tendência, salienta a médica, "só é reversível investindo na criação de serviços de cuidados
paliativos pediátricos com forte apoio domiciliário, que acompanhem as crianças e famílias durante
toda a sua trajetória de vida".
 
2018-01-24 11:46:06+00:00
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Cuidados paliativos em Portugal são insuficientes
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/01/2018

Meio: Açores 9 Online

URL: http://jornalacores9.pt/cuidados-paliativos-em-portugal-sao-insuficientes/

 
Portugal tem "elevada necessidade" de cuidados paliativos, "tanto para adultos, como para crianças",
de acordo com um estudo hoje divulgado pela Universidade de Coimbra (UC).
 
Em Portugal, "71% das mortes de adultos e 33% das mortes de crianças devem-se a doenças que
necessitam reconhecidamente de cuidados paliativos", afirma a UC, sublinhando que embora estas
estimativas se equiparem às de outros países europeus, "carecem de capacidade de resposta,
sobretudo para crianças".
 
Liderada por Bárbara Gomes, docente da Faculdade de Medicina da UC, a investigação envolveu
médicos e investigadores daquela Faculdade, do King's College London, do Centro de Estudos e
Investigação em Saúde da Faculdade de Economia da UC, do Instituto de Saúde Pública da
Universidade do Porto, da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa, do
Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil/Lisboa e do Hospital Espírito Santo, de Évora.
 
24 Janeiro, 2018
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Estudo da UC revela elevada necessidade de cuidados paliativos no país
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/01/2018

Meio: Campeão das Províncias Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=7859feb1

 
Uma investigação, liderada pela docente da Faculdade de Medicina da UC, Bárbara Gomes, revela que
existe, em Portugal, uma elevada necessidade de cuidados paliativos, quer para adultos como para
crianças
 
As investigadoras Bárbara Gomes e Ana Lacerda
 
Uma investigação, liderada pela docente da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra
(FMUC), Bárbara Gomes, revela que existe, em Portugal, uma elevada necessidade de cuidados
paliativos, quer para adultos como para crianças.
 
No país, "71 por cento das mortes de adultos e 33 por cento das mortes de crianças devem-se a
doenças que necessitam reconhecidamente de cuidados paliativos. Estas estimativas equiparam-se às
de outros países europeus, mas carecem de capacidade de resposta, sobretudo para crianças",
esclarece, hoje, a UC.
 
Nesta investigação observou-se que "é urgente avaliar a sustentabilidade do modelo actual de
cuidados de saúde e apoio social para acomodar estas necessidades, que só tendem a crescer. O
cancro é responsável por uma parte cada vez maior das mortes com necessidades paliativas (34 por
cento nos adultos e 38 por cento nas crianças)", adianta.
 
A equipa de investigadores salienta, também, "o aumento de mortalidade por doenças respiratórias e
neurodegenerativas nos adultos e as áreas da pediatria com o maior número de crianças com doenças
crónicas complexas - a neonatologia, cardiologia e neurologia, para além da oncologia".
 
O estudo analisou dados de mais de um milhão de pessoas falecidas em Portugal entre 1987 e 2012,
cruzando as perspectivas de especialistas em saúde pública, cuidados paliativos e pediatria, para
melhor entender a realidade portuguesa.
 
"Encontrámos duas características-chave que definem a forma como a sociedade portuguesa lida com
doenças avançadas e o fim de vida. Por um lado há uma tradição de apoio familiar alargado -
tentamos cuidar dos nossos em casa, uma missão que é muito associada às mulheres na família. Por
outro lado somos extremamente dependentes dos hospitais - achamos que lá vamos encontrar os
melhores cuidados de saúde", explica a investigadora Bárbara Gomes.
 
Este "modelo dual" de cuidados, salienta a docente da FMUC, "leva a que tenhamos uma das mais
altas taxas de morte hospitalar do mundo, sobretudo em idades mais jovens e no cancro. Vivemos
num sistema 'hospitalocêntrico' difícil de sustentar no futuro", sublinha, adiantando que é necessário
perceber que "os cuidados devem girar em torno dos doentes e das famílias, e não o contrário" e, com
isso, "repensar e criar novas soluções".
 
Os investigadores alertam, ainda, para o aumento de longevidade, que prolonga a necessidade de
cuidados de meses para anos. Nas crianças, a idade mediana de morte aumentou de seis meses em
1987 para quatro anos de idade em 2011, devido sobretudo à redução de mortes de recém-nascidos e
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aumento de mortes na adolescência, confirmando que "as crianças com necessidades paliativas estão
a viver mais tempo e oito em cada 10 morre em contexto hospitalar", realça Ana Lacerda, médica
pediatra no IPO Lisboa. Para a especialista, este facto só pode ser revertido através do investimento
"na criação de serviços de cuidados paliativos pediátricos, com forte apoio domiciliário, que
acompanhem as crianças e famílias durante toda a sua trajectória de vida".
 
A investigação, já publicada nas revistas "Palliative Medicine" e "BMC Pediatrics", foi financiada pela
Fundação Calouste Gulbenkian, e envolveu médicos e investigadores da FMUC; do Centro de Estudos e
Investigação em Saúde da Faculdade de Economia da UC; do Instituto de Saúde Pública da
Universidade do Porto; da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa; do
Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil - Lisboa; do Hospital Espírito Santo de Évora; e
também do King's College London (Inglaterra).
 
24 de Janeiro 2018
 
DigitalRM

Página 24



A25

Cuidados paliativos em Portugal são insuficientes - Estudo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/01/2018

Meio: Correio da Manhã Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=42f6cf37

 
11:07
 
Portugal tem "elevada necessidade" de cuidados paliativos, "tanto para adultos, como para crianças",
de acordo com um estudo hoje divulgado pela Universidade de Coimbra (UC).
 
Em Portugal, "71% das mortes de adultos e 33% das mortes de crianças devem-se a doenças que
necessitam reconhecidamente de cuidados paliativos", afirma a UC, sublinhando que embora estas
estimativas se equiparem às de outros países europeus, "carecem de capacidade de resposta,
sobretudo para crianças".
 
Liderada por Bárbara Gomes, docente da Faculdade de Medicina da UC, a investigação envolveu
médicos e investigadores daquela Faculdade, do King's College London, do Centro de Estudos e
Investigação em Saúde da Faculdade de Economia da UC, do Instituto de Saúde Pública da
Universidade do Porto, da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa, do
Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil/Lisboa e do Hospital Espírito Santo, de Évora.
 
Por Lusa
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Cuidados paliativos em Portugal são insuficientes - Estudo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/01/2018

Meio: Destak Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=37637da5

 
Portugal tem "elevada necessidade" de cuidados paliativos, "tanto para adultos, como para crianças",
de acordo com um estudo hoje divulgado pela Universidade de Coimbra (UC).
 
Em Portugal, "71% das mortes de adultos e 33% das mortes de crianças devem-se a doenças que
necessitam reconhecidamente de cuidados paliativos", afirma a UC, sublinhando que embora estas
estimativas se equiparem às de outros países europeus, "carecem de capacidade de resposta,
sobretudo para crianças".
 
Liderada por Bárbara Gomes, docente da Faculdade de Medicina da UC, a investigação envolveu
médicos e investigadores daquela Faculdade, do King's College London, do Centro de Estudos e
Investigação em Saúde da Faculdade de Economia da UC, do Instituto de Saúde Pública da
Universidade do Porto, da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa, do
Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil/Lisboa e do Hospital Espírito Santo, de Évora.
 
24 / 01 / 2018   11.07H
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Cuidados paliativos em Portugal são insuficientes - Estudo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/01/2018

Meio: Diário de Notícias Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=2c4d5692

 
2018-01-24T11:07:44Z
 
Portugal tem "elevada necessidade" de cuidados paliativos, "tanto para adultos, como para crianças",
de acordo com um estudo hoje divulgado pela Universidade de Coimbra (UC).
 
Em Portugal, "71% das mortes de adultos e 33% das mortes de crianças devem-se a doenças que
necessitam reconhecidamente de cuidados paliativos", afirma a UC, sublinhando que embora estas
estimativas se equiparem às de outros países europeus, "carecem de capacidade de resposta,
sobretudo para crianças".
 
Liderada por Bárbara Gomes, docente da Faculdade de Medicina da UC, a investigação envolveu
médicos e investigadores daquela Faculdade, do King's College London, do Centro de Estudos e
Investigação em Saúde da Faculdade de Economia da UC, do Instituto de Saúde Pública da
Universidade do Porto, da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa, do
Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil/Lisboa e do Hospital Espírito Santo, de Évora.
 
Já publicado nas revistas Palliative Medicine e BMC Pediatrics, o estudo, que foi financiado pela
Fundação Calouste Gulbenkian, "evidencia que é urgente avaliar a sustentabilidade do modelo atual de
cuidados de saúde e apoio social para acomodar estas necessidades que só tendem a crescer", afirma
a UC, numa nota enviada hoje à agência Lusa.
 
"O cancro é responsável por uma parte cada vez maior das mortes com necessidades paliativas (34%
nos adultos e 38% nas crianças)", acrescenta.
 
A equipa de especialistas salienta também "o aumento de mortalidade por doenças respiratórias e
neurodegenerativas nos adultos e as áreas da pediatria com o maior número de crianças com doenças
crónicas complexas -- neonatologia, cardiologia e neurologia, para além da oncologia".
 
No âmbito da investigação, foram analisados dados de mais de um milhão de pessoas falecidas em
Portugal entre 1987 e 2012, "cruzando as perspetivas de especialistas em saúde pública, cuidados
paliativos e pediatria, para melhor entender a realidade portuguesa", refere a UC.
 
"Encontrámos duas características-chave que definem a forma como a sociedade portuguesa lida com
doenças avançadas e o fim de vida", relata Bárbara Gomes.
 
"Por um lado, há uma tradição de apoio familiar alargado -- tentamos cuidar dos nossos em casa, uma
missão que é muito associada às mulheres na família. Por outro lado, somos extremamente
dependentes dos hospitais -- achamos que lá vamos encontrar os melhores cuidados de saúde",
explica, citada pela UC, Bárbara Gomes, líder do grupo de investigação.
 
Este "modelo dual" de cuidados -- salienta ainda a docente da Faculdade de Medicina de Coimbra --
"leva a que se tenha uma das mais altas taxas de morte hospitalar do mundo, sobretudo em idades
mais jovens e no cancro. Vivemos num sistema 'hospitalocêntrico 'difícil de sustentar no futuro".
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É preciso, por isso, "perceber que os cuidados devem girar em torno dos doentes e das famílias, e não
o contrário", é necessária "uma revolução Copernicana na forma" como se apoiam as "pessoas com
doenças avançadas e as suas famílias", sustenta a investigadora, sublinhando que se impõe "repensar
e criar novas soluções".
 
Os investigadores alertam ainda para o aumento de longevidade, que prolonga a necessidade de
cuidados de meses para anos. "Nas crianças, a idade mediana de morte aumentou de seis meses em
1987 para quatro anos de idade em 2011, devido sobretudo à redução de mortes de recém-nascidos e
aumento de mortes na adolescência", refere a UC.
 
Ana Lacerda, médica pediatra no Instituto Português de Oncologia em Lisboa, que liderou a análise da
mortalidade infantil, afirma que "as crianças com necessidades paliativas estão a viver mais tempo" e
que "oito em cada 10 morre em contexto hospitalar, quando o mais provável é que elas e as suas
famílias preferissem que a morte ocorresse noutro local".
 
Esta tendência, salienta a médica, "só é reversível investindo na criação de serviços de cuidados
paliativos pediátricos com forte apoio domiciliário, que acompanhem as crianças e famílias durante
toda a sua trajetória de vida".
 
Lusa
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Estudo: cuidados paliativos em Portugal são insuficientes
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/01/2018

Meio: E-konomista.pt Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=aaedec97

 
Portugal tem elevada necessidade de cuidados paliativos, tanto para adultos, como para crianças, de
acordo com um estudo da Universidade de Coimbra
 
Em Portugal, "71% das mortes de adultos e 33% das mortes de crianças devem-se a doenças que
necessitam reconhecidamente de cuidados paliativos", afirma a Universidade de Coimbra (UC),
sublinhando que embora estas estimativas se equiparem às de outros países europeus, "carecem de
capacidade de resposta, sobretudo para crianças".
 
Liderada por Bárbara Gomes, docente da Faculdade de Medicina da UC, a investigação envolveu
médicos e investigadores daquela Faculdade, do King's College London, do Centro de Estudos e
Investigação em Saúde da Faculdade de Economia da UC, do Instituto de Saúde Pública da
Universidade do Porto, da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa, do
Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil/Lisboa e do Hospital Espírito Santo, de Évora.
 
Já publicado nas revistas Palliative Medicine e BMC Pediatrics, o estudo, que foi financiado pela
Fundação Calouste Gulbenkian, "evidencia que é urgente avaliar a sustentabilidade do modelo atual de
cuidados de saúde e apoio social para acomodar estas necessidades que só tendem a crescer", afirma
a UC, numa nota enviada hoje à agência Lusa.
 
"O cancro é responsável por uma parte cada vez maior das mortes com necessidades paliativas (34%
nos adultos e 38% nas crianças)", acrescenta.
 
A equipa de especialistas salienta também "o aumento de mortalidade por doenças respiratórias e
neurodegenerativas nos adultos e as áreas da pediatria com o maior número de crianças com doenças
crónicas complexas - neonatologia, cardiologia e neurologia, para além da oncologia".
 
No âmbito da investigação, foram analisados dados de mais de um milhão de pessoas falecidas em
Portugal entre 1987 e 2012, "cruzando as perspetivas de especialistas em saúde pública, cuidados
paliativos e pediatria, para melhor entender a realidade portuguesa", refere a UC.
 
"Encontrámos duas características-chave que definem a forma como a sociedade portuguesa lida com
doenças avançadas e o fim de vida", relata Bárbara Gomes.
 
"Por um lado, há uma tradição de apoio familiar alargado - tentamos cuidar dos nossos em casa, uma
missão que é muito associada às mulheres na família. Por outro lado, somos extremamente
dependentes dos hospitais - achamos que lá vamos encontrar os melhores cuidados de saúde",
explica, citada pela UC, Bárbara Gomes, líder do grupo de investigação.
 
Este "modelo dual" de cuidados - salienta ainda a docente da Faculdade de Medicina de Coimbra -
"leva a que se tenha uma das mais altas taxas de morte hospitalar do mundo, sobretudo em idades
mais jovens e no cancro. Vivemos num sistema 'hospitalocêntrico 'difícil de sustentar no futuro".
 
É preciso, por isso, "perceber que os cuidados devem girar em torno dos doentes e das famílias, e não
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o contrário", é necessária "uma revolução Copernicana na forma" como se apoiam as "pessoas com
doenças avançadas e as suas famílias", sustenta a investigadora, sublinhando que se impõe "repensar
e criar novas soluções".
 
Os investigadores alertam ainda para o aumento de longevidade, que prolonga a necessidade de
cuidados de meses para anos. "Nas crianças, a idade mediana de morte aumentou de seis meses em
1987 para quatro anos de idade em 2011, devido sobretudo à redução de mortes de recém-nascidos e
aumento de mortes na adolescência", refere a UC.
 
Ana Lacerda, médica pediatra no Instituto Português de Oncologia em Lisboa, que liderou a análise da
mortalidade infantil, afirma que "as crianças com necessidades paliativas estão a viver mais tempo" e
que "oito em cada 10 morre em contexto hospitalar, quando o mais provável é que elas e as suas
famílias preferissem que a morte ocorresse noutro local".
 
Esta tendência, salienta a médica, "só é reversível investindo na criação de serviços de cuidados
paliativos pediátricos com forte apoio domiciliário, que acompanhem as crianças e famílias durante
toda a sua trajetória de vida".
 
