https://www.youtube.com/watch?v=_ocY9jy1A9I&t=5843s

Realização: Cuidativa – Centro Regional de Cuidados Paliativos UFPel e Instituto Cuidativo
Coordenação: Julieta Carriconde Fripp; julietafripp@gmail.com ; (53) 981165430

RELATÓRIOS E ENCAMINHAMENTOS

1. Abertura e fundamentos
No dia 10/06/2022, das 9h às 17h, presencialmente na Cuidativa – Centro
Regional de Cuidados Paliativos Famed UFPel e também na modalidade online,
reuniram-se trabalhadores da saúde, docentes, estudantes e usuários a fim de participar
da PRÉ CONFERENCIA – SUL RS – CUIDADOS PALIATIVOS Transversalidade na
Redes de Atenção à Saúde, com palestras sobre Redes e Cuidados Paliativos,
associado a interação dos participantes nas dinâmicas propostas nas discussões sobre
o SUS como direito universal e suas intersecções com as Redes e Linhas de Cuidados
na Atenção à Saúde. Os eixos temáticos foram:
- Rede das doenças crônicas;
- Rede de urgência e emergência;
- Rede de atenção psicossocial;
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- Rede de pessoa com deficiência;
- Rede materno infantil – cegonha
Evento foi uma experiência preparatória importante para a realização da
Conferência Nacional Livre, Democrática e Popular que ocorrerá no dia 05 de agosto de
2022, preparatória para a 17 Conferência Nacional da Saúde em 2023 ao possibilitar
aos participantes o conhecimento das redes de serviço, introduzindo a discussão sobre
o Tema CUIDADOS PALIATIVOS Transversalidade na Redes de Atenção à Saúde.
O resultado qualitativo e quantitativo alcançado foi satisfatório, com um bom número de
Propostas relevantes às várias dimensões da Saúde.

A solenidade de abertura foi conduzida pela Drª Julieta Carriconde Fripp Coordenadora da Cuidativa / FAMED / UFPEL, que na sua fala destacou a importância
em se discutir o tema, principalmente ao destacar que a defesa dos Cuidados Paliativos
como Política Pública deve ser constante, o que ainda não ocorre em nosso país, e por
isso a necessidade de conhecimento e socialização do tema para que de fato avance e
esteja previsto nos programas de Governo.
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2. Redes de Atenção à Saúde

A primeira palestra online intitulada “Redes de Atenção à Saúde” foi conduzida
pela prof. Lumena Castro Furtado – LASCOL/UNIFESP – SP, momento de importante
diálogo, onde ocorreu uma brilhante análise reflexiva sobre a conjuntura nacional da
saúde nosso país e sobre os acontecimentos que são determinantes nessa política.
Destacou o papel fundamental das conferências livres e populares para se rever projeto
de SUS fortalecido, “SUS é conquista do povo e não de portarias”.
Resgatou o sentido de um sistema de saúde que deve ser universal, de
qualidade, conectado com a vida das pessoas e a necessidade de qualificar e avançar
em propostas nos processos de cuidado, de atendimento e de promoção a vida. O
pressuposto de “Cuidar da Saúde é cuidar da Produção da Vida”, e o SUS deve estar
centrado na defesa intransigente da vida, sendo uma política construída para chegar às
pessoas que estão em diferentes condições de acesso, de cuidado e de formas de vida.
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Nesse sentido, o modelo de Cuidado Centrado na Vida requer: produzir com
as pessoas; o respeito às diferenças; promoção da autonomia e não tutela; o
conhecimento dos territórios existenciais, e as redes de afetos que circundam e fazem
sentido para as pessoas.
Destacou ainda a necessidade de se fazer cuidado em rede, tendo em vista que
a vida tem muitas dimensões e necessidades que não podem ser absorvidas por um
único serviço. Para isso “é essencial muitos saberes afim de construir linhas de cuidados
conectadas com a vida das pessoas”. E, dando ênfase ao tema, lembrou que os
Cuidados Paliativos fazem um atravessamento por todas as linhas de cuidado.
Uma rede viva de cuidados requer: encontros e socialização do saber;
discussões clinicas; matriciamento e educação permanente; ações coletivas e
considerar a rede de afeto das pessoas. Tudo isso lembrando que a “Produção do
cuidado não é natura e tem de ser promovida”.
Por fim, mas não menos importante, trouxe questões primordiais para que o SUS
continue existindo, como:
- Fim do teto de gastos da Política de Saúde;
- Garantia do financiamento adequado ao SUS;
- Investimento na Formação e Educação Permanente dos trabalhadores;
- Fortalecimento da participação popular nos espaços de construção permanente
do SUS;
Tudo isso aliado a construção de uma “Rede de Afetos e Resistência” no
movimento de que essa Pré Conferência produza uma proposta de Pelotas para o
Brasil.
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3. Cuidados Paliativos: um direito humano - Políticas Públicas URGENTE
A segunda palestra, foi presencial, intitulada “Cuidados Paliativos: um direito
humano: Políticas Públicas urgentes”, com a médica paliativista e docente Famed
UFPel Julieta Carriconde Fripp, abordou a necessidade e a inexistência de políticas
públicas de cuidados paliativos no Brasil, onde ocorrem somente experiências pontuais
de alguns serviços no país, principalmente nas regiões sudeste e sul, como é o caso da
Cuidativa Famed UFPel. Destacou a importância de capilarizar para a APS e nas redes
de atenção à saúde.
Para facilitar entendimentos dos presentes sobre a importância da articulação
desses serviços na legitimação das políticas públicas, foi apresentado o vídeo: “O que
é SUS? ”, dando ênfase aos seus princípios: equidade; universalidade; integralidade;
descentralização e controle social. Salientou que a Cuidativa está caracterizada,
além de serviço assistencial, como um espaço de controle social, semelhante a um
conselho local de saúde onde prevalece a discussão democrática e a defesa do SUS.
Foi apresentada uma retrospectiva histórica da mortalidade, destacando que
75% das pessoas que morrem no país, são causadas por doenças crônicas, sendo que
25% doenças oncológicas, “isso reflete a péssima qualidade de morte no Brasil, onde
as pessoas apresentam grande sofrimento na finitude da vida, sem acesso aos cuidados
paliativos”.
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Foi trazido o conceito de Cuidados Paliativos, uma estratégia de saúde que visa
melhorar a qualidade de vida das pessoas, considera-se os aspectos físicos,
emocionais, sociais e espirituais, os quais devem ser ofertados o mais precocemente
possível. Uma estratégia para alivio de sintomas que necessitam paliação, como:
cansaço, dor, falta de apetite, ansiedade, náuseas, depressão, falta de ar, insônia.
Resgate também para importância de entender a “Dor Total” trazido pela precursora
dos cuidados paliativos Cicely Saunders (1972), alicerçado nos pilares:

