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À Conversa com…Dra. Fátima Teixeira
A Dra. Fátima Teixeira é Médica de Família (MF) e Médica Paliativista com
larga experiência na Equipa Comunitária de Suporte em Cuidados Paliativos
(ECSCP) do Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) Sotavento, uma das
primeiras Equipas Comunitárias constituída em Portugal nos Cuidados de
Saúde Primários (CSP).
É um privilégio partilhar esta conversa acerca dos caminhos que se entrecruzaram entre a Medicina Geral e Familiar (MGF) e os Cuidados Paliativos (CP).
A entrevista foi realizada por um membro do GEsPal, Dra. Marta Guedes,
Coordenadora da ECSCP do ACeS Espinho-Gaia.
www.apmgf.pt

Dra. Fátima Teixeira
Médica de Família e Médica Paliativista

O que a levou, enquanto MF, a dedicar-se aos CP?
Os CP entraram na minha vida quando estava ainda no Internato de MGF. Nesse momento da minha formação deparei-me com
doentes em fim de vida cujo sofrimento não conseguia mitigar. Tal deveu-se à complexidade própria de cada situação e também
por, nessa altura, não ter formação nem condições organizacionais para fazê-lo.
Qual(is) a(s) mais-valia(s) e dificuldade(s) de ser Paliativista, sendo a sua formação de base MGF?
O MF tem uma perspectiva privilegiada perante o fim de vida dos utentes que acompanhou durante muito tempo e que conhece
bem. Esse conhecimento ajuda-o a integrar cada doente no seu contexto social e psicológico particular. Uma das características
da MGF é abordar o doente na sua vida peculiar, ultrapassando a consideração meramente clínica que é, muitas das vezes mas
nem sempre, o motivo por que os doentes procuram o MF: o conhecimento do próprio e da sua vida. Ora, os CP lidam com
situações limite, onde a relação terapêutica estabelecida ao longo do tempo pode criar uma confiança mútua que, se existir, faz
a diferença. As dificuldades que poderão existir na abordagem das situações complexas devem e podem ser colmatadas com
formação específica dos MF em Medicina Paliativa, nomeadamente com estágios práticos em CP.
Quais os principais desafios das Equipas Comunitárias em Portugal e também agora especificamente em tempos de
COVID-19?
Os principais desafios das ECSCP nos dias de hoje respeitam essencialmente à captação de recursos humanos médicos que, por
funcionarem organizativamente nos CSP, têm de ser da carreira de MGF. As ECSCP são formadas nos ACeS por médicos e enfermeiros de família, psicólogos e outros profissionais que deles fazem parte. Acontece, porém, que um MF que decida dedicar-se
exclusivamente aos CP tem a progressão da sua carreira comprometida uma vez que não ter uma lista tipificada de doentes inscritos é considerado negativamente nos concursos para progressão na carreira. Concorrerá sempre em desvantagem com os
colegas que mantiveram a sua lista de utentes. Para o desenvolvimento dos CP nos CSP, nomeadamente na generalização das
ECSCP nos ACeS do país, que é como quem diz, na comunidade, junto dos doentes, considero imprescindível a adesão dos MF.
No entanto, para que estes abracem uma causa tão nobre como necessária, é imprescindível que sejam criadas as condições de
valorização profissional pelo legislador. Só assim estarão cumpridas as condições mínimas para que possam integrar os CP na sua
atividade do quotidiano, contribuindo com a sua atenção de proximidade para minorar o sofrimento e aumentar o conforto dos
doentes. Está provado que os CP comunitários diminuem drasticamente a ida dos doentes às urgências hospitalares e aumentam
o número de falecimentos no domicílio quando é este o desejo expresso dos mesmos.
Em tempos de COVID-19, a existência destas equipas especializadas permite a redução das deslocações desnecessárias destes
doentes aos cuidados de saúde. O acompanhamento diário de cada caso, por telefone ou no domicílio, que é feito por norma
mesmo fora do período da pandemia, permite racionalizar o deslocamento dos doentes aos serviços de saúde, nomeadamente