24-01-2018
 
https://www.facebook.com/ekonomista.pt
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Estudo mostra que cuidados paliativos em Portugal são insuficientes
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/01/2018

Meio: Expresso Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=3a92b8ef

 
Muitos portugueses não conhecem os cuidados paliativos prestados a doentes terminais
 
Ana Baião
 
O mesmo estudo defende que é urgente "avaliar a sustentabilidade do modelo atual de cuidados de
saúde e apoio social" de forma a garantir os cuidados paliativos, para adultos e crianças no país
 
Lusa
 
Portugal tem "elevada necessidade" de cuidados paliativos, "tanto para adultos, como para crianças",
de acordo com um estudo esta quarta-feira divulgado pela Universidade de Coimbra (UC).
 
Em Portugal, "71% das mortes de adultos e 33% das mortes de crianças devem-se a doenças que
necessitam reconhecidamente de cuidados paliativos", afirma a UC, sublinhando que embora estas
estimativas se equiparem às de outros países europeus, "carecem de capacidade de resposta,
sobretudo para crianças".
 
Liderada por Bárbara Gomes, docente da Faculdade de Medicina da UC, a investigação envolveu
médicos e investigadores daquela Faculdade, do King's College London, do Centro de Estudos e
Investigação em Saúde da Faculdade de Economia da UC, do Instituto de Saúde Pública da
Universidade do Porto, da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa, do
Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil/Lisboa e do Hospital Espírito Santo, de Évora.
 
Já publicado nas revistas Palliative Medicine e BMC Pediatrics, o estudo, que foi financiado pela
Fundação Calouste Gulbenkian, "evidencia que é urgente avaliar a sustentabilidade do modelo atual de
cuidados de saúde e apoio social para acomodar estas necessidades que só tendem a crescer", afirma
a UC, numa nota enviada hoje à agência Lusa.
 
"O cancro é responsável por uma parte cada vez maior das mortes com necessidades paliativas (34%
nos adultos e 38% nas crianças)", acrescenta.
 
A equipa de especialistas salienta também "o aumento de mortalidade por doenças respiratórias e
neurodegenerativas nos adultos e as áreas da pediatria com o maior número de crianças com doenças
crónicas complexas - neonatologia, cardiologia e neurologia, para além da oncologia".
 
No âmbito da investigação, foram analisados dados de mais de um milhão de pessoas falecidas em
Portugal entre 1987 e 2012, "cruzando as perspetivas de especialistas em saúde pública, cuidados
paliativos e pediatria, para melhor entender a realidade portuguesa", refere a UC.
 
"Encontrámos duas características-chave que definem a forma como a sociedade portuguesa lida com
doenças avançadas e o fim de vida", relata Bárbara Gomes.
 
"Por um lado, há uma tradição de apoio familiar alargado - tentamos cuidar dos nossos em casa, uma
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missão que é muito associada às mulheres na família. Por outro lado, somos extremamente
dependentes dos hospitais -- achamos que lá vamos encontrar os melhores cuidados de saúde",
explica, citada pela UC, Bárbara Gomes, líder do grupo de investigação.
 
Este "modelo dual" de cuidados - salienta ainda a docente da Faculdade de Medicina de Coimbra -
"leva a que se tenha uma das mais altas taxas de morte hospitalar do mundo, sobretudo em idades
mais jovens e no cancro. Vivemos num sistema 'hospitalocêntrico 'difícil de sustentar no futuro".
 
É preciso, por isso, "perceber que os cuidados devem girar em torno dos doentes e das famílias, e não
o contrário", é necessária "uma revolução Copernicana na forma" como se apoiam as "pessoas com
doenças avançadas e as suas famílias", sustenta a investigadora, sublinhando que se impõe "repensar
e criar novas soluções".
 
Os investigadores alertam ainda para o aumento de longevidade, que prolonga a necessidade de
cuidados de meses para anos. "Nas crianças, a idade mediana de morte aumentou de seis meses em
1987 para quatro anos de idade em 2011, devido sobretudo à redução de mortes de recém-nascidos e
aumento de mortes na adolescência", refere a UC.
 
Ana Lacerda, médica pediatra no Instituto Português de Oncologia em Lisboa, que liderou a análise da
mortalidade infantil, afirma que "as crianças com necessidades paliativas estão a viver mais tempo" e
que "oito em cada 10 morre em contexto hospitalar, quando o mais provável é que elas e as suas
famílias preferissem que a morte ocorresse noutro local".
 
Esta tendência, salienta a médica, "só é reversível investindo na criação de serviços de cuidados
paliativos pediátricos com forte apoio domiciliário, que acompanhem as crianças e famílias durante
toda a sua trajetória de vida".
 
2018-01-24T11:30:19.675Z
 
[Additional Text]:
Lusa
 
Lusa
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Cuidados paliativos em Portugal: ainda há um longo caminho a percorrer, alerta
estudo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/01/2018

Meio: Green Savers Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=461bd44e

 
Em Portugal, 71% das mortes de adultos e 33% das mortes de crianças devem-se a doenças que
necessitam reconhecidamente de cuidados paliativos. Estas estimativas equiparam-se às de outros
países europeus, mas carecem de capacidade de resposta, sobretudo para crianças, revela um estudo
liderado por Bárbara Gomes, docente da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra (FMUC).
 
A investigação, publicada nas revistas Palliative Medicine e BMC Pediatrics, foi financiada pela
Fundação Calouste Gulbenkian. Envolveu médicos e investigadores da Faculdade de Medicina da UC e
do King's College London, do Centro de Estudos e Investigação em Saúde da Faculdade de Economia
UC, do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, da Escola Nacional de Saúde Pública da
Universidade Nova de Lisboa, do Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil - Lisboa e do
Hospital Espírito Santo de Évora.
 
O estudo evidencia que é urgente avaliar a sustentabilidade do modelo actual de cuidados de saúde e
apoio social para acomodar estas necessidades que só tendem a crescer. O cancro é responsável por
uma parte cada vez maior das mortes com necessidades paliativas (34% nos adultos e 38% nas
crianças).
 
A equipa salienta também o aumento de mortalidade por doenças respiratórias e neurodegenerativas
nos adultos e as áreas da pediatria com o maior número de crianças com doenças crónicas complexas
- a neonatologia, cardiologia e neurologia, para além da oncologia.
 
Foram analisados dados de mais de um milhão de pessoas falecidas em Portugal entre 1987 e 2012,
cruzando as perspectivas de especialistas em saúde pública, cuidados paliativos e pediatria, para
melhor entender a realidade portuguesa.
 
"Encontrámos duas características-chave que definem a forma como a sociedade portuguesa lida com
doenças avançadas e o fim de vida. Por um lado, há uma tradição de apoio familiar alargado -
tentamos cuidar dos nossos em casa, uma missão que é muito associada às mulheres na família. Por
outro lado, somos extremamente dependentes dos hospitais - achamos que lá vamos encontrar os
melhores cuidados de saúde", explica Bárbara Gomes, líder do grupo de investigação.
 
Este "modelo dual" de cuidados, salienta a docente da FMUC, "leva a que tenhamos uma das mais
altas taxas de morte hospitalar do mundo, sobretudo em idades mais jovens e no cancro. Vivemos
num sistema hospitalocêntrico difícil de sustentar no futuro. Por isso, precisamos perceber que os
cuidados devem girar em torno dos doentes e das famílias, e não o contrário. Precisamos de uma
revolução Copernicana na forma como apoiamos pessoas com doenças avançadas e as suas famílias.
Temos que repensar e criar novas soluções."
 
Os investigadores alertam ainda para o aumento de longevidade, que prolonga a necessidade de
cuidados de meses para anos. Nas crianças, a idade mediana de morte aumentou de 6 meses em
1987 para 4 anos de idade em 2011, devido sobretudo à redução de mortes de recém-nascidos e
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aumento de mortes na adolescência.
 
Ana Lacerda, médica pediatra no IPO Lisboa, que liderou a análise da mortalidade infantil, afirma que
"as crianças com necessidades paliativas estão a viver mais tempo e 8 em cada 10 morre em contexto
hospitalar, quando o mais provável é que elas e as suas famílias preferissem que a morte ocorresse
noutro local. Esta tendência só é reversível investindo na criação de serviços de cuidados paliativos
pediátricos com forte apoio domiciliário, que acompanhem as crianças e famílias durante toda a sua
trajectória de vida."
 
Os artigos científicos podem ser consultados: aqui e aqui.
 
Foto: via Creative Commons
 
Partilhar
 
facebook twitter google+ pinterest linkedin email
 
Tweet
 
24/01/2018
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Estudo da UC revela que os cuidados paliativos em Portugal são insuficientes
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/01/2018

Meio: i Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a77f4d3b

 
De acordo com um estudo da Universidade de Coimbra (UC), revelado esta quarta-feira, Portugal tem
uma "elevada necessidade" de cuidados paliativos, "tanto para adultos, como crianças". Mas há um
problema: são insuficientes, sobretudo para crianças.
 
Em Portugal, "71% das mortes de adultos e 33% das mortes de crianças devem-se a doenças que
necessitam reconhecidamente de cuidados paliativos", indica a Universidade, referindo ainda que,
embora as estimativas sejam semelhantes às de outros países da Europa, "carecem de capacidade de
resposta, sobretudo para crianças".
 
O estudo revelado hoje foi liderado por uma docente da Faculdade de Medicina da UC, Bárbara Gomes,
e a investigação envolveu vário médicos e cientistas desta Faculdada, do King's College London, do
centro de Estudos e Investigação em Saúde da Faculdade de Economia da UC, do Instituto de Saúde
Pública da Universidade do Porto, da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de
Lisboa, do Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil/Lisboa e do Hospital Espírito Santo, de
Évora.
 
O estudo foi publicado nas revistas Palliative Medicine e na BMC Pediatrics e, foi financiado pela
Fundação Calouste Gulbenkian.
 
"O cancro é responsável por uma parte cada vez maior das mortes com necessidades paliativas (34%
nos adultos e 38% nas crianças)", sendo que "o aumento de mortalidade por doenças respiratórias e
neurodegenerativas nos adultos e as áreas da pediatria com o maior número de crianças com doenças
crónicas complexas - neonatologia, cardiologia e neurologia, para além da oncologia", também tem
uma importante 'culpa', referiu, em declarações à Lusa, a UC.
 
Para a investigação foram analisados dados de mais de um milhão de pessoas falecidas em Portugal,
entre 1987 e 2012, "cruzando as perspetivas de especialistas em saúde pública, cuidados paliativos e
pediatria, para melhor entender a realidade portuguesa", indica a Universidade de Coimbra.
 
Bárbara Gomes, frisou ainda que há uma necessidade de "perceber que os cuidados devem girar em
torno dos doentes e das famílias, e não o contrário", sendo então precisa "uma revolução Copernicana
na forma" como se apoiam as "pessoas com doenças avançadas e as suas famílias". "É preciso
repensar e criar novas soluções", conclui.
 
24/01/2018 12:26
 
Jornal i
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Cuidados paliativos em Portugal são insuficientes, segundo um estudo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/01/2018

Meio: Impala Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=6287fcc

 
2018-01-24 11:13:16+00:00
 
Coimbra, 24 jan (Lusa) - Portugal tem "elevada necessidade" de cuidados paliativos, "tanto para
adultos, como para crianças", de acordo com um estudo hoje divulgado pela Universidade de Coimbra
(UC).
 
Em Portugal, "71% das mortes de adultos e 33% das mortes de crianças devem-se a doenças que
necessitam reconhecidamente de cuidados paliativos", afirma a UC, sublinhando que embora estas
estimativas se equiparem às de outros países europeus, "carecem de capacidade de resposta,
sobretudo para crianças".
 
Liderada por Bárbara Gomes, docente da Faculdade de Medicina da UC, a investigação envolveu
médicos e investigadores daquela Faculdade, do King's College London, do Centro de Estudos e
Investigação em Saúde da Faculdade de Economia da UC, do Instituto de Saúde Pública da
Universidade do Porto, da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa, do
Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil/Lisboa e do Hospital Espírito Santo, de Évora.
 
Já publicado nas revistas Palliative Medicine e BMC Pediatrics, o estudo, que foi financiado pela
Fundação Calouste Gulbenkian, "evidencia que é urgente avaliar a sustentabilidade do modelo atual de
cuidados de saúde e apoio social para acomodar estas necessidades que só tendem a crescer", afirma
a UC, numa nota enviada hoje à agência Lusa.
 
"O cancro é responsável por uma parte cada vez maior das mortes com necessidades paliativas (34%
nos adultos e 38% nas crianças)", acrescenta.
 
A equipa de especialistas salienta também "o aumento de mortalidade por doenças respiratórias e
neurodegenerativas nos adultos e as áreas da pediatria com o maior número de crianças com doenças
crónicas complexas - neonatologia, cardiologia e neurologia, para além da oncologia".
 
No âmbito da investigação, foram analisados dados de mais de um milhão de pessoas falecidas em
Portugal entre 1987 e 2012, "cruzando as perspetivas de especialistas em saúde pública, cuidados
paliativos e pediatria, para melhor entender a realidade portuguesa", refere a UC.
 
"Encontrámos duas características-chave que definem a forma como a sociedade portuguesa lida com
doenças avançadas e o fim de vida", relata Bárbara Gomes.
 
"Por um lado, há uma tradição de apoio familiar alargado - tentamos cuidar dos nossos em casa, uma
missão que é muito associada às mulheres na família. Por outro lado, somos extremamente
dependentes dos hospitais - achamos que lá vamos encontrar os melhores cuidados de saúde",
explica, citada pela UC, Bárbara Gomes, líder do grupo de investigação.
 
Este "modelo dual" de cuidados - salienta ainda a docente da Faculdade de Medicina de Coimbra -
"leva a que se tenha uma das mais altas taxas de morte hospitalar do mundo, sobretudo em idades
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mais jovens e no cancro. Vivemos num sistema 'hospitalocêntrico 'difícil de sustentar no futuro".
 
É preciso, por isso, "perceber que os cuidados devem girar em torno dos doentes e das famílias, e não
o contrário", é necessária "uma revolução Copernicana na forma" como se apoiam as "pessoas com
doenças avançadas e as suas famílias", sustenta a investigadora, sublinhando que se impõe "repensar
e criar novas soluções".
 
Os investigadores alertam ainda para o aumento de longevidade, que prolonga a necessidade de
cuidados de meses para anos. "Nas crianças, a idade mediana de morte aumentou de seis meses em
1987 para quatro anos de idade em 2011, devido sobretudo à redução de mortes de recém-nascidos e
aumento de mortes na adolescência", refere a UC.
 
Ana Lacerda, médica pediatra no Instituto Português de Oncologia em Lisboa, que liderou a análise da
mortalidade infantil, afirma que "as crianças com necessidades paliativas estão a viver mais tempo" e
que "oito em cada 10 morre em contexto hospitalar, quando o mais provável é que elas e as suas
famílias preferissem que a morte ocorresse noutro local".
 
Esta tendência, salienta a médica, "só é reversível investindo na criação de serviços de cuidados
paliativos pediátricos com forte apoio domiciliário, que acompanhem as crianças e famílias durante
toda a sua trajetória de vida".
 
JEF //
 
By Impala News / Lusa
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Cuidados paliativos em Portugal são insuficientes
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/01/2018

Meio: Impala Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=6a645f9d

 
Portugal tem "elevada necessidade" de cuidados paliativos, "tanto para adultos, como para crianças",
de acordo com um estudo hoje divulgado pela Universidade de Coimbra (UC).
 
Em Portugal, "71% das mortes de adultos e 33% das mortes de crianças devem-se a doenças que
necessitam reconhecidamente de cuidados paliativos", afirma a UC, sublinhando que embora estas
estimativas se equiparem às de outros países europeus, "carecem de capacidade de resposta,
sobretudo para crianças".
 
