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http://www.azores.gov.pt/NR/rdonlyres/E940C3C2-41E0-41B4-9354-

7DECA2C2F76A/338448/PlanoRegionaldeSade20092012Agregado.pdf 

 

Plano Regional de Saúde 

… 

Incentivar nos Hospitais, EPE e Centros de Saúde/Un idades de Saúde de Ilha da 
RAA a implementação de estruturas de apoio psicosso cial aos doentes 
oncológicos e promover a formação dos profissionais  de saúde em Cuidados 
Paliativos; 
 

 

Programa Regional de Prevenção e 
Controlo das 
Doenças Oncológicas  

 

2.5. Promoção da multidisciplinaridade no diagnósti co e planeamento da 
terapêutica 
O tratamento dos doentes com doença oncológica é da responsabilidade de todas as 
instituições de saúde, com especial ênfase para os Hospitais, EPE, não obstante a 
abordagem do doente oncológico dever ser feita numa perspectiva integrada, pelo que 
as estruturas existentes na RAA devem agir numa lógica de complementaridade de 
recursos, com o objectivo de promover a melhoria da qualidade dos cuidados 
prestados. 
 
Distinguimos como principais as seguintes áreas estratégicas: 
• Equipas Multidisciplinares. As decisões terapêuticas devem ser tomadas, sempre 
que possível, por equipas multidisciplinares, Para além da Oncologia Médica, 
Hematologia, e Anatomia Patológica, outras especialidades médicas e cirúrgicas 
desempenham um papel crucial no diagnóstico e tratamento do doente oncológico. A 
estruturação das consultas multidisciplinares deve constituir um dos objectivos 
primordiais na actividade hospitalar em Oncologia. 
 

… 

Protocolos. Promover a definição e adopção de protocolos de diagnóstico e 
terapêutica para uma maior qualidade e equidade dos cuidados prestados, 
favorecendo as reduções de iniquidades, permitindo que problemas iguais tenham 
abordagens idênticas, independentemente do local em que o doente é tratado. 
 

… 
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2.6. Cuidados Paliativos - Apoio Psicossocial 
O objectivo dos cuidados paliativos, também no contexto da abordagem global e da 
intervenção holística nesta doença, é o de proporcionar integradamente o bem-estar 
sustentado, a qualidade de vida possível e o máximo conforto físico, psíquico, social e 
espiritual ao doente e à sua família, quando o sofrimento está presente e a doença 
é severa e/ou avançada, progressiva e incurável, independentemente do seu curso e 
da duração da sobrevivência. 
 
Por outro lado, porém e tal como é acentuado no Plano Nacional de Cuidados 
Paliativos (2004), devem os Cuidados Paliativos ser oferecidos com base nas 
necessidades sentidas pelos doentes, suas famílias e cuidadores, e não apenas no 
cingido prognóstico ou no diagnóstico médico, pelo que Cuidados Paliativos podem 
ser introduzidos em fases ainda precoces da doença – qualquer que seja –, e muito 
especialmente quando o sofrimento é intenso e a questão do sentido último da vida 
ganha uma relevância existencial mais profunda. 
No âmbito das orientações regionais já delineadas, constituirá assim estratégia 
fundamental e urgente reflectir criticamente e acautelar a específica, real e produtiva 
integração prática, cientificamente balizada e humanisticamente orientada, do doente 
oncológico na Rede de Cuidados Continuados Integrados2, também à luz das 
Recomendações da ANCP (Associação Nacional de Cuidados Paliativos, 2006), do 
Plano Nacional de 2004 e da respectiva Proposta de Revisão (2008-2016) entretanto 
avançada, com as naturais e implicáveis adaptações à realidade açoriana. 
 

… 

Criação de grupos trabalho hospitalares para implementação de consultas 
multidisciplinares em 2010 e sua implementação até o final de 2012. 
 

 

 

 

Vai ser proposto um  
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Dor  

 

 

 

Está aprovada a Rede de Cuidados Continuados (ver Decreto Regional) 