às urgências hospitalares, diminuindo assim o risco da exposição desnecessária.
De que forma os CP podem atrair mais MF com formação a optarem por dedicação exclusiva a esta área?
A dedicação exclusiva dos MF aos CP nos ACeS só terá dimensão quando for suficientemente estimulante e atraente. O seu
trabalho deve ser valorizado nos curricula e reconhecido pela tutela. Considero também muito importante enquadrar as ECSCP
nos ACeS atribuindo-lhes o estatuto de unidades funcionais com a autonomia e responsabilidade que tal representa. Autonomia
de gestão e pela obtenção de resultados devidamente contratualizados possibilitando a obtenção de incentivos institucionais
como as restantes unidades funcionais. A presença dos CP nos CSP é uma urgência nacional e porventura a única estratégia de os
tornar universais, a bandeira mais relevante do Serviço Nacional de Saúde (SNS).
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Atividades realizadas
23º Congresso Nacional de Medicina Geral e Familiar
No dia 26 de setembro de 2019 o GEsPal esteve representado no 23º
Congresso Nacional de Medicina Geral e Familiar, na cidade de Évora, pelos
membros Joana Moreira, Marta Guedes, Nádia Marinho e Sara Martins, tendo
sido realizado o workshop “Desprescrever em Cuidados Paliativos”. O
objetivo foi capacitar os participantes para a identificação e conhecimento
de estratégias de desprescrição em CP.
A primeira parte foi dedicada ao contexto ético-clínico do processo de
desprescrição no doente em fim de vida e identificação das barreiras
existentes à sua concretização no âmbito da MGF. Foram posteriormente
apresentadas estratégias para o reconhecimento da utilização de fármacos
potencialmente inapropriados e discutidas particularidades das principais
classes farmacológicas utilizadas nestes doentes – sistema nervoso central,
cardiovascular, endocrinológico, respiratório e gastrointestinal.
A apresentação de casos clínicos, tendo por base a descrição de situações da
prática clínica, foi o ponto de partida para a discussão entre participantes e
para a elaboração de um plano de cuidados adequados à fase de vida do
doente.
Curso do GEsPal: “Controlo sintomático em Cuidados Paliativos, para
além da Dor”
Nos dias 7 de Setembro e 30 de Novembro de 2019 foi realizado nas
delegações distritais da APMGF em Lisboa e Coimbra, respetivamente, um
curso subordinado ao tema “Controlo Sintomático em Cuidados Paliativos,
para além da Dor”, que teve, como formadores membros e colaboradores do
GEsPal: Abel Abejas, Ana Sofia Carrapa, Célia Silva, Filipa Costa, Hélder Aguiar,
Joana Casanova, Joana Gama Moreira, Marta Guedes e Rita Abelho.
Este primeiro curso organizado pelo GEsPal teve como objetivo capacitar e
dotar os MF de conhecimentos e ferramentas para melhorar a sua intervenção junto do doente em CP. A partir de uma metodologia interativa, foi
possível abordar os principais sintomas dos doentes em CP, além da dor, que
estão muito presentes ao longo da trajetória da sua doença, tais como:
confusão, estertor, agitação, dispneia, tosse, hemoptises, obstipação,
anorexia, astenia, sintomas orais, náuseas e vómitos. Por serem passíveis de
controlo (quase sempre), com impacto na redução do sofrimento e melhoria
da qualidade de vida destes doentes e das suas famílias, torna-se fundamental a sua identificação, avaliação e abordagem precoce, que deve começar ao
nível dos CSP.
O GEsPal gostaria de agradecer todo o apoio prestado pela APMGF para a
concretização deste curso. Proporcionou-se um excelente momento de
aprendizagem para todos e constituiu uma motivação para continuarmos a
investir na formação em CP.
Folheto: Comunicar más notícias
Com o folheto "Comunicar más notícias" pretendeu-se sensibilizar para a
necessidade dos profissionais de saúde desenvolverem competências de
transmissão das mesmas, tendo em consideração o seu impacto no
doente e seus familiares.