Liderada por Bárbara Gomes, docente da Faculdade de Medicina da UC, a investigação envolveu
médicos e investigadores daquela Faculdade, do King's College London, do Centro de Estudos e
Investigação em Saúde da Faculdade de Economia da UC, do Instituto de Saúde Pública da
Universidade do Porto, da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa, do
Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil/Lisboa e do Hospital Espírito Santo, de Évora.
 
Já publicado nas revistas Palliative Medicine e BMC Pediatrics, o estudo, que foi financiado pela
Fundação Calouste Gulbenkian, "evidencia que é urgente avaliar a sustentabilidade do modelo atual de
cuidados de saúde e apoio social para acomodar estas necessidades que só tendem a crescer", afirma
a UC, numa nota enviada hoje à agência Lusa.
 
"O cancro é responsável por uma parte cada vez maior das mortes com necessidades paliativas (34%
nos adultos e 38% nas crianças)", acrescenta.
 
A equipa de especialistas salienta também "o aumento de mortalidade por doenças respiratórias e
neurodegenerativas nos adultos e as áreas da pediatria com o maior número de crianças com doenças
crónicas complexas - neonatologia, cardiologia e neurologia, para além da oncologia".
 
No âmbito da investigação, foram analisados dados de mais de um milhão de pessoas falecidas em
Portugal entre 1987 e 2012, "cruzando as perspetivas de especialistas em saúde pública, cuidados
paliativos e pediatria, para melhor entender a realidade portuguesa", refere a UC.
 
"Encontrámos duas características-chave que definem a forma como a sociedade portuguesa lida com
doenças avançadas e o fim de vida", relata Bárbara Gomes.
 
"Por um lado, há uma tradição de apoio familiar alargado - tentamos cuidar dos nossos em casa, uma
missão que é muito associada às mulheres na família. Por outro lado, somos extremamente
dependentes dos hospitais - achamos que lá vamos encontrar os melhores cuidados de saúde",
explica, citada pela UC, Bárbara Gomes, líder do grupo de investigação.
 
Este "modelo dual" de cuidados - salienta ainda a docente da Faculdade de Medicina de Coimbra -
"leva a que se tenha uma das mais altas taxas de morte hospitalar do mundo, sobretudo em idades
mais jovens e no cancro. Vivemos num sistema 'hospitalocêntrico 'difícil de sustentar no futuro".
 
É preciso, por isso, "perceber que os cuidados devem girar em torno dos doentes e das famílias, e não
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o contrário", é necessária "uma revolução Copernicana na forma" como se apoiam as "pessoas com
doenças avançadas e as suas famílias", sustenta a investigadora, sublinhando que se impõe "repensar
e criar novas soluções".
 
Os investigadores alertam ainda para o aumento de longevidade, que prolonga a necessidade de
cuidados de meses para anos. "Nas crianças, a idade mediana de morte aumentou de seis meses em
1987 para quatro anos de idade em 2011, devido sobretudo à redução de mortes de recém-nascidos e
aumento de mortes na adolescência", refere a UC.
 
Ana Lacerda, médica pediatra no Instituto Português de Oncologia em Lisboa, que liderou a análise da
mortalidade infantil, afirma que "as crianças com necessidades paliativas estão a viver mais tempo" e
que "oito em cada 10 morre em contexto hospitalar, quando o mais provável é que elas e as suas
famílias preferissem que a morte ocorresse noutro local".
 
Esta tendência, salienta a médica, "só é reversível investindo na criação de serviços de cuidados
paliativos pediátricos com forte apoio domiciliário, que acompanhem as crianças e famílias durante
toda a sua trajetória de vida".
 
24 jan 2018 11:25
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Estudo revela carencia de cuidados paliativos em Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/01/2018

Meio: iPress Journal Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=2dcd19cc

 
Em Portugal, 71% das mortes de adultos e 33% das mortes de crianças, devem-se a doenças que
necessitam reconhecidamente de cuidados paliativos. Estes dados equiparam-se às de outros países
europeus, mas carecem de capacidade de resposta, sobretudo para crianças, revela um estudo
liderado por Bárbara Gomes, docente da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra (FMUC).
 
A investigação, financiada pela Fundação Calouste Gulbenkian e publicada nas revistas Palliative
Medicine e BMC Pediatrics, envolveu médicos e investigadores da Faculdade de Medicina da UC e do
King's College London, do Centro de Estudos e Investigação em Saúde da Faculdade de Economia UC,
do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, da Escola Nacional de Saúde Pública da
Universidade Nova de Lisboa, do Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil em Lisboa e do
Hospital Espírito Santo de Évora.
 
O estudo evidencia que é urgente avaliar a sustentabilidade do modelo atual de cuidados de saúde e
apoio social para acomodar estas necessidades que só tendem a crescer. O cancro é responsável por
uma parte cada vez maior das mortes com necessidades paliativas (34% nos adultos e 38% nas
crianças).
 
A equipa destaca também o aumento de mortalidade por doenças respiratórias e neurodegenerativas
nos adultos e as áreas da pediatria com o maior número de crianças com doenças crónicas complexas,
a neonatologia, cardiologia e neurologia, para além da oncologia.
 
Foram analisados dados de mais de um milhão de pessoas falecidas em Portugal entre 1987 e 2012,
cruzando as perspetivas de especialistas em saúde pública, cuidados paliativos e pediatria, para
melhor entender a realidade portuguesa.
 
Bárbara Gomes, líder do grupo de investigação afirma a propósito que: "Encontrámos duas
características-chave que definem a forma como a sociedade portuguesa lida com doenças avançadas
e o fim de vida. Por um lado há uma tradição de apoio familiar alargado - tentamos cuidar dos nossos
em casa, uma missão que é muito associada às mulheres na família. Por outro lado somos
extremamente dependentes dos hospitais - achamos que lá vamos encontrar os melhores cuidados de
saúde".
 
Este "modelo dual" de cuidados, salienta a docente da FMUC, "leva a que tenhamos uma das mais
altas taxas de morte hospitalar do mundo, sobretudo em idades mais jovens e no cancro. Vivemos
num sistema hospitalocêntrico difícil de sustentar no futuro. Por isso, precisamos perceber que os
cuidados devem girar em torno dos doentes e das famílias, e não o contrário. Precisamos de uma
revolução Copernicana na forma como apoiamos pessoas com doenças avançadas e as suas famílias.
Temos que repensar e criar novas soluções".
 
Os investigadores alertam ainda para o aumento de longevidade, que prolonga a necessidade de
cuidados de meses para anos. Nas crianças, a idade mediana de morte aumentou de 6 meses em
1987 para 4 anos de idade em 2011, devido sobretudo à redução de mortes de recém-nascidos e
aumento de mortes na adolescência.

Página 40



 
Ana Lacerda, médica pediatra no IPO Lisboa, que liderou a análise da mortalidade infantil, afirma que
"as crianças com necessidades paliativas estão a viver mais tempo e 8 em cada 10 morre em contexto
hospitalar, quando o mais provável é que elas e as suas famílias preferissem que a morte ocorresse
noutro local. Esta tendência só é reversível investindo na criação de serviços de cuidados paliativos
pediátricos com forte apoio domiciliário, que acompanhem as crianças e famílias durante toda a sua
trajetória de vida".
 
Janeiro 24, 2018
 
webEditor
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Portugal tem "elevada necessidade" de cuidados paliativos, "tanto para adultos, como para crianças",
de acordo com um estudo hoje divulgado pela Universidade de Coimbra (UC).
 
Em Portugal, "71% das mortes de adultos e 33% das mortes de crianças devem-se a doenças que
necessitam reconhecidamente de cuidados paliativos", afirma a UC, sublinhando que embora estas
estimativas se equiparem às de outros países europeus, "carecem de capacidade de resposta,
sobretudo para crianças".
 
Liderada por Bárbara Gomes, docente da Faculdade de Medicina da UC, a investigação envolveu
médicos e investigadores daquela Faculdade, do King's College London, do Centro de Estudos e
Investigação em Saúde da Faculdade de Economia da UC, do Instituto de Saúde Pública da
Universidade do Porto, da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa, do
Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil/Lisboa e do Hospital Espírito Santo, de Évora.
 
Já publicado nas revistas Palliative Medicine e BMC Pediatrics, o estudo, que foi financiado pela
Fundação Calouste Gulbenkian, "evidencia que é urgente avaliar a sustentabilidade do modelo atual de
cuidados de saúde e apoio social para acomodar estas necessidades que só tendem a crescer", afirma
a UC, numa nota enviada hoje à agência Lusa.
 
"O cancro é responsável por uma parte cada vez maior das mortes com necessidades paliativas (34%
nos adultos e 38% nas crianças)", acrescenta.
 
A equipa de especialistas salienta também "o aumento de mortalidade por doenças respiratórias e
neurodegenerativas nos adultos e as áreas da pediatria com o maior número de crianças com doenças
crónicas complexas - neonatologia, cardiologia e neurologia, para além da oncologia".
 
No âmbito da investigação, foram analisados dados de mais de um milhão de pessoas falecidas em
Portugal entre 1987 e 2012, "cruzando as perspetivas de especialistas em saúde pública, cuidados
paliativos e pediatria, para melhor entender a realidade portuguesa", refere a UC.
 
"Encontrámos duas características-chave que definem a forma como a sociedade portuguesa lida com
doenças avançadas e o fim de vida", relata Bárbara Gomes.
 
"Por um lado, há uma tradição de apoio familiar alargado - tentamos cuidar dos nossos em casa, uma
missão que é muito associada às mulheres na família. Por outro lado, somos extremamente
dependentes dos hospitais - achamos que lá vamos encontrar os melhores cuidados de saúde",
explica, citada pela UC, Bárbara Gomes, líder do grupo de investigação.
 
Este "modelo dual" de cuidados - salienta ainda a docente da Faculdade de Medicina de Coimbra -
"leva a que se tenha uma das mais altas taxas de morte hospitalar do mundo, sobretudo em idades
mais jovens e no cancro. Vivemos num sistema 'hospitalocêntrico 'difícil de sustentar no futuro".
 
É preciso, por isso, "perceber que os cuidados devem girar em torno dos doentes e das famílias, e não
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o contrário", é necessária "uma revolução Copernicana na forma" como se apoiam as "pessoas com
doenças avançadas e as suas famílias", sustenta a investigadora, sublinhando que se impõe "repensar
e criar novas soluções".
 
Os investigadores alertam ainda para o aumento de longevidade, que prolonga a necessidade de
cuidados de meses para anos. "Nas crianças, a idade mediana de morte aumentou de seis meses em
1987 para quatro anos de idade em 2011, devido sobretudo à redução de mortes de recém-nascidos e
aumento de mortes na adolescência", refere a UC.
 
Ana Lacerda, médica pediatra no Instituto Português de Oncologia em Lisboa, que liderou a análise da
mortalidade infantil, afirma que "as crianças com necessidades paliativas estão a viver mais tempo" e
que "oito em cada 10 morre em contexto hospitalar, quando o mais provável é que elas e as suas
famílias preferissem que a morte ocorresse noutro local".
 
Esta tendência, salienta a médica, "só é reversível investindo na criação de serviços de cuidados
paliativos pediátricos com forte apoio domiciliário, que acompanhem as crianças e famílias durante
toda a sua trajetória de vida".
 
24 jan 2018 11:25
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Portugal tem "elevada necessidade" de cuidados paliativos, "tanto para adultos, como para crianças",
de acordo com um estudo hoje divulgado pela Universidade de Coimbra (UC).
 
Em Portugal, "71% das mortes de adultos e 33% das mortes de crianças devem-se a doenças que
necessitam reconhecidamente de cuidados paliativos", afirma a UC, sublinhando que embora estas
estimativas se equiparem às de outros países europeus, "carecem de capacidade de resposta,
sobretudo para crianças".
 
Liderada por Bárbara Gomes, docente da Faculdade de Medicina da UC, a investigação envolveu
médicos e investigadores daquela Faculdade, do King's College London, do Centro de Estudos e
Investigação em Saúde da Faculdade de Economia da UC, do Instituto de Saúde Pública da
Universidade do Porto, da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa, do
Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil/Lisboa e do Hospital Espírito Santo, de Évora.
 
Já publicado nas revistas Palliative Medicine e BMC Pediatrics, o estudo, que foi financiado pela
Fundação Calouste Gulbenkian, "evidencia que é urgente avaliar a sustentabilidade do modelo atual de
cuidados de saúde e apoio social para acomodar estas necessidades que só tendem a crescer", afirma
a UC, numa nota enviada hoje à agência Lusa.
 
"O cancro é responsável por uma parte cada vez maior das mortes com necessidades paliativas (34%
nos adultos e 38% nas crianças)", acrescenta.
 
A equipa de especialistas salienta também "o aumento de mortalidade por doenças respiratórias e
neurodegenerativas nos adultos e as áreas da pediatria com o maior número de crianças com doenças
crónicas complexas -- neonatologia, cardiologia e neurologia, para além da oncologia".
 
No âmbito da investigação, foram analisados dados de mais de um milhão de pessoas falecidas em
Portugal entre 1987 e 2012, "cruzando as perspetivas de especialistas em saúde pública, cuidados
paliativos e pediatria, para melhor entender a realidade portuguesa", refere a UC.
 
"Encontrámos duas características-chave que definem a forma como a sociedade portuguesa lida com
doenças avançadas e o fim de vida", relata Bárbara Gomes.
 
"Por um lado, há uma tradição de apoio familiar alargado -- tentamos cuidar dos nossos em casa, uma
missão que é muito associada às mulheres na família. Por outro lado, somos extremamente
dependentes dos hospitais -- achamos que lá vamos encontrar os melhores cuidados de saúde",
explica, citada pela UC, Bárbara Gomes, líder do grupo de investigação.
 
Este "modelo dual" de cuidados -- salienta ainda a docente da Faculdade de Medicina de Coimbra --
"leva a que se tenha uma das mais altas taxas de morte hospitalar do mundo, sobretudo em idades
mais jovens e no cancro. Vivemos num sistema 'hospitalocêntrico 'difícil de sustentar no futuro".
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É preciso, por isso, "perceber que os cuidados devem girar em torno dos doentes e das famílias, e não
o contrário", é necessária "uma revolução Copernicana na forma" como se apoiam as "pessoas com
doenças avançadas e as suas famílias", sustenta a investigadora, sublinhando que se impõe "repensar
e criar novas soluções".
 
Os investigadores alertam ainda para o aumento de longevidade, que prolonga a necessidade de
cuidados de meses para anos. "Nas crianças, a idade mediana de morte aumentou de seis meses em
1987 para quatro anos de idade em 2011, devido sobretudo à redução de mortes de recém-nascidos e
aumento de mortes na adolescência", refere a UC.
 
Ana Lacerda, médica pediatra no Instituto Português de Oncologia em Lisboa, que liderou a análise da
mortalidade infantil, afirma que "as crianças com necessidades paliativas estão a viver mais tempo" e
que "oito em cada 10 morre em contexto hospitalar, quando o mais provável é que elas e as suas
famílias preferissem que a morte ocorresse noutro local".
 
Esta tendência, salienta a médica, "só é reversível investindo na criação de serviços de cuidados
paliativos pediátricos com forte apoio domiciliário, que acompanhem as crianças e famílias durante
toda a sua trajetória de vida".
 
Lusa
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LusaHoje às 11:07, atualizado às 11:10FacebookTwitterPartilharComentar
Portugal tem "elevada necessidade" de cuidados paliativos, "tanto para adultos, como para crianças",
de acordo com um estudo hoje divulgado pela Universidade de Coimbra (UC).
 
Em Portugal, "71% das mortes de adultos e 33% das mortes de crianças devem-se a doenças que
necessitam reconhecidamente de cuidados paliativos", afirma a UC, sublinhando que embora estas
estimativas se equiparem às de outros países europeus, "carecem de capacidade de resposta,
sobretudo para crianças".
 