controle

rigoroso dos sintomas; equipe multidisciplinar e interdisciplinar; comunicação efetiva e
suporte à família

Pensando na Dor Total, e na trajetória singulares das doenças e

indivíduos acometidos, é necessário ofertar cuidados paliativos em diferentes cenários
assistenciais (UBS, Atenção Domiciliar, Unidade Dia, Hospital e Hospice), a fim de
cuidar e aliviar sofrimento das pessoas (físico, emocional, social e espiritual) desde o
momento do diagnóstico até a finitude, estendendo a fase do luto.
Como no Brasil não há política pública de cuidados paliativos, apenas ações
isoladas, é preciso reforçar, avançar e fazer valer de documentos e resoluções oficiais
como:
- Resolução nº 41, de 31 de outubro de 2018. Dispõe sobre as diretrizes para a
organização dos cuidados paliativos, à luz dos cuidados continuados integrados, no
âmbito Sistema Único de Saúde (SUS). Diário Oficial da União, 23 novembro de 2018
- Lei nº15277 de 31/10/2019 que institui no Estado do Rio Grande do Sul a
Política Estadual de Cuidados Paliativos e dá outras providências;
Isso nos remete a importância de fortalecer o controle social sobre a política de
saúde e levar os cuidados paliativos para discussão nas conferencias de saúde, o que
já foi feito na Conferência Nacional 8 + 8 em 2019, onde foi aprovada moção com mais
de 400 assinaturas em prol do investimento em Politicas Públicas de Cuidados
Paliativos nas RAS do SUS.
Por fim, foi destacado pela prof Julieta que a partir de todos contexto
apresentado, se pretende que os governo possam dar luz a esta temática tão sensível
e relevante para garantir dignidade e mais qualidade de vida para as pessoas em todos
os níveis de atenção a saúde.
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4. “Misturas” de Diálogos
Após as palestras, os participantes foram convidados a se reunir em um espaço
físico interativo onde foram alocados em cinco grupos divididos pelos eixos temáticos
das redes de atenção à saúde.
- Rede das doenças crônicas;
- Rede de urgência e emergência;
- Rede de atenção psicossocial;
- Rede de pessoa com deficiência;
- Rede materno infantil – cegonha
Cada grupo, composto em média por 7 participantes – usuários, profissionais de
saúde, voluntários, estudantes, docentes – foi organizado por cores e RAS, também
receberam um documento norteador para início das discussões.
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Os grupos foram estimulados a criar uma situação problema da vida real e um
plano de cuidados voltado aos aspectos da Dor Total e integralidade do cuidado no
SUS.

