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1 INTRODUÇÃO 

 
A inserção da enfermagem na elaboração do plano de alta é fundamental, 

pois a equipe participa ativamente do cuidado, conhecendo as necessidades e os 
problemas decorrentes da patologia, podendo auxiliar o doente a organizar 
estratégias para prevenir complicações e possibilitar uma melhor recuperação. 

Trabalhar com o paciente terminal constitui um grande desafio para a 
enfermagem, uma vez que realiza o cuidado buscando reestabelecer sua saúde. 
Neste contexto, a estruturação de um plano de alta é ainda mais desafiador, já que 
não se sabe se o mesmo será posto em prática e até que ponto isto pode ser feito. 

Assim, objetivou-se com este trabalho apresentar a experiência da elaboração 
de um plano de alta para um paciente em estado terminal, bem como apontar a 
relevância dos cuidados paliativos. 

 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

O plano de alta tem como objetivo manter o tratamento no domicílio após a 
alta hospitalar fazendo com que a família e o paciente conheçam o que é necessário 
para manter a saúde e bem estar deste. O plano de alta deve ser um trabalho 
interdisciplinar em que todos os profissionais envolvidos no tratamento do paciente 
forneçam orientações a respeito do seguimento desse tratamento fora do hospital 
(POMPEO et al., 2007).  
 
3 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 
 
 Trata-se de estudo de caso realizado por acadêmicas de enfermagem do 
quarto semestre em sua primeira experiência de estágio em uma unidade de 
internação clínica de hospital de médio porte do sul do Brasil. Destaca-se que para a 
realização do estudo buscou-se a autorização da esposa do paciente internado por 
meio de um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido de acordo com a 
Resolução 466/12 (BRASIL, 2012). Para coletar os dados utilizou-se a anamnese e 
o exame físico, visando conhecer e analisar o estado do paciente construindo, a 
partir daí, o seu plano de alta. 

 
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 
Nos serviços de saúde a comunicação constitui-se de uma importante 
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ferramenta para proporcionar segurança ao usuário quando ele recebe alta 
hospitalar. Assim, por meio do uso da referência e contra referência é possível 
fornecer apoio ao paciente e sua família, por exemplo, contra referenciando-o para 
uma unidade de atenção básica (UBS), porém observa-se que essa comunicação 
entre o hospital e a atenção básica não costuma acontecer, mesmo sendo possível e 
simples estabelecê-la para garantir assim a manutenção da atenção ao indivíduo. 

No caso descrito neste estudo o paciente possuía um câncer de próstata em 
fase avançada com diversas metástases pelo corpo. A patologia evoluiu de forma 
complexa, as metástases ósseas comprimiram a medula espinal provocando a perda 
dos movimentos dos membros inferiores. O paciente se tornou acamado e 
desenvolveu úlceras por pressão, pois não aceitava mudanças de decúbito, relatava 
dor intensa provocada pelos movimentos. Com a progressão da doença, surgiram 
inúmeras limitações, diante disso consideramos fundamental oferecer orientações ao 
paciente e sua família, para que os mesmos enfrentem as dificuldades com 
esclarecimento. Além disso, é fundamental a administração de fármacos para 
controle da dor, para que o indivíduo tenha seus desconfortos minimizados. 

Com base nestes problemas elaborou-se orientações como: cuidar os 
horários e forma de administração das medicações; orientar o  paciente acerca de 
sua  higiene corporal e a realização de seus curativos; orientar acerca da 
importância da mudança de decúbito a cada 2 horas, a fim de prevenir novas lesões 
e possibilitar a cicatrização das existentes. Além disso, pela dificuldade de 
movimentar-se no leito é necessário auxiliar o paciente a posicionar-se 
confortavelmente, elevando a cabeceira da cama, instalando coxins e colchão 
especial. 

 
   
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Acredita-se que o plano de alta em pacientes terminais deva incluir os 
serviços de atendimento domiciliar disponíveis na área de moradia do paciente, 
sendo estes contatados por meio da contra- referência, em que o caso do paciente é 
encaminhado pelo serviço hospitalar que o atendeu.  

Por fim, destaca-se que a utilização da contra referência é indispensável para 
acompanhar o paciente, já que favorece a formação e manutenção de vínculo com o 
serviço de saúde. Além disso, por meio desta ferramenta de comunicação, tanto o 
paciente quanto sua família teriam a possibilidade de obter mais conforto e 
dignidade, recebendo o tratamento e os cuidados necessários, bem como o apoio 
emocional, visando uma atenção integral e humanizada. 
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