Liderada por Bárbara Gomes, docente da Faculdade de Medicina da UC, a investigação envolveu
médicos e investigadores daquela Faculdade, do King's College London, do Centro de Estudos e
Investigação em Saúde da Faculdade de Economia da UC, do Instituto de Saúde Pública da
Universidade do Porto, da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa, do
Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil/Lisboa e do Hospital Espírito Santo, de Évora.
 
Já publicado nas revistas Palliative Medicine e BMC Pediatrics, o estudo, que foi financiado pela
Fundação Calouste Gulbenkian, "evidencia que é urgente avaliar a sustentabilidade do modelo atual de
cuidados de saúde e apoio social para acomodar estas necessidades que só tendem a crescer", afirma
a UC, numa nota enviada hoje à agência Lusa.
 
"O cancro é responsável por uma parte cada vez maior das mortes com necessidades paliativas (34%
nos adultos e 38% nas crianças)", acrescenta.
 
A equipa de especialistas salienta também "o aumento de mortalidade por doenças respiratórias e
neurodegenerativas nos adultos e as áreas da pediatria com o maior número de crianças com doenças
crónicas complexas -- neonatologia, cardiologia e neurologia, para além da oncologia".
 
No âmbito da investigação, foram analisados dados de mais de um milhão de pessoas falecidas em
Portugal entre 1987 e 2012, "cruzando as perspetivas de especialistas em saúde pública, cuidados
paliativos e pediatria, para melhor entender a realidade portuguesa", refere a UC.
 
"Encontrámos duas características-chave que definem a forma como a sociedade portuguesa lida com
doenças avançadas e o fim de vida", relata Bárbara Gomes.
 
"Por um lado, há uma tradição de apoio familiar alargado -- tentamos cuidar dos nossos em casa, uma
missão que é muito associada às mulheres na família. Por outro lado, somos extremamente
dependentes dos hospitais -- achamos que lá vamos encontrar os melhores cuidados de saúde",
explica, citada pela UC, Bárbara Gomes, líder do grupo de investigação.
 
Este "modelo dual" de cuidados -- salienta ainda a docente da Faculdade de Medicina de Coimbra --
"leva a que se tenha uma das mais altas taxas de morte hospitalar do mundo, sobretudo em idades
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mais jovens e no cancro. Vivemos num sistema 'hospitalocêntrico 'difícil de sustentar no futuro".
 
É preciso, por isso, "perceber que os cuidados devem girar em torno dos doentes e das famílias, e não
o contrário", é necessária "uma revolução Copernicana na forma" como se apoiam as "pessoas com
doenças avançadas e as suas famílias", sustenta a investigadora, sublinhando que se impõe "repensar
e criar novas soluções".
 
Os investigadores alertam ainda para o aumento de longevidade, que prolonga a necessidade de
cuidados de meses para anos. "Nas crianças, a idade mediana de morte aumentou de seis meses em
1987 para quatro anos de idade em 2011, devido sobretudo à redução de mortes de recém-nascidos e
aumento de mortes na adolescência", refere a UC.
 
Ana Lacerda, médica pediatra no Instituto Português de Oncologia em Lisboa, que liderou a análise da
mortalidade infantil, afirma que "as crianças com necessidades paliativas estão a viver mais tempo" e
que "oito em cada 10 morre em contexto hospitalar, quando o mais provável é que elas e as suas
famílias preferissem que a morte ocorresse noutro local".
 
Esta tendência, salienta a médica, "só é reversível investindo na criação de serviços de cuidados
paliativos pediátricos com forte apoio domiciliário, que acompanhem as crianças e famílias durante
toda a sua trajetória de vida".
 
Lusa
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Em Portugal, 71% das mortes de adultos e 33% das mortes de crianças devem-se a doenças que
necessitam reconhecidamente de cuidados paliativos. Estas estimativas equiparam-se às de outros
países europeus, mas carecem de capacidade de resposta, sobretudo para crianças, revela um estudo
liderado por Bárbara Gomes, docente da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra (FMUC).
 
A investigação, publicada nas revistas Palliative Medicine e BMC Pediatrics, foi financiada pela
Fundação Calouste Gulbenkian. Envolveu médicos e investigadores da Faculdade de Medicina da UC e
do King's College London, do Centro de Estudos e Investigação em Saúde da Faculdade de Economia
UC, do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, da Escola Nacional de Saúde Pública da
Universidade Nova de Lisboa, do Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil - Lisboa e do
Hospital Espírito Santo de Évora.
 
O estudo evidencia que é urgente avaliar a sustentabilidade do modelo atual de cuidados de saúde e
apoio social para acomodar estas necessidades que só tendem a crescer. O cancro é responsável por
uma parte cada vez maior das mortes com necessidades paliativas (34% nos adultos e 38% nas
crianças).
 
A equipa salienta também o aumento de mortalidade por doenças respiratórias e neurodegenerativas
nos adultos e as áreas da pediatria com o maior número de crianças com doenças crónicas complexas
- a neonatologia, cardiologia e neurologia, para além da oncologia.
 
Foram analisados dados de mais de um milhão de pessoas falecidas em Portugal entre 1987 e 2012,
cruzando as perspetivas de especialistas em saúde pública, cuidados paliativos e pediatria, para
melhor entender a realidade portuguesa.
 
Encontrámos duas características-chave que definem a forma como a sociedade portuguesa lida com
doenças avançadas e o fim de vida. Por um lado há uma tradição de apoio familiar alargado -
tentamos cuidar dos nossos em casa, uma missão que é muito associada às mulheres na família. Por
outro lado somos extremamente dependentes dos hospitais - achamos que lá vamos encontrar os
melhores cuidados de saúde , explica Bárbara Gomes, líder do grupo de investigação.
 
Este "modelo dual" de cuidados, salienta a docente da FMUC,  leva a que tenhamos uma das mais
altas taxas de morte hospitalar do mundo, sobretudo em idades mais jovens e no cancro. Vivemos
num sistema hospitalocêntrico difícil de sustentar no futuro. Por isso, precisamos perceber que os
cuidados devem girar em torno dos doentes e das famílias, e não o contrário. Precisamos de uma
revolução Copernicana na forma como apoiamos pessoas com doenças avançadas e as suas famílias.
Temos que repensar e criar novas soluções.
 
Os investigadores alertam ainda para o aumento de longevidade, que prolonga a necessidade de
cuidados de meses para anos. Nas crianças, a idade mediana de morte aumentou de 6 meses em
1987 para 4 anos de idade em 2011, devido sobretudo à redução de mortes de recém-nascidos e
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aumento de mortes na adolescência.
 
Ana Lacerda, médica pediatra no IPO Lisboa, que liderou a análise da mortalidade infantil, afirma que
as crianças com necessidades paliativas estão a viver mais tempo e 8 em cada 10 morre em contexto
hospitalar, quando o mais provável é que elas e as suas famílias preferissem que a morte ocorresse
noutro local. Esta tendência só é reversível investindo na criação de serviços de cuidados paliativos
pediátricos com forte apoio domiciliário, que acompanhem as crianças e famílias durante toda a sua
trajetória de vida.
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A investigação da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra conclui que essa necessidade
existe no tratamento de adultos e de crianças e evidencia que é urgente avaliar a sustentabilidade do
modelo atual.
 
Em Portugal, 71% das mortes de adultos e 33% das mortes de crianças devem-se a doenças que
necessitam reconhecidamente de cuidados paliativos. Estas estimativas equiparam-se às de outros
países europeus, mas carecem de capacidade de resposta, sobretudo para crianças, revela um estudo
liderado por Bárbara Gomes, docente da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra (FMUC).
 
A investigação, publicada nas revistas Palliative Medicine e BMC Pediatrics, foi financiada pela
Fundação Calouste Gulbenkian. Envolveu médicos e investigadores da Faculdade de Medicina da UC e
do King's College London, do Centro de Estudos e Investigação em Saúde da Faculdade de Economia
UC, do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, da Escola Nacional de Saúde Pública da
Universidade Nova de Lisboa, do Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil - Lisboa e do
Hospital Espírito Santo de Évora.
 
VEJA TAMBÉM: ESTADO TERMINAL: COMO SE MANTÉM A ESPERANÇA NO FIM DA VIDA?
 
O estudo evidencia que é urgente avaliar a sustentabilidade do modelo atual de cuidados de saúde e
apoio social para acomodar estas necessidades que só tendem a crescer. O cancro é responsável por
uma parte cada vez maior das mortes com necessidades paliativas (34% nos adultos e 38% nas
crianças). A equipa salienta também o aumento de mortalidade por doenças respiratórias e
neurodegenerativas nos adultos e as áreas da pediatria com o maior número de crianças com doenças
crónicas complexas - a neonatologia, cardiologia e neurologia, para além da oncologia.
 
Foram analisados dados de mais de um milhão de pessoas falecidas em Portugal entre 1987 e 2012,
cruzando as perspetivas de especialistas em saúde pública, cuidados paliativos e pediatria, para
melhor entender a realidade portuguesa.  Encontrámos duas características-chave que definem a
forma como a sociedade portuguesa lida com doenças avançadas e o fim de vida. Por um lado há uma
tradição de apoio familiar alargado - tentamos cuidar dos nossos em casa, uma missão que é muito
associada às mulheres na família. Por outro lado somos extremamente dependentes dos hospitais -
achamos que lá vamos encontrar os melhores cuidados de saúde , explica Bárbara Gomes, líder do
grupo de investigação.
 
VEJA TAMBÉM: CUIDADOS PALIATIVOS:  A REDE NÃO ESTÁ PREPARADA, NEM EM QUANTIDADE DE
RECURSOS ESTRUTURAIS, NEM DE FINANCIAMENTO, NEM DE COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS
 
Este "modelo dual" de cuidados, salienta a docente da FMUC,  leva a que tenhamos uma das mais
altas taxas de morte hospitalar do mundo, sobretudo em idades mais jovens e no cancro. Vivemos
num sistema hospitalocêntrico difícil de sustentar no futuro. Por isso, precisamos perceber que os
cuidados devem girar em torno dos doentes e das famílias, e não o contrário. Precisamos de uma
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revolução Copernicana na forma como apoiamos pessoas com doenças avançadas e as suas famílias.
Temos que repensar e criar novas soluções.
 
Os investigadores alertam ainda para o aumento de longevidade, que prolonga a necessidade de
cuidados de meses para anos. Nas crianças, a idade mediana de morte aumentou de 6 meses em
1987 para 4 anos de idade em 2011, devido sobretudo à redução de mortes de recém-nascidos e
aumento de mortes na adolescência.
 
Ana Lacerda, médica pediatra no IPO Lisboa, que liderou a análise da mortalidade infantil, afirma que
as crianças com necessidades paliativas estão a viver mais tempo e 8 em cada 10 morre em contexto
hospitalar, quando o mais provável é que elas e as suas famílias preferissem que a morte ocorresse
noutro local. Esta tendência só é reversível investindo na criação de serviços de cuidados paliativos
pediátricos com forte apoio domiciliário, que acompanhem as crianças e famílias durante toda a sua
trajetória de vida.  Os artigos científicos podem ser consultados: aqui e aqui.
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Portugal tem "elevada necessidade" de cuidados paliativos, "tanto para adultos, como para crianças",
de acordo com um estudo hoje divulgado pela Universidade de Coimbra (UC).
 
Em Portugal, "71% das mortes de adultos e 33% das mortes de crianças devem-se a doenças que
necessitam reconhecidamente de cuidados paliativos", afirma a UC, sublinhando que embora estas
estimativas se equiparem às de outros países europeus, "carecem de capacidade de resposta,
sobretudo para crianças".
 
Liderada por Bárbara Gomes, docente da Faculdade de Medicina da UC, a investigação envolveu
médicos e investigadores daquela Faculdade, do King's College London, do Centro de Estudos e
Investigação em Saúde da Faculdade de Economia da UC, do Instituto de Saúde Pública da
Universidade do Porto, da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa, do
Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil/Lisboa e do Hospital Espírito Santo, de Évora.
 
Já publicado nas revistas Palliative Medicine e BMC Pediatrics, o estudo, que foi financiado pela
Fundação Calouste Gulbenkian, "evidencia que é urgente avaliar a sustentabilidade do modelo atual de
cuidados de saúde e apoio social para acomodar estas necessidades que só tendem a crescer", afirma
a UC, numa nota enviada hoje à agência Lusa.
 
"O cancro é responsável por uma parte cada vez maior das mortes com necessidades paliativas (34%
nos adultos e 38% nas crianças)", acrescenta.
 
A equipa de especialistas salienta também "o aumento de mortalidade por doenças respiratórias e
neurodegenerativas nos adultos e as áreas da pediatria com o maior número de crianças com doenças
crónicas complexas -- neonatologia, cardiologia e neurologia, para além da oncologia".
 
No âmbito da investigação, foram analisados dados de mais de um milhão de pessoas falecidas em
Portugal entre 1987 e 2012, "cruzando as perspetivas de especialistas em saúde pública, cuidados
paliativos e pediatria, para melhor entender a realidade portuguesa", refere a UC.
 
"Encontrámos duas características-chave que definem a forma como a sociedade portuguesa lida com
doenças avançadas e o fim de vida", relata Bárbara Gomes.
 
"Por um lado, há uma tradição de apoio familiar alargado -- tentamos cuidar dos nossos em casa, uma
missão que é muito associada às mulheres na família. Por outro lado, somos extremamente
dependentes dos hospitais -- achamos que lá vamos encontrar os melhores cuidados de saúde",
explica, citada pela UC, Bárbara Gomes, líder do grupo de investigação.
 
Este "modelo dual" de cuidados -- salienta ainda a docente da Faculdade de Medicina de Coimbra --
"leva a que se tenha uma das mais altas taxas de morte hospitalar do mundo, sobretudo em idades
mais jovens e no cancro. Vivemos num sistema 'hospitalocêntrico 'difícil de sustentar no futuro".
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É preciso, por isso, "perceber que os cuidados devem girar em torno dos doentes e das famílias, e não
o contrário", é necessária "uma revolução Copernicana na forma" como se apoiam as "pessoas com
doenças avançadas e as suas famílias", sustenta a investigadora, sublinhando que se impõe "repensar
e criar novas soluções".
 
Os investigadores alertam ainda para o aumento de longevidade, que prolonga a necessidade de
cuidados de meses para anos. "Nas crianças, a idade mediana de morte aumentou de seis meses em
1987 para quatro anos de idade em 2011, devido sobretudo à redução de mortes de recém-nascidos e
aumento de mortes na adolescência", refere a UC.
 
Ana Lacerda, médica pediatra no Instituto Português de Oncologia em Lisboa, que liderou a análise da
mortalidade infantil, afirma que "as crianças com necessidades paliativas estão a viver mais tempo" e
que "oito em cada 10 morre em contexto hospitalar, quando o mais provável é que elas e as suas
famílias preferissem que a morte ocorresse noutro local".
 
Esta tendência, salienta a médica, "só é reversível investindo na criação de serviços de cuidados
paliativos pediátricos com forte apoio domiciliário, que acompanhem as crianças e famílias durante
toda a sua trajetória de vida".
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Em Portugal, 71% das mortes de adultos e 33% das mortes de crianças devem-se a doenças que
necessitam reconhecidamente de cuidados paliativos. Estas estimativas equiparam-se às de outros
países europeus, mas carecem de capacidade de resposta, sobretudo para crianças, revela um estudo
liderado por Bárbara Gomes, docente da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra (FMUC).
 
A investigação, publicada nas revistas Palliative Medicine e BMC Pediatrics, foi financiada pela
Fundação Calouste Gulbenkian. Envolveu médicos e investigadores da Faculdade de Medicina da UC e
do King's College London, do Centro de Estudos e Investigação em Saúde da Faculdade de Economia
UC, do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, da Escola Nacional de Saúde Pública da
Universidade Nova de Lisboa, do Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil - Lisboa e do
Hospital Espírito Santo de Évora.
 