www.apmgf.pt
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III Jornadas do Núcleo de Estudos de Medicina Paliativa (NEMPal)
No dia 8 de fevereiro de 2020 realizaram-se as III Jornadas do NEMPal que contaram com
a participação da Dra. Helena Beça, Coordenadora do GEsPal, no Debate "Integração dos
Cuidados Paliativos no Trajeto da Doença".

www.apmgf.pt

Partindo de quatro questões colocadas pelo moderador da mesa, Dr. António Carneiro,
"Como e quando integrar os CP na doença", "Como valoriza os cuidados centrados no
doente", "Quando é que os CP devem ser integrados na evolução da doença" e "Na sua
experiência prática os CP são integrados no plano de cuidados no momento mais
oportuno", os participantes (Dra. Edna Gonçalves – Presidente da Comissão Nacional dos
Cuidados Paliativos, Dra. Joaquina Maurício – Oncologista no IPO do Porto, Dra. Paula
Simões – Pneumologista na Unidade Local de Saúde de Matosinhos e Prof. Doutor
António Araújo – Oncologista no Centro Hospitalar Universitário do Porto), refletiram
sobre os cuidados prestados aos doentes em fim de vida e suas famílias atualmente,
abordando as dificuldades e deficiências sentidas e partilhando propostas baseadas nas
suas experiências com intuito de melhoria.
Foi consensual que atualmente os CP (sobretudo os CP especializados) ainda não são
disponibilizados aos doentes de forma precoce e sistemática, apesar dos múltiplos
benefícios já descritos reiteradamente na literatura ao nível do controlo sintomático, da
qualidade de vida do paciente e seus cuidadores e da redução de custos para o SNS. Será
um factor decisor para a mudança deste paradigma a cobertura nacional de CP especializados, nomeadamente no que se refere às Equipas Intra Hospitalares de Suporte em
Cuidados Paliativos e às ECSCP que contribuirão para a prestação deste tipo de cuidados
e para a divulgação e formação de ações paliativas.
Cuidados de Saúde partilhados em Urologia e Medicina Geral e Familiar
No dia 20 de fevereiro de 2020 a Dra. Helena Beça participou também no evento “Cuidados de Saúde partilhados em Urologia e Medicina Geral e Familiar”, que teve lugar nos
dias 20 e 21 de fevereiro de 2020, na Ordem dos Médicos, Porto. Na mesa redonda
dedicada ao Doente com cancro da próstata metastizado – Transição de cuidados, que
contou também com a participação do Prof. Doutor Carlos Silva, Urologista do Centro
Hospitalar de S. João, foi discutida a necessidade da continuidade de cuidados, com
abordagem por parte de ambas as especialidades da gestão de complicações, reabilitação, controlo de sintomas, apoio e ensino à família, discussão de objetivos de vida,
envolvimento dos recursos da comunidade e preparação para o luto.

Ações futuras:
2as Jornadas GEsPal: A propósito do Dia Mundial dos CP, o GEsPal irá organizar o segundo evento dirigido a MF
e outros profissionais de saúde que prestam cuidados a doentes com necessidades paliativas.
Após o sucesso da primeira edição, em 2019, e face às circunstâncias atuais, este ano o Grupo aposta numa
versão online, transmitida em horário pós-laboral, nos dias 6, 8 e 10 de outubro. Em breve serão divulgadas mais
novidades.

Para acompanhar as atividades e publicações do GEsPal siga a página do
grupo nos diferentes canais:
• APMGF: https://apmgf.pt/grupos_de_estudo/cuidados-paliativos/
• Facebook: https://www.facebook.com/gespalapmgf/