O documento apresentado aos grupos serviu como um guia com o objetivo de
estimular as discussões nos grupos de trabalho, visando um debate potente que
permitisse a elaboração de propostas para enfrentamento dos problemas mais
relevantes da vida real.
Dando continuidade aos trabalhos na parte da tarde, os participantes
experenciaram uma PIC (Prática integrativa e complementar a Saúde) – Dança
Circular – conduzida pela facilitadora Eliane Pederzolli, cujo objetivo é a integração
entre os participantes de um grupo de forma a “trazer bem-estar, minimizar o stress,
desenvolver autoestima, equilibrar o corpo físico, mental, emocional e espiritual”.
Após essa prática houve um Relato de Vida uma usuária/voluntária da
Cuidativa. Janete Flores, portadora da doença de ELA (Esclerose Lateral
Amiotrófica) que afeta o sistema nervoso de forma degenerativa e progressiva,
acarretando em paralisia motora irreversível. Segundo a paciente, ao receber seu
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diagnóstico muitas portas se fecharam, mas foi na “cuidativa que as portas se
abriram, onde foi acolhida, ouvida e cuidada”. Foi nesse lugar que recebeu
acolhimento, sentindo-se viva novamente, tendo clareza que somos seres integrais,
e não só uma doença. Destacou a excelência do trabalho na Cuidativa o qual tem
grande parte dos seus colaboradores como voluntários, e que de certa forma, isso
nos remete a uma utopia de acreditar num outro mundo possível. E, para finalizar
seu relato, recitou o trecho de uma música:
“...Não permita Deus que eu morra, sem ter visto a terra toda...
...sem tocar tudo que existe
...não permita Deus que eu morra triste” (Selmar)

5. Conferência Nacional Livre, Democrática e Popular
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A terceira palestra intitulada Conferência Nacional Livre, Democrática e
Popular com profª Lúcia Souto, médica sanitarista da Fundação Oswaldo Cruz e
atual Presidente da CBES (Centro Brasileiro de Estudos em Saúde), abordou a
necessidade de a saúde ser vista de outra forma, relembrando dois episódios
lamentáveis ocorridos em instituições no Rio de Janeiro. Um, na Clínica Santa
Genoveva, e outro na Clínica Dr. Eiras, onde na década de 90, houve a morte de
mais de 102 idosos internados sem possibilidade terapêutica e que acabaram
morrendo por total abandono e descaso.
Ao relembrar esses fatos, trouxe a emergência de se repensar na importância
do SUS como política pública construída de forma democrática e participativa,
destacando a saúde como direito de todos, mas que ao longo dos anos vem
perdendo suas referências, se tornando uma mercadoria.
Apresentou a Frente pela Vida (2020), movimento criado com o apoio de várias
entidades e movimentos sociais, a fim de pensar um plano operativo que apoiasse
os municípios no enfrentamento da pandemia.
A partir daí várias ações foram sendo executadas como: marcha virtual à
Brasília; plenária de mobilização; apresentação do plano e o lançamento da
Campanha “O Brasil precisa do SUS” – em alusão também a Emenda Constitucional
(EC/95) de 2016 que congelou os recursos da saúde por 20 anos, gerando um
desfinanciamento dessa política.
Todo esse movimento direcionou à criação da Conferência Nacional Livre,
Democrática e Popular que ocorrerá em 05 de agosto de 2022 em São Paulo. E, para
tal, várias pré conferências estão sendo organizadas pelo país. Essas pré
conferências contam com um rol de diretrizes organizadas pelo movimento Frente
pela Vida, com objetivo de contribuir na Conferência Nacional de Saúde que ocorrerá
em 2023.
Destaca-se algumas diretrizes que deve permear os debates, como:
- Saúde 100% pública;
- Financiamento estável ao SUS
- Revogação da EC / 95;
- Carreira pública aos profissionais de saúde (contra a precarização do trabalho);
- Saúde como eixo estratégico para construção de um outro país que queremos;
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Por fim, profª Lúcia reforçou a idéia de que não se quer mais “uma sociedade
que produza a doença, mas sim promova a saúde”. E, nesse sentido as
“Comunidades Cuidativas são uma verdadeira revolução”, pois com a ecologia de
saberes de forma cooperativa se junta em prol da saúde das pessoas. “É preciso
semear comunidades cuidativas por todo Brasil”.

6. Apresentação de Grupos

Cada grupo apresentou tópicos para um plano de cuidados integral,
considerando conceitos fundamentais que foram apresentados e discutidos ao longo
do dia. Entre eles, destaca-se:
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- Acolhimento;
- Trabalho interdisciplinar;
- Rede de saúde efetiva;
- Acolhimento e identificação da rede familiar;
- Visão holística às demandas do paciente;
- Integralidade dos atendimentos...entre outros.
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Foram apresentados vídeos institucionais contando um