O estudo evidencia que é urgente avaliar a sustentabilidade do modelo atual de cuidados de saúde e
apoio social para acomodar estas necessidades que só tendem a crescer. O cancro é responsável por
uma parte cada vez maior das mortes com necessidades paliativas (34% nos adultos e 38% nas
crianças).
 
A equipa salienta também o aumento de mortalidade por doenças respiratórias e neurodegenerativas
nos adultos e as áreas da pediatria com o maior número de crianças com doenças crónicas complexas
- a neonatologia, cardiologia e neurologia, para além da oncologia.
 
Foram analisados dados de mais de um milhão de pessoas falecidas em Portugal entre 1987 e 2012,
cruzando as perspetivas de especialistas em saúde pública, cuidados paliativos e pediatria, para
melhor entender a realidade portuguesa.
 
Encontrámos duas características-chave que definem a forma como a sociedade portuguesa lida com
doenças avançadas e o fim de vida. Por um lado há uma tradição de apoio familiar alargado -
tentamos cuidar dos nossos em casa, uma missão que é muito associada às mulheres na família. Por
outro lado somos extremamente dependentes dos hospitais - achamos que lá vamos encontrar os
melhores cuidados de saúde , explica Bárbara Gomes, líder do grupo de investigação.
 
Este "modelo dual" de cuidados, salienta a docente da FMUC,  leva a que tenhamos uma das mais
altas taxas de morte hospitalar do mundo, sobretudo em idades mais jovens e no cancro. Vivemos
num sistema hospitalocêntrico difícil de sustentar no futuro. Por isso, precisamos perceber que os
cuidados devem girar em torno dos doentes e das famílias, e não o contrário. Precisamos de uma
revolução Copernicana na forma como apoiamos pessoas com doenças avançadas e as suas famílias.
Temos que repensar e criar novas soluções.
 
Os investigadores alertam ainda para o aumento de longevidade, que prolonga a necessidade de
cuidados de meses para anos. Nas crianças, a idade mediana de morte aumentou de 6 meses em
1987 para 4 anos de idade em 2011, devido sobretudo à redução de mortes de recém-nascidos e
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aumento de mortes na adolescência.
 
Ana Lacerda, médica pediatra no IPO Lisboa, que liderou a análise da mortalidade infantil, afirma que
as crianças com necessidades paliativas estão a viver mais tempo e 8 em cada 10 morre em contexto
hospitalar, quando o mais provável é que elas e as suas famílias preferissem que a morte ocorresse
noutro local. Esta tendência só é reversível investindo na criação de serviços de cuidados paliativos
pediátricos com forte apoio domiciliário, que acompanhem as crianças e famílias durante toda a sua
trajetória de vida.
 
Os artigos científicos podem ser consultados: aqui e aqui.
 
Janeiro 24, 2018
 
Notícias de Coimbra
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Em Portugal, "71% das mortes de adultos e 33% das mortes de crianças devem-se a doenças que
necessitam de cuidados paliativos". É urgente avaliar a sustentabilidade do modelo utilizado
atualmente.
 
Portugal tem "elevada necessidade" de cuidados paliativos, "tanto para adultos, como para crianças",
de acordo com um estudo divulgado esta quarta-feira pela Universidade de Coimbra (UC).
 
Em Portugal, "71% das mortes de adultos e 33% das mortes de crianças devem-se a doenças que
necessitam reconhecidamente de cuidados paliativos", afirma a UC, sublinhando que embora estas
estimativas se equiparem às de outros países europeus, "carecem de capacidade de resposta,
sobretudo para crianças".
 
Liderada por Bárbara Gomes, docente da Faculdade de Medicina da UC, a investigação envolveu
médicos e investigadores daquela Faculdade, do King's College London, do Centro de Estudos e
Investigação em Saúde da Faculdade de Economia da UC, do Instituto de Saúde Pública da
Universidade do Porto, da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa, do
Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil/Lisboa e do Hospital Espírito Santo, de Évora.
 
Já publicado nas revistas Palliative Medicine e BMC Pediatrics, o estudo, que foi financiado pela
Fundação Calouste Gulbenkian, "evidencia que é urgente avaliar a sustentabilidade do modelo atual de
cuidados de saúde e apoio social para acomodar estas necessidades que só tendem a crescer", afirma
a UC, numa nota enviada à agência Lusa.
 
"O cancro é responsável por uma parte cada vez maior das mortes com necessidades paliativas (34%
nos adultos e 38% nas crianças)", acrescenta. A equipa de especialistas salienta também "o aumento
de mortalidade por doenças respiratórias e neurodegenerativas nos adultos e as áreas da pediatria
com o maior número de crianças com doenças crónicas complexas - neonatologia, cardiologia e
neurologia, para além da oncologia".
 
No âmbito da investigação, foram analisados dados de mais de um milhão de pessoas falecidas em
Portugal entre 1987 e 2012, "cruzando as perspetivas de especialistas em saúde pública, cuidados
paliativos e pediatria, para melhor entender a realidade portuguesa", refere a UC.
 
"Encontrámos duas características-chave que definem a forma como a sociedade portuguesa lida com
doenças avançadas e o fim de vida", relata Bárbara Gomes.
 
"Por um lado, há uma tradição de apoio familiar alargado - tentamos cuidar dos nossos em casa, uma
missão que é muito associada às mulheres na família. Por outro lado, somos extremamente
dependentes dos hospitais - achamos que lá vamos encontrar os melhores cuidados de saúde",
explica, citada pela UC, Bárbara Gomes, líder do grupo de investigação.
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Este "modelo dual" de cuidados - salienta ainda a docente da Faculdade de Medicina de Coimbra -
"leva a que se tenha uma das mais altas taxas de morte hospitalar do mundo, sobretudo em idades
mais jovens e no cancro. Vivemos num sistema 'hospitalocêntrico 'difícil de sustentar no futuro".
 
É preciso, por isso, "perceber que os cuidados devem girar em torno dos doentes e das famílias, e não
o contrário", é necessária "uma revolução Copernicana na forma" como se apoiam as "pessoas com
doenças avançadas e as suas famílias", sustenta a investigadora, sublinhando que se impõe "repensar
e criar novas soluções".
 
Os investigadores alertam ainda para o aumento de longevidade, que prolonga a necessidade de
cuidados de meses para anos. "Nas crianças, a idade mediana de morte aumentou de seis meses em
1987 para quatro anos de idade em 2011, devido sobretudo à redução de mortes de recém-nascidos e
aumento de mortes na adolescência", refere a UC.
 
Ana Lacerda, médica pediatra no Instituto Português de Oncologia em Lisboa, que liderou a análise da
mortalidade infantil, afirma que "as crianças com necessidades paliativas estão a viver mais tempo" e
que "oito em cada 10 morre em contexto hospitalar, quando o mais provável é que elas e as suas
famílias preferissem que a morte ocorresse noutro local".
 
Esta tendência, salienta a médica, "só é reversível investindo na criação de serviços de cuidados
paliativos pediátricos com forte apoio domiciliário, que acompanhem as crianças e famílias durante
toda a sua trajetória de vida".
 
Agência Lusa
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Portugal tem "elevada necessidade" de cuidados paliativos, "tanto para adultos, como para crianças",
de acordo com um estudo hoje divulgado pela Universidade de Coimbra (UC).
 
Em Portugal, "71% das mortes de adultos e 33% das mortes de crianças devem-se a doenças que
necessitam reconhecidamente de cuidados paliativos", afirma a UC, sublinhando que embora estas
estimativas se equiparem às de outros países europeus, "carecem de capacidade de resposta,
sobretudo para crianças".
 
Liderada por Bárbara Gomes, docente da Faculdade de Medicina da UC, a investigação envolveu
médicos e investigadores daquela Faculdade, do King's College London, do Centro de Estudos e
Investigação em Saúde da Faculdade de Economia da UC, do Instituto de Saúde Pública da
Universidade do Porto, da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa, do
Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil/Lisboa e do Hospital Espírito Santo, de Évora.
 
Já publicado nas revistas Palliative Medicine e BMC Pediatrics, o estudo, que foi financiado pela
Fundação Calouste Gulbenkian, "evidencia que é urgente avaliar a sustentabilidade do modelo atual de
cuidados de saúde e apoio social para acomodar estas necessidades que só tendem a crescer", afirma
a UC, numa nota enviada hoje à agência Lusa.
 
"O cancro é responsável por uma parte cada vez maior das mortes com necessidades paliativas (34%
nos adultos e 38% nas crianças)", acrescenta.
 
A equipa de especialistas salienta também "o aumento de mortalidade por doenças respiratórias e
neurodegenerativas nos adultos e as áreas da pediatria com o maior número de crianças com doenças
crónicas complexas -- neonatologia, cardiologia e neurologia, para além da oncologia".
 
No âmbito da investigação, foram analisados dados de mais de um milhão de pessoas falecidas em
Portugal entre 1987 e 2012, "cruzando as perspetivas de especialistas em saúde pública, cuidados
paliativos e pediatria, para melhor entender a realidade portuguesa", refere a UC.
 
"Encontrámos duas características-chave que definem a forma como a sociedade portuguesa lida com
doenças avançadas e o fim de vida", relata Bárbara Gomes.
 
"Por um lado, há uma tradição de apoio familiar alargado -- tentamos cuidar dos nossos em casa, uma
missão que é muito associada às mulheres na família. Por outro lado, somos extremamente
dependentes dos hospitais -- achamos que lá vamos encontrar os melhores cuidados de saúde",
explica, citada pela UC, Bárbara Gomes, líder do grupo de investigação.
 
Este "modelo dual" de cuidados -- salienta ainda a docente da Faculdade de Medicina de Coimbra --
"leva a que se tenha uma das mais altas taxas de morte hospitalar do mundo, sobretudo em idades
mais jovens e no cancro. Vivemos num sistema 'hospitalocêntrico 'difícil de sustentar no futuro".
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É preciso, por isso, "perceber que os cuidados devem girar em torno dos doentes e das famílias, e não
o contrário", é necessária "uma revolução Copernicana na forma" como se apoiam as "pessoas com
doenças avançadas e as suas famílias", sustenta a investigadora, sublinhando que se impõe "repensar
e criar novas soluções".
 
Os investigadores alertam ainda para o aumento de longevidade, que prolonga a necessidade de
cuidados de meses para anos. "Nas crianças, a idade mediana de morte aumentou de seis meses em
1987 para quatro anos de idade em 2011, devido sobretudo à redução de mortes de recém-nascidos e
aumento de mortes na adolescência", refere a UC.
 
Ana Lacerda, médica pediatra no Instituto Português de Oncologia em Lisboa, que liderou a análise da
mortalidade infantil, afirma que "as crianças com necessidades paliativas estão a viver mais tempo" e
que "oito em cada 10 morre em contexto hospitalar, quando o mais provável é que elas e as suas
famílias preferissem que a morte ocorresse noutro local".
 
Esta tendência, salienta a médica, "só é reversível investindo na criação de serviços de cuidados
paliativos pediátricos com forte apoio domiciliário, que acompanhem as crianças e famílias durante
toda a sua trajetória de vida".
 
Porto Canal com Lusa
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Ciência
 
Por Redação
 
24 Janeiro 2018 - 14:03
 
Uma investigação da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra (FMUC) conclui que há uma
elevada necessidade de cuidados paliativos em Portugal, tanto para adultos como para crianças. E é
precisamente Portugal que tem uma das mais altas taxas de morte hospitalar do mundo.
 
Em Portugal, 71 por cento das mortes de adultos e 33 por cento das mortes de crianças devem-se a
doenças que necessitam de cuidados paliativos.
 
Estas estimativas equiparam-se às de outros países europeus, mas carecem de capacidade de
resposta, sobretudo para crianças, revela um estudo liderado por Bárbara Gomes, docente da FMUC.
 
A investigação, publicada nas revistas Palliative Medicine e BMC Pediatrics, foi financiada pela
Fundação Calouste Gulbenkian.
 
Envolveu médicos e investigadores da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra e do King's
College London, do Centro de Estudos e Investigação em Saúde da Faculdade de Economia UC, do
Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, da Escola Nacional de Saúde Pública da
Universidade Nova de Lisboa, do Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil - Lisboa e do
Hospital Espírito Santo de Évora.
 
O estudo evidencia que é urgente avaliar a sustentabilidade do modelo atual de cuidados de saúde e
apoio social para acomodar estas necessidades que só tendem a crescer.
 
O cancro é responsável por uma parte cada vez maior das mortes com necessidades paliativas (34 por
cento nos adultos e 38 por cento nas crianças).
 
A equipa salienta também o aumento de mortalidade por doenças respiratórias e neurodegenerativas
nos adultos e as áreas da pediatria com o maior número de crianças com doenças crónicas complexas
- a neonatologia, cardiologia e neurologia, para além da oncologia.
 
Foram analisados dados de mais de um milhão de pessoas falecidas em Portugal entre 1987 e 2012,
cruzando as perspetivas de especialistas em saúde pública, cuidados paliativos e pediatria, para
melhor entender a realidade portuguesa.
 
"Encontrámos duas características-chave que definem a forma como a sociedade portuguesa lida com
doenças avançadas e o fim de vida. Por um lado há uma tradição de apoio familiar alargado -
tentamos cuidar dos nossos em casa, uma missão que é muito associada às mulheres na família. Por
outro lado somos extremamente dependentes dos hospitais - achamos que lá vamos encontrar os
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melhores cuidados de saúde", explica Bárbara Gomes, líder do grupo de investigação.
 
Este 'modelo dual' de cuidados, salienta a docente da FMUC, "leva a que tenhamos uma das mais altas
taxas de morte hospitalar do mundo, sobretudo em idades mais jovens e no cancro".
 
"Vivemos num sistema hospitalocêntrico difícil de sustentar no futuro. Por isso, precisamos perceber
que os cuidados devem girar em torno dos doentes e das famílias, e não o contrário. Precisamos de
uma revolução Coperniciana na forma como apoiamos pessoas com doenças avançadas e as suas
famílias. Temos que repensar e criar novas soluções", defende.
 
Os investigadores alertam ainda para o aumento de longevidade, que prolonga a necessidade de
cuidados de meses para anos.
 
Nas crianças, a idade mediana de morte aumentou de seis meses em 1987 para quatro anos de idade
em 2011, devido sobretudo à redução de mortes de recém-nascidos e aumento de mortes na
adolescência.
 
Ana Lacerda, médica pediatra no IPO Lisboa, que liderou a análise da mortalidade infantil, afirma que
"as crianças com necessidades paliativas estão a viver mais tempo e oito em cada 10 morre em
contexto hospitalar, quando o mais provável é que elas e as suas famílias preferissem que a morte
ocorresse noutro local".
 
"Esta tendência só é reversível investindo na criação de serviços de cuidados paliativos pediátricos
com forte apoio domiciliário, que acompanhem as crianças e famílias durante toda a sua trajetória de
vida", conclui.
 
Relacionados
 
Wed, 24 Jan 2018 15:03:57 +0100

Página 61



A62

Estudo. Cuidados paliativos são insuficientes
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/01/2018

Meio: Renascença Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b57f9ebf

 
Em Portugal, "71% das mortes de adultos e 33% das mortes de crianças devem-se a doenças que
necessitam reconhecidamente de cuidados paliativos", diz estudo da Universidade de Coimbra
 
Portugal tem "elevada necessidade" de cuidados paliativos, "tanto para adultos, como para crianças",
de acordo com um estudo divulgado esta quarta-feira pela Universidade de Coimbra (UC).
 
Em Portugal, "71% das mortes de adultos e 33% das mortes de crianças devem-se a doenças que
necessitam reconhecidamente de cuidados paliativos", afirma a UC, sublinhando que embora estas
estimativas se equiparem às de outros países europeus, "carecem de capacidade de resposta,
sobretudo para crianças".
 
Liderada por Bárbara Gomes, docente da Faculdade de Medicina da UC, a investigação envolveu
médicos e investigadores daquela Faculdade, do King's College London, do Centro de Estudos e
Investigação em Saúde da Faculdade de Economia da UC, do Instituto de Saúde Pública da
Universidade do Porto, da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa, do
Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil/Lisboa e do Hospital Espírito Santo, de Évora.
 
Já publicado nas revistas Palliative Medicine e BMC Pediatrics, o estudo, que foi financiado pela
Fundação Calouste Gulbenkian, "evidencia que é urgente avaliar a sustentabilidade do modelo actual
de cuidados de saúde e apoio social para acomodar estas necessidades que só tendem a crescer",
afirma a UC, numa nota enviada hoje à agência Lusa.
 
"O cancro é responsável por uma parte cada vez maior das mortes com necessidades paliativas (34%
nos adultos e 38% nas crianças)", acrescenta.
 
A equipa de especialistas salienta também "o aumento de mortalidade por doenças respiratórias e
neurodegenerativas nos adultos e as áreas da pediatria com o maior número de crianças com doenças
crónicas complexas - neonatologia, cardiologia e neurologia, para além da oncologia".
 
No âmbito da investigação, foram analisados dados de mais de um milhão de pessoas falecidas em
Portugal entre 1987 e 2012, "cruzando as perspectivas de especialistas em saúde pública, cuidados
paliativos e pediatria, para melhor entender a realidade portuguesa", refere a UC.
 
"Encontrámos duas características-chave que definem a forma como a sociedade portuguesa lida com
doenças avançadas e o fim de vida", relata Bárbara Gomes.
 
"Por um lado, há uma tradição de apoio familiar alargado - tentamos cuidar dos nossos em casa, uma
missão que é muito associada às mulheres na família. Por outro lado, somos extremamente
dependentes dos hospitais - achamos que lá vamos encontrar os melhores cuidados de saúde",
explica, citada pela UC, Bárbara Gomes, líder do grupo de investigação.
 
Este "modelo dual" de cuidados - salienta ainda a docente da Faculdade de Medicina de Coimbra -
"leva a que se tenha uma das mais altas taxas de morte hospitalar do mundo, sobretudo em idades
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mais jovens e no cancro. Vivemos num sistema 'hospitalocêntrico 'difícil de sustentar no futuro".
 
É preciso, por isso, "perceber que os cuidados devem girar em torno dos doentes e das famílias, e não
o contrário", é necessária "uma revolução Copernicana na forma" como se apoiam as "pessoas com
doenças avançadas e as suas famílias", sustenta a investigadora, sublinhando que se impõe "repensar
e criar novas soluções".
 
Os investigadores alertam ainda para o aumento de longevidade, que prolonga a necessidade de
cuidados de meses para anos. "Nas crianças, a idade mediana de morte aumentou de seis meses em
1987 para quatro anos de idade em 2011, devido sobretudo à redução de mortes de recém-nascidos e
aumento de mortes na adolescência", refere a UC.
 
Ana Lacerda, médica pediatra no Instituto Português de Oncologia em Lisboa, que liderou a análise da
mortalidade infantil, afirma que "as crianças com necessidades paliativas estão a viver mais tempo" e
que "oito em cada 10 morre em contexto hospitalar, quando o mais provável é que elas e as suas
famílias preferissem que a morte ocorresse noutro local".
 
Esta tendência, salienta a médica, "só é reversível investindo na criação de serviços de cuidados
paliativos pediátricos com forte apoio domiciliário, que acompanhem as crianças e famílias durante
toda a sua trajectória de vida".
 
24 jan, 2018 - 12:54
 
Renascença
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Cuidados paliativos são insuficientes
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/01/2018

Meio: Renascença Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c2b440b2

 
Em Portugal, "71% das mortes de adultos e 33% das mortes de crianças devem-se a doenças que
necessitam reconhecidamente de cuidados paliativos", diz estudo da Universidade de Coimbra
 
Portugal tem "elevada necessidade" de cuidados paliativos, "tanto para adultos, como para crianças",
de acordo com um estudo divulgado esta quarta-feira pela Universidade de Coimbra (UC).
 
Em Portugal, "71% das mortes de adultos e 33% das mortes de crianças devem-se a doenças que
necessitam reconhecidamente de cuidados paliativos", afirma a UC, sublinhando que embora estas
estimativas se equiparem às de outros países europeus, "carecem de capacidade de resposta,
sobretudo para crianças".
 
Liderada por Bárbara Gomes, docente da Faculdade de Medicina da UC, a investigação envolveu
médicos e investigadores daquela Faculdade, do King's College London, do Centro de Estudos e
Investigação em Saúde da Faculdade de Economia da UC, do Instituto de Saúde Pública da
Universidade do Porto, da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa, do
Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil/Lisboa e do Hospital Espírito Santo, de Évora.
 
Já publicado nas revistas Palliative Medicine e BMC Pediatrics, o estudo, que foi financiado pela
Fundação Calouste Gulbenkian, "evidencia que é urgente avaliar a sustentabilidade do modelo actual
de cuidados de saúde e apoio social para acomodar estas necessidades que só tendem a crescer",
afirma a UC, numa nota enviada hoje à agência Lusa.
 
"O cancro é responsável por uma parte cada vez maior das mortes com necessidades paliativas (34%
nos adultos e 38% nas crianças)", acrescenta.
 
A equipa de especialistas salienta também "o aumento de mortalidade por doenças respiratórias e
neurodegenerativas nos adultos e as áreas da pediatria com o maior número de crianças com doenças
crónicas complexas - neonatologia, cardiologia e neurologia, para além da oncologia".
 
No âmbito da investigação, foram analisados dados de mais de um milhão de pessoas falecidas em
Portugal entre 1987 e 2012, "cruzando as perspectivas de especialistas em saúde pública, cuidados
paliativos e pediatria, para melhor entender a realidade portuguesa", refere a UC.
 
"Encontrámos duas características-chave que definem a forma como a sociedade portuguesa lida com
doenças avançadas e o fim de vida", relata Bárbara Gomes.
 
"Por um lado, há uma tradição de apoio familiar alargado - tentamos cuidar dos nossos em casa, uma
missão que é muito associada às mulheres na família. Por outro lado, somos extremamente
dependentes dos hospitais - achamos que lá vamos encontrar os melhores cuidados de saúde",
explica, citada pela UC, Bárbara Gomes, líder do grupo de investigação.
 
Este "modelo dual" de cuidados - salienta ainda a docente da Faculdade de Medicina de Coimbra -
"leva a que se tenha uma das mais altas taxas de morte hospitalar do mundo, sobretudo em idades
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mais jovens e no cancro. Vivemos num sistema 'hospitalocêntrico 'difícil de sustentar no futuro".
 
É preciso, por isso, "perceber que os cuidados devem girar em torno dos doentes e das famílias, e não
o contrário", é necessária "uma revolução Copernicana na forma" como se apoiam as "pessoas com
doenças avançadas e as suas famílias", sustenta a investigadora, sublinhando que se impõe "repensar
e criar novas soluções".
 
Os investigadores alertam ainda para o aumento de longevidade, que prolonga a necessidade de
cuidados de meses para anos. "Nas crianças, a idade mediana de morte aumentou de seis meses em
1987 para quatro anos de idade em 2011, devido sobretudo à redução de mortes de recém-nascidos e
aumento de mortes na adolescência", refere a UC.
 
Ana Lacerda, médica pediatra no Instituto Português de Oncologia em Lisboa, que liderou a análise da
mortalidade infantil, afirma que "as crianças com necessidades paliativas estão a viver mais tempo" e
que "oito em cada 10 morre em contexto hospitalar, quando o mais provável é que elas e as suas
famílias preferissem que a morte ocorresse noutro local".
 
Esta tendência, salienta a médica, "só é reversível investindo na criação de serviços de cuidados
paliativos pediátricos com forte apoio domiciliário, que acompanhem as crianças e famílias durante
toda a sua trajectória de vida".
 
24 jan, 2018 - 12:54
 
Renascença
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Cuidados paliativos em Portugal são insuficientes - Estudo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/01/2018

Meio: RTP Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=5ff8922e

 
Lusa24 Jan, 2018, 11:50 / atualizado em 24 Jan, 2018, 11:51 | Saúde
 
Portugal tem "elevada necessidade" de cuidados paliativos, "tanto para adultos, como para crianças",
de acordo com um estudo hoje divulgado pela Universidade de Coimbra (UC).
 
Em Portugal, "71% das mortes de adultos e 33% das mortes de crianças devem-se a doenças que
necessitam reconhecidamente de cuidados paliativos", afirma a UC, sublinhando que embora estas
estimativas se equiparem às de outros países europeus, "carecem de capacidade de resposta,
sobretudo para crianças".
 
Liderada por Bárbara Gomes, docente da Faculdade de Medicina da UC, a investigação envolveu
médicos e investigadores daquela Faculdade, do King`s College London, do Centro de Estudos e
Investigação em Saúde da Faculdade de Economia da UC, do Instituto de Saúde Pública da
Universidade do Porto, da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa, do
Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil/Lisboa e do Hospital Espírito Santo, de Évora.
 
Já publicado nas revistas Palliative Medicine e BMC Pediatrics, o estudo, que foi financiado pela
Fundação Calouste Gulbenkian, "evidencia que é urgente avaliar a sustentabilidade do modelo atual de
cuidados de saúde e apoio social para acomodar estas necessidades que só tendem a crescer", afirma
a UC, numa nota enviada hoje à agência Lusa.
 
"O cancro é responsável por uma parte cada vez maior das mortes com necessidades paliativas (34%
nos adultos e 38% nas crianças)", acrescenta.
 
A equipa de especialistas salienta também "o aumento de mortalidade por doenças respiratórias e
neurodegenerativas nos adultos e as áreas da pediatria com o maior número de crianças com doenças
crónicas complexas -- neonatologia, cardiologia e neurologia, para além da oncologia".
 
No âmbito da investigação, foram analisados dados de mais de um milhão de pessoas falecidas em
Portugal entre 1987 e 2012, "cruzando as perspetivas de especialistas em saúde pública, cuidados
paliativos e pediatria, para melhor entender a realidade portuguesa", refere a UC.
 
"Encontrámos duas características-chave que definem a forma como a sociedade portuguesa lida com
doenças avançadas e o fim de vida", relata Bárbara Gomes.
 
"Por um lado, há uma tradição de apoio familiar alargado -- tentamos cuidar dos nossos em casa, uma
missão que é muito associada às mulheres na família. Por outro lado, somos extremamente
dependentes dos hospitais -- achamos que lá vamos encontrar os melhores cuidados de saúde",
explica, citada pela UC, Bárbara Gomes, líder do grupo de investigação.
 
Este "modelo dual" de cuidados -- salienta ainda a docente da Faculdade de Medicina de Coimbra --
"leva a que se tenha uma das mais altas taxas de morte hospitalar do mundo, sobretudo em idades
mais jovens e no cancro. Vivemos num sistema `hospitalocêntrico `difícil de sustentar no futuro".
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É preciso, por isso, "perceber que os cuidados devem girar em torno dos doentes e das famílias, e não
o contrário", é necessária "uma revolução Copernicana na forma" como se apoiam as "pessoas com
doenças avançadas e as suas famílias", sustenta a investigadora, sublinhando que se impõe "repensar
e criar novas soluções".
 
Os investigadores alertam ainda para o aumento de longevidade, que prolonga a necessidade de
cuidados de meses para anos. "Nas crianças, a idade mediana de morte aumentou de seis meses em
1987 para quatro anos de idade em 2011, devido sobretudo à redução de mortes de recém-nascidos e
aumento de mortes na adolescência", refere a UC.
 
Ana Lacerda, médica pediatra no Instituto Português de Oncologia em Lisboa, que liderou a análise da
mortalidade infantil, afirma que "as crianças com necessidades paliativas estão a viver mais tempo" e
que "oito em cada 10 morre em contexto hospitalar, quando o mais provável é que elas e as suas
famílias preferissem que a morte ocorresse noutro local".
 
Esta tendência, salienta a médica, "só é reversível investindo na criação de serviços de cuidados
paliativos pediátricos com forte apoio domiciliário, que acompanhem as crianças e famílias durante
toda a sua trajetória de vida".
 
2018-01-24T11:50:48+00:00
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EM PORTUGAL OS CUIDADOS PALIATIVOS SÃO INSUFICIENTES
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/01/2018

Meio: Rádio Regional Online

URL: https://radioregional.pt/em-portugal-os-cuidados-paliativos-sao-insuficientes/

 
Wed, 24 Jan 2018 11:30:14 +0100
 
Portugal tem "elevada necessidade" de cuidados paliativos, "tanto para adultos, como para crianças",
de acordo com um estudo hoje divulgado pela Universidade de Coimbra (UC).
 
Em Portugal, "71% das mortes de adultos e 33% das mortes de crianças devem-se a doenças que
necessitam reconhecidamente de cuidados paliativos", afirma a UC, sublinhando que embora estas
estimativas se equiparem às de outros países europeus, "carecem de capacidade de resposta,
sobretudo para crianças".
 
Liderada por Bárbara Gomes, docente da Faculdade de Medicina da UC, a investigação envolveu
médicos e investigadores daquela Faculdade, do King's College London, do Centro de Estudos e
Investigação em Saúde da Faculdade de Economia da UC, do Instituto de Saúde Pública da
Universidade do Porto, da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa, do
Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil/Lisboa e do Hospital Espírito Santo, de Évora.
 
REGIONAL
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Cuidados paliativos em Portugal são insuficientes
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/01/2018

Meio: Sapo Online - Sapo 24 Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=53dbe5a8

 
Portugal tem "elevada necessidade" de cuidados paliativos, "tanto para adultos, como para crianças",
de acordo com um estudo hoje divulgado pela Universidade de Coimbra (UC).
 
Em Portugal, "71% das mortes de adultos e 33% das mortes de crianças devem-se a doenças que
necessitam reconhecidamente de cuidados paliativos", afirma a UC, sublinhando que embora estas
estimativas se equiparem às de outros países europeus, "carecem de capacidade de resposta,
sobretudo para crianças".
 
Liderada por Bárbara Gomes, docente da Faculdade de Medicina da UC, a investigação envolveu
médicos e investigadores daquela Faculdade, do King's College London, do Centro de Estudos e
Investigação em Saúde da Faculdade de Economia da UC, do Instituto de Saúde Pública da
Universidade do Porto, da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa, do
Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil/Lisboa e do Hospital Espírito Santo, de Évora.
 
Já publicado nas revistas Palliative Medicine e BMC Pediatrics, o estudo, que foi financiado pela
Fundação Calouste Gulbenkian, "evidencia que é urgente avaliar a sustentabilidade do modelo atual de
cuidados de saúde e apoio social para acomodar estas necessidades que só tendem a crescer", afirma
a UC, numa nota enviada hoje à agência Lusa.
 
"O cancro é responsável por uma parte cada vez maior das mortes com necessidades paliativas (34%
nos adultos e 38% nas crianças)", acrescenta.
 
A equipa de especialistas salienta também "o aumento de mortalidade por doenças respiratórias e
neurodegenerativas nos adultos e as áreas da pediatria com o maior número de crianças com doenças
crónicas complexas - neonatologia, cardiologia e neurologia, para além da oncologia".
 
No âmbito da investigação, foram analisados dados de mais de um milhão de pessoas falecidas em
Portugal entre 1987 e 2012, "cruzando as perspetivas de especialistas em saúde pública, cuidados
paliativos e pediatria, para melhor entender a realidade portuguesa", refere a UC.
 
"Encontrámos duas características-chave que definem a forma como a sociedade portuguesa lida com
doenças avançadas e o fim de vida", relata Bárbara Gomes.
 
"Por um lado, há uma tradição de apoio familiar alargado - tentamos cuidar dos nossos em casa, uma
missão que é muito associada às mulheres na família. Por outro lado, somos extremamente
dependentes dos hospitais - achamos que lá vamos encontrar os melhores cuidados de saúde",
explica, citada pela UC, Bárbara Gomes, líder do grupo de investigação.
 
Este "modelo dual" de cuidados - salienta ainda a docente da Faculdade de Medicina de Coimbra -
"leva a que se tenha uma das mais altas taxas de morte hospitalar do mundo, sobretudo em idades
mais jovens e no cancro. Vivemos num sistema 'hospitalocêntrico 'difícil de sustentar no futuro".
 
É preciso, por isso, "perceber que os cuidados devem girar em torno dos doentes e das famílias, e não
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o contrário", é necessária "uma revolução Copernicana na forma" como se apoiam as "pessoas com
doenças avançadas e as suas famílias", sustenta a investigadora, sublinhando que se impõe "repensar
e criar novas soluções".
 
Os investigadores alertam ainda para o aumento de longevidade, que prolonga a necessidade de
cuidados de meses para anos. "Nas crianças, a idade mediana de morte aumentou de seis meses em
1987 para quatro anos de idade em 2011, devido sobretudo à redução de mortes de recém-nascidos e
aumento de mortes na adolescência", refere a UC.
 
Ana Lacerda, médica pediatra no Instituto Português de Oncologia em Lisboa, que liderou a análise da
mortalidade infantil, afirma que "as crianças com necessidades paliativas estão a viver mais tempo" e
que "oito em cada 10 morre em contexto hospitalar, quando o mais provável é que elas e as suas
famílias preferissem que a morte ocorresse noutro local".
 
Esta tendência, salienta a médica, "só é reversível investindo na criação de serviços de cuidados
paliativos pediátricos com forte apoio domiciliário, que acompanhem as crianças e famílias durante
toda a sua trajetória de vida".
 
24 jan 2018 11:25
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Maioria das mortes de adultos e um terço das mortes de crianças devem-se a
doenças que necessitam cuidados paliativos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/01/2018

Meio: Sapo Online - Sapo Lifestyle Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=2b199c5a

 
A investigação, publicada nas revistas Palliative Medicine e BMC Pediatrics, foi financiada pela
Fundação Calouste Gulbenkian. Envolveu médicos e investigadores da Faculdade de Medicina da UC e
do King's College London, do Centro de Estudos e Investigação em Saúde da Faculdade de Economia
UC, do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, da Escola Nacional de Saúde Pública da
Universidade Nova de Lisboa, do Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil - Lisboa e do
Hospital Espírito Santo de Évora.
 
O estudo evidencia que é urgente avaliar a sustentabilidade do modelo atual de cuidados de saúde e
apoio social para acomodar estas necessidades que só tendem a crescer. O cancro é responsável por
uma parte cada vez maior das mortes com necessidades paliativas (34% nos adultos e 38% nas
crianças).
 
A equipa salienta também o aumento de mortalidade por doenças respiratórias e neurodegenerativas
nos adultos e as áreas da pediatria com o maior número de crianças com doenças crónicas complexas
- a neonatologia, cardiologia e neurologia, para além da oncologia.
Dados de um milhão de pessoas analisados
Foram analisados dados de mais de um milhão de pessoas falecidas em Portugal entre 1987 e 2012,
cruzando as perspetivas de especialistas em saúde pública, cuidados paliativos e pediatria, para
melhor entender a realidade portuguesa.
 
"Encontrámos duas características-chave que definem a forma como a sociedade portuguesa lida com
doenças avançadas e o fim de vida. Por um lado há uma tradição de apoio familiar alargado -
tentamos cuidar dos nossos em casa, uma missão que é muito associada às mulheres na família. Por
outro lado somos extremamente dependentes dos hospitais - achamos que lá vamos encontrar os
melhores cuidados de saúde", explica Bárbara Gomes, líder do grupo de investigação.
 
Continuar a ler
 
Este modelo dual de cuidados, salienta a docente da FMUC, "leva a que tenhamos uma das mais altas
taxas de morte hospitalar do mundo, sobretudo em idades mais jovens e no cancro. Vivemos num
sistema hospitalocêntrico difícil de sustentar no futuro. Por isso, precisamos perceber que os cuidados
devem girar em torno dos doentes e das famílias, e não o contrário. Precisamos de uma revolução
Copernicana na forma como apoiamos pessoas com doenças avançadas e as suas famílias. Temos que
repensar e criar novas soluções".
 
Os investigadores alertam ainda para o aumento de longevidade, que prolonga a necessidade de
cuidados de meses para anos. Nas crianças, a idade mediana de morte aumentou de 6 meses em
1987 para 4 anos de idade em 2011, devido sobretudo à redução de mortes de recém-nascidos e
aumento de mortes na adolescência.
 
Ana Lacerda, médica pediatra no IPO Lisboa, que liderou a análise da mortalidade infantil, afirma que
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"as crianças com necessidades paliativas estão a viver mais tempo e 8 em cada 10 morre em contexto
hospitalar, quando o mais provável é que elas e as suas famílias preferissem que a morte ocorresse
noutro local. Esta tendência só é reversível investindo na criação de serviços de cuidados paliativos
pediátricos com forte apoio domiciliário, que acompanhem as crianças e famílias durante toda a sua
trajetória de vida".
 
Partilhar
 
Partilhar
 
2018-01-24T11:01:22Z
 
SAPO

Página 72



A73

Investigação revela grande necessidade de cuidados paliativos em Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/01/2018

Meio: Saúde Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ca28ab55

 
Em Portugal, 71% das mortes de adultos e 33% das mortes de crianças devem-se a doenças que
necessitam reconhecidamente de cuidados paliativos
 
Estas estimativas equiparam-se às de outros países europeus, mas carecem de capacidade de
resposta, sobretudo para crianças, revela um estudo liderado por Bárbara Gomes, docente da
Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra (FMUC).
 
A investigação, publicada nas revistas Palliative Medicine e BMC Pediatrics, foi financiada pela
Fundação Calouste Gulbenkian. Envolveu médicos e investigadores da Faculdade de Medicina da UC e
do King's College London, do Centro de Estudos e Investigação em Saúde da Faculdade de Economia
UC, do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, da Escola Nacional de Saúde Pública da
Universidade Nova de Lisboa, do Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil - Lisboa e do
Hospital Espírito Santo de Évora.
 
Bárbara Gomes e Ana Lacerda
 
O estudo evidencia que é urgente avaliar a sustentabilidade do modelo atual de cuidados de saúde e
apoio social para acomodar estas necessidades que só tendem a crescer. O cancro é responsável por
uma parte cada vez maior das mortes com necessidades paliativas (34% nos adultos e 38% nas
crianças).
 
A equipa salienta também o aumento de mortalidade por doenças respiratórias e neurodegenerativas
nos adultos e as áreas da pediatria com o maior número de crianças com doenças crónicas complexas
- a neonatologia, cardiologia e neurologia, para além da oncologia.
 
Foram analisados dados de mais de um milhão de pessoas falecidas em Portugal entre 1987 e 2012,
cruzando as perspetivas de especialistas em saúde pública, cuidados paliativos e pediatria, para
melhor entender a realidade portuguesa.
 
"Encontrámos duas características-chave que definem a forma como a sociedade portuguesa lida com
doenças avançadas e o fim de vida. Por um lado há uma tradição de apoio familiar alargado -
tentamos cuidar dos nossos em casa, uma missão que é muito associada às mulheres na família. Por
outro lado somos extremamente dependentes dos hospitais - achamos que lá vamos encontrar os
melhores cuidados de saúde", explica Bárbara Gomes, líder do grupo de investigação.
 
Este "modelo dual" de cuidados, salienta a docente da FMUC, "leva a que tenhamos uma das mais
altas taxas de morte hospitalar do mundo, sobretudo em idades mais jovens e no cancro. Vivemos
num sistema hospitalocêntrico difícil de sustentar no futuro. Por isso, precisamos perceber que os
cuidados devem girar em torno dos doentes e das famílias, e não o contrário. Precisamos de uma
revolução Copernicana na forma como apoiamos pessoas com doenças avançadas e as suas famílias.
Temos que repensar e criar novas soluções."
 
Os investigadores alertam ainda para o aumento de longevidade, que prolonga a necessidade de
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cuidados de meses para anos. Nas crianças, a idade mediana de morte aumentou de 6 meses em
1987 para 4 anos de idade em 2011, devido sobretudo à redução de mortes de recém-nascidos e
aumento de mortes na adolescência.
 
Ana Lacerda, médica pediatra no IPO Lisboa, que liderou a análise da mortalidade infantil, afirma que
"as crianças com necessidades paliativas estão a viver mais tempo e 8 em cada 10 morre em contexto
hospitalar, quando o mais provável é que elas e as suas famílias preferissem que a morte ocorresse
noutro local. Esta tendência só é reversível investindo na criação de serviços de cuidados paliativos
pediátricos com forte apoio domiciliário, que acompanhem as crianças e famílias durante toda a sua
trajetória de vida."
 
Comunicado/SO
 
Mais Noticias
 
2018-01-24 10:51:17+00:00
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Estudo da UC revela que os cuidados paliativos em Portugal são insuficientes
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/01/2018

Meio: Sol Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=2a7d4c45

 
De acordo com um estudo da Universidade de Coimbra (UC), revelado esta quarta-feira, Portugal tem
uma 'elevada necessidade' de cuidados paliativos, 'tanto para adultos, como crianças'. Mas há um
problema: são insuficientes, sobretudo para crianças.
 
Em Portugal, "71% das mortes de adultos e 33% das mortes de crianças devem-se a doenças que
necessitam reconhecidamente de cuidados paliativos", indica a Universidade, referindo ainda que,
embora as estimativas sejam semelhantes às de outros países da Europa, "carecem de capacidade de
resposta, sobretudo para crianças".
 
O estudo revelado hoje foi liderado por uma docente da Faculdade de Medicina da UC, Bárbara Gomes,
e a investigação envolveu vário médicos e cientistas desta Faculdada, do King's College London, do
centro de Estudos e Investigação em Saúde da Faculdade de Economia da UC, do Instituto de Saúde
Pública da Universidade do Porto, da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de
Lisboa, do Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil/Lisboa e do Hospital Espírito Santo, de
Évora.
 
O estudo foi publicado nas revistas Palliative Medicine e na BMC Pediatrics e, foi financiado pela
Fundação Calouste Gulbenkian.
 
"O cancro é responsável por uma parte cada vez maior das mortes com necessidades paliativas (34%
nos adultos e 38% nas crianças)", sendo que "o aumento de mortalidade por doenças respiratórias e
neurodegenerativas nos adultos e as áreas da pediatria com o maior número de crianças com doenças
crónicas complexas - neonatologia, cardiologia e neurologia, para além da oncologia", também tem
uma importante 'culpa', referiu, em declarações à Lusa, a UC.
 
Para a investigação foram analisados dados de mais de um milhão de pessoas falecidas em Portugal,
entre 1987 e 2012, "cruzando as perspetivas de especialistas em saúde pública, cuidados paliativos e
pediatria, para melhor entender a realidade portuguesa", indica a Universidade de Coimbra.
 
Bárbara Gomes, frisou ainda que há uma necessidade de "perceber que os cuidados devem girar em
torno dos doentes e das famílias, e não o contrário", sendo então precisa "uma revolução Copernicana
na forma" como se apoiam as "pessoas com doenças avançadas e as suas famílias". "É preciso
repensar e criar novas soluções", conclui.
 
24 de janeiro 2018
 
SOL
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Um estudo revelou que "71% das mortes de adultos e 33% das mortes de crianças devem-se a
doenças que necessitam reconhecidamente de cuidados paliativos".
 
Um estudo liderado por uma docente da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra (FMUC)
revelou que Portugal tem "elevada necessidade" de cuidados paliativos, "tanto para adultos, como
para crianças".
 
Financiada pela Fundação Calouste Gulbenkian e publicada nas revistas Palliative Medicine e BMC
Pediatrics, a investigação envolveu médicos e investigadores da Faculdade de Medicina da UC e do
King's College London, do Centro de Estudos e Investigação em Saúde da Faculdade de Economia UC,
do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, da Escola Nacional de Saúde Pública da
Universidade Nova de Lisboa, do Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil - Lisboa e do
Hospital Espírito Santo de Évora.
 
Em Portugal, "71% das mortes de adultos e 33% das mortes de crianças devem-se a doenças que
necessitam reconhecidamente de cuidados paliativos", refere o estudo divulgado esta quarta-feira pela
UC. Embora estas estimativas se equiparem às de outros países europeus, "carecem de capacidade de
resposta, sobretudo para crianças".
 
A investigação "evidencia que é urgente avaliar a sustentabilidade do modelo actual de cuidados de
saúde e apoio social para acomodar estas necessidades que só tendem a crescer", explica a
Universidade.
 
"O cancro é responsável por uma parte cada vez maior das mortes com necessidades paliativas (34%
nos adultos e 38% nas crianças)", prossegue.
 
"O aumento de mortalidade por doenças respiratórias e neuro degenerativas nos adultos e as áreas da
pediatria com o maior número de crianças com doenças crónicas complexas - neonatologia,
cardiologia e neurologia, para além da oncologia", salienta a equipa de especialistas.
 
Para o estudo foram analisados dados de mais de um milhão de pessoas falecidas em Portugal entre
1987 e 2012, "cruzando as perspectivas de especialistas em saúde pública, cuidados paliativos e
pediatria, para melhor entender a realidade portuguesa".
 
O modelo dual
Os investigadores encontraram "duas características-chave" para definir a forma como a sociedade
portuguesa lida com doenças avançadas e com o fim de vida.
 
"Por um lado, há uma tradição de apoio familiar alargado - tentamos cuidar dos nossos em casa, uma
missão que é muito associada às mulheres na família. Por outro lado, somos extremamente
dependentes dos hospitais - achamos que lá vamos encontrar os melhores cuidados de saúde", explica
Bárbara Gomes, a líder do grupo de investigação.
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O "modelo dual", refere o estudo, "leva a que se tenha uma das mais altas taxas de morte hospitalar
do mundo, sobretudo em idades mais jovens e no cancro. Vivemos num sistema 'hospitalocêntrico'
difícil de sustentar no futuro".
 
Para isso, é preciso "perceber que os cuidados devem girar em torno dos doentes e das famílias, e não
o contrário". É também necessária uma revolução na forma como se apoiam as "pessoas com doenças
avançadas e as suas famílias".
 
Aumento da longevidade prolonga necessidade de cuidados
De acordo com o estudo hoje divulgado, o aumento de longevidade prolonga a necessidade de
cuidados paliativos de meses para anos.
 
Nas crianças, a idade mediana de morte aumentou, de 1987 para 2011, de 6 meses para 4 anos de
idade, principalmente devido à redução de mortes de recém-nascidos e aumento de mortes na
adolescência.
 
A médica pediatra no IPO Lisboa, Ana Lacerda, explica que "as crianças com necessidades paliativas
estão a viver mais tempo e 8 em cada 10 morre em contexto hospitalar, quando o mais provável é
que elas e as suas famílias preferissem que a morte ocorresse noutro local. Esta tendência só é
reversível investindo na criação de serviços de cuidados paliativos pediátricos com forte apoio
domiciliário, que acompanhem as crianças e famílias durante toda a sua trajectória de vida".
 
Bruxelas já manifestou publicamente as suas preocupações em relação ao estado do sector: em
Novembro do ano passado, num diagnóstico à saúde, a Comissão Europeia alertou que, além da
medicina dentária e da saúde mental, era preciso melhorar os serviços dos cuidados paliativos.
 
12:17
 
12:17
 Mariana Branco
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Portugal tem "elevada necessidade" de cuidados paliativos, "tanto para adultos, como para crianças",
de acordo com um estudo hoje divulgado pela Universidade de Coimbra (UC).
 
Em Portugal, "71% das mortes de adultos e 33% das mortes de crianças devem-se a doenças que
necessitam reconhecidamente de cuidados paliativos", afirma a UC, sublinhando que embora estas
estimativas se equiparem às de outros países europeus, "carecem de capacidade de resposta,
sobretudo para crianças".
 
Liderada por Bárbara Gomes, docente da Faculdade de Medicina da UC, a investigação envolveu
médicos e investigadores daquela Faculdade, do King's College London, do Centro de Estudos e
Investigação em Saúde da Faculdade de Economia da UC, do Instituto de Saúde Pública da
Universidade do Porto, da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa, do
Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil/Lisboa e do Hospital Espírito Santo, de Évora.
 
Já publicado nas revistas Palliative Medicine e BMC Pediatrics, o estudo, que foi financiado pela
Fundação Calouste Gulbenkian, "evidencia que é urgente avaliar a sustentabilidade do modelo atual de
cuidados de saúde e apoio social para acomodar estas necessidades que só tendem a crescer", afirma
a UC, numa nota enviada hoje à agência Lusa.
 
"O cancro é responsável por uma parte cada vez maior das mortes com necessidades paliativas (34%
nos adultos e 38% nas crianças)", acrescenta.
 
A equipa de especialistas salienta também "o aumento de mortalidade por doenças respiratórias e
neurodegenerativas nos adultos e as áreas da pediatria com o maior número de crianças com doenças
crónicas complexas -- neonatologia, cardiologia e neurologia, para além da oncologia".
 
No âmbito da investigação, foram analisados dados de mais de um milhão de pessoas falecidas em
Portugal entre 1987 e 2012, "cruzando as perspetivas de especialistas em saúde pública, cuidados
paliativos e pediatria, para melhor entender a realidade portuguesa", refere a UC.
 
"Encontrámos duas características-chave que definem a forma como a sociedade portuguesa lida com
doenças avançadas e o fim de vida", relata Bárbara Gomes.
 
"Por um lado, há uma tradição de apoio familiar alargado -- tentamos cuidar dos nossos em casa, uma
missão que é muito associada às mulheres na família. Por outro lado, somos extremamente
dependentes dos hospitais -- achamos que lá vamos encontrar os melhores cuidados de saúde",
explica, citada pela UC, Bárbara Gomes, líder do grupo de investigação.
 
Este "modelo dual" de cuidados -- salienta ainda a docente da Faculdade de Medicina de Coimbra --
"leva a que se tenha uma das mais altas taxas de morte hospitalar do mundo, sobretudo em idades
mais jovens e no cancro. Vivemos num sistema 'hospitalocêntrico 'difícil de sustentar no futuro".

Página 78



 
É preciso, por isso, "perceber que os cuidados devem girar em torno dos doentes e das famílias, e não
o contrário", é necessária "uma revolução Copernicana na forma" como se apoiam as "pessoas com
doenças avançadas e as suas famílias", sustenta a investigadora, sublinhando que se impõe "repensar
e criar novas soluções".
 
Os investigadores alertam ainda para o aumento de longevidade, que prolonga a necessidade de
cuidados de meses para anos. "Nas crianças, a idade mediana de morte aumentou de seis meses em
1987 para quatro anos de idade em 2011, devido sobretudo à redução de mortes de recém-nascidos e
aumento de mortes na adolescência", refere a UC.
 
Ana Lacerda, médica pediatra no Instituto Português de Oncologia em Lisboa, que liderou a análise da
mortalidade infantil, afirma que "as crianças com necessidades paliativas estão a viver mais tempo" e
que "oito em cada 10 morre em contexto hospitalar, quando o mais provável é que elas e as suas
famílias preferissem que a morte ocorresse noutro local".
 
Esta tendência, salienta a médica, "só é reversível investindo na criação de serviços de cuidados
paliativos pediátricos com forte apoio domiciliário, que acompanhem as crianças e famílias durante
toda a sua trajetória de vida".
 
Lusa
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Estudo da Universidade de Coimbra revela que os serviços "carecem de capacidade de resposta,
sobretudo para crianças"
 
Portugal tem "elevada necessidade" de cuidados paliativos, "tanto para adultos, como para crianças",
de acordo com um estudo divulgado, esta quarta-feira, pela Universidade de Coimbra (UC).
 
Em Portugal, "71% das mortes de adultos e 33% das mortes de crianças devem-se a doenças que
necessitam reconhecidamente de cuidados paliativos", afirma a UC, sublinhando que embora estas
estimativas se equiparem às de outros países europeus, "carecem de capacidade de resposta,
sobretudo para crianças".
 
Liderada por Bárbara Gomes, docente da Faculdade de Medicina da UC, a investigação envolveu
médicos e investigadores daquela Faculdade, do King's College London, do Centro de Estudos e
Investigação em Saúde da Faculdade de Economia da UC, do Instituto de Saúde Pública da
Universidade do Porto, da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa, do
Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil/Lisboa e do Hospital Espírito Santo, de Évora.
 
Já publicado nas revistas Palliative Medicine e BMC Pediatrics, o estudo, que foi financiado pela
Fundação Calouste Gulbenkian, "evidencia que é urgente avaliar a sustentabilidade do modelo atual de
cuidados de saúde e apoio social para acomodar estas necessidades que só tendem a crescer", afirma
a UC, numa nota enviada à agência Lusa.
 
 
"O cancro é responsável por uma parte cada vez maior das mortes com necessidades paliativas (34%
nos adultos e 38% nas crianças)", acrescenta.
 
A equipa de especialistas salienta também "o aumento de mortalidade por doenças respiratórias e
neurodegenerativas nos adultos e as áreas da pediatria com o maior número de crianças com doenças
crónicas complexas - neonatologia, cardiologia e neurologia, para além da oncologia".
 
No âmbito da investigação, foram analisados dados de mais de um milhão de pessoas falecidas em
Portugal entre 1987 e 2012, "cruzando as perspetivas de especialistas em saúde pública, cuidados
paliativos e pediatria, para melhor entender a realidade portuguesa", refere a UC.
 
 
"Encontrámos duas características-chave que definem a forma como a sociedade portuguesa lida com
doenças avançadas e o fim de vida", relata Bárbara Gomes.
 
"Por um lado, há uma tradição de apoio familiar alargado - tentamos cuidar dos nossos em casa, uma
missão que é muito associada às mulheres na família. Por outro lado, somos extremamente
dependentes dos hospitais - achamos que lá vamos encontrar os melhores cuidados de saúde",
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explica, citada pela UC, Bárbara Gomes, líder do grupo de investigação.
 
Este "modelo dual" de cuidados - salienta ainda a docente da Faculdade de Medicina de Coimbra -
"leva a que se tenha uma das mais altas taxas de morte hospitalar do mundo, sobretudo em idades
mais jovens e no cancro. Vivemos num sistema 'hospitalocêntrico 'difícil de sustentar no futuro".
 
É preciso, por isso, "perceber que os cuidados devem girar em torno dos doentes e das famílias, e não
o contrário", é necessária "uma revolução Copernicana na forma" como se apoiam as "pessoas com
doenças avançadas e as suas famílias", sustenta a investigadora, sublinhando que se impõe "repensar
e criar novas soluções".
 
Os investigadores alertam ainda para o aumento de longevidade, que prolonga a necessidade de
cuidados de meses para anos. "Nas crianças, a idade mediana de morte aumentou de seis meses em
1987 para quatro anos de idade em 2011, devido sobretudo à redução de mortes de recém-nascidos e
aumento de mortes na adolescência", refere a UC.
 
Ana Lacerda, médica pediatra no Instituto Português de Oncologia em Lisboa, que liderou a análise da
mortalidade infantil, afirma que "as crianças com necessidades paliativas estão a viver mais tempo" e
que "oito em cada 10 morre em contexto hospitalar, quando o mais provável é que elas e as suas
famílias preferissem que a morte ocorresse noutro local".
 
Esta tendência, salienta a médica, "só é reversível investindo na criação de serviços de cuidados
paliativos pediátricos com forte apoio domiciliário, que acompanhem as crianças e famílias durante
toda a sua trajetória de vida".
 
/ AM
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Portugal tem "elevada necessidade" de cuidados paliativos, "tanto para adultos, como para crianças",
de acordo com um estudo hoje divulgado pela Universidade de Coimbra (UC).
 
Em Portugal, "71% das mortes de adultos e 33% das mortes de crianças devem-se a doenças que
necessitam reconhecidamente de cuidados paliativos", afirma a UC, sublinhando que embora estas
estimativas se equiparem às de outros países europeus, "carecem de capacidade de resposta,
sobretudo para crianças".
 
Liderada por Bárbara Gomes, docente da Faculdade de Medicina da UC, a investigação envolveu
médicos e investigadores daquela Faculdade, do King's College London, do Centro de Estudos e
Investigação em Saúde da Faculdade de Economia da UC, do Instituto de Saúde Pública da
Universidade do Porto, da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa, do
Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil/Lisboa e do Hospital Espírito Santo, de Évora.
 
Já publicado nas revistas Palliative Medicine e BMC Pediatrics, o estudo, que foi financiado pela
Fundação Calouste Gulbenkian, "evidencia que é urgente avaliar a sustentabilidade do modelo atual de
cuidados de saúde e apoio social para acomodar estas necessidades que só tendem a crescer", afirma
a UC, numa nota enviada hoje à agência Lusa.
 
"O cancro é responsável por uma parte cada vez maior das mortes com necessidades paliativas (34%
nos adultos e 38% nas crianças)", acrescenta.
 
A equipa de especialistas salienta também "o aumento de mortalidade por doenças respiratórias e
neurodegenerativas nos adultos e as áreas da pediatria com o maior número de crianças com doenças
crónicas complexas - neonatologia, cardiologia e neurologia, para além da oncologia".
 
No âmbito da investigação, foram analisados dados de mais de um milhão de pessoas falecidas em
Portugal entre 1987 e 2012, "cruzando as perspetivas de especialistas em saúde pública, cuidados
paliativos e pediatria, para melhor entender a realidade portuguesa", refere a UC.
 
"Encontrámos duas características-chave que definem a forma como a sociedade portuguesa lida com
doenças avançadas e o fim de vida", relata Bárbara Gomes.
 
"Por um lado, há uma tradição de apoio familiar alargado - tentamos cuidar dos nossos em casa, uma
missão que é muito associada às mulheres na família. Por outro lado, somos extremamente
dependentes dos hospitais - achamos que lá vamos encontrar os melhores cuidados de saúde",
explica, citada pela UC, Bárbara Gomes, líder do grupo de investigação.
 
Este "modelo dual" de cuidados - salienta ainda a docente da Faculdade de Medicina de Coimbra -
"leva a que se tenha uma das mais altas taxas de morte hospitalar do mundo, sobretudo em idades
mais jovens e no cancro. Vivemos num sistema 'hospitalocêntrico 'difícil de sustentar no futuro".
 
É preciso, por isso, "perceber que os cuidados devem girar em torno dos doentes e das famílias, e não
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o contrário", é necessária "uma revolução Copernicana na forma" como se apoiam as "pessoas com
doenças avançadas e as suas famílias", sustenta a investigadora, sublinhando que se impõe "repensar
e criar novas soluções".
 
Os investigadores alertam ainda para o aumento de longevidade, que prolonga a necessidade de
cuidados de meses para anos. "Nas crianças, a idade mediana de morte aumentou de seis meses em
1987 para quatro anos de idade em 2011, devido sobretudo à redução de mortes de recém-nascidos e
aumento de mortes na adolescência", refere a UC.
 
Ana Lacerda, médica pediatra no Instituto Português de Oncologia em Lisboa, que liderou a análise da
mortalidade infantil, afirma que "as crianças com necessidades paliativas estão a viver mais tempo" e
que "oito em cada 10 morre em contexto hospitalar, quando o mais provável é que elas e as suas
famílias preferissem que a morte ocorresse noutro local".
 
Esta tendência, salienta a médica, "só é reversível investindo na criação de serviços de cuidados
paliativos pediátricos com forte apoio domiciliário, que acompanhem as crianças e famílias durante
toda a sua trajetória de vida".
 
JEF //
 
Lusa/Fim
 
Lusa
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Em Portugal, "71% das mortes de adultos e 33% das mortes de crianças devem-se a doenças que
necessitam reconhecidamente de cuidados paliativos", afirma a UC, sublinhando que embora estas
estimativas se equiparem às de outros países europeus, "carecem de capacidade de resposta,
sobretudo para crianças".
 
Liderada por Bárbara Gomes, docente da Faculdade de Medicina da UC, a investigação envolveu
médicos e investigadores daquela Faculdade, do King's College London, do Centro de Estudos e
Investigação em Saúde da Faculdade de Economia da UC, do Instituto de Saúde Pública da
Universidade do Porto, da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa, do
Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil/Lisboa e do Hospital Espírito Santo, de Évora.
 
Já publicado nas revistas Palliative Medicine e BMC Pediatrics, o estudo, que foi financiado pela
Fundação Calouste Gulbenkian, "evidencia que é urgente avaliar a sustentabilidade do modelo atual de
cuidados de saúde e apoio social para acomodar estas necessidades que só tendem a crescer", afirma
a UC, numa nota enviada hoje à agência Lusa.
 
"O cancro é responsável por uma parte cada vez maior das mortes com necessidades paliativas (34%
nos adultos e 38% nas crianças)", acrescenta.
 
A equipa de especialistas salienta também "o aumento de mortalidade por doenças respiratórias e
neurodegenerativas nos adultos e as áreas da pediatria com o maior número de crianças com doenças
crónicas complexas - neonatologia, cardiologia e neurologia, para além da oncologia".
 
No âmbito da investigação, foram analisados dados de mais de um milhão de pessoas falecidas em
Portugal entre 1987 e 2012, "cruzando as perspetivas de especialistas em saúde pública, cuidados
paliativos e pediatria, para melhor entender a realidade portuguesa", refere a UC.
 
"Encontrámos duas características-chave que definem a forma como a sociedade portuguesa lida com
doenças avançadas e o fim de vida", relata Bárbara Gomes.
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"Por um lado, há uma tradição de apoio familiar alargado - tentamos cuidar dos nossos em casa, uma
missão que é muito associada às mulheres na família. Por outro lado, somos extremamente
dependentes dos hospitais - achamos que lá vamos encontrar os melhores cuidados de saúde",
explica, citada pela UC, Bárbara Gomes, líder do grupo de investigação.
 
Este "modelo dual" de cuidados - salienta ainda a docente da Faculdade de Medicina de Coimbra -
"leva a que se tenha uma das mais altas taxas de morte hospitalar do mundo, sobretudo em idades
mais jovens e no cancro. Vivemos num sistema 'hospitalocêntrico 'difícil de sustentar no futuro".
 
É preciso, por isso, "perceber que os cuidados devem girar em torno dos doentes e das famílias, e não
o contrário", é necessária "uma revolução Copernicana na forma" como se apoiam as "pessoas com
doenças avançadas e as suas famílias", sustenta a investigadora, sublinhando que se impõe "repensar
e criar novas soluções".
 
Os investigadores alertam ainda para o aumento de longevidade, que prolonga a necessidade de
cuidados de meses para anos. "Nas crianças, a idade mediana de morte aumentou de seis meses em
1987 para quatro anos de idade em 2011, devido sobretudo à redução de mortes de recém-nascidos e
aumento de mortes na adolescência", refere a UC.
 
Ana Lacerda, médica pediatra no Instituto Português de Oncologia em Lisboa, que liderou a análise da
mortalidade infantil, afirma que "as crianças com necessidades paliativas estão a viver mais tempo" e
que "oito em cada 10 morre em contexto hospitalar, quando o mais provável é que elas e as suas
famílias preferissem que a morte ocorresse noutro local".
 
Esta tendência, salienta a médica, "só é reversível investindo na criação de serviços de cuidados
paliativos pediátricos com forte apoio domiciliário, que acompanhem as crianças e famílias durante
toda a sua trajetória de vida".
 
Por Lusa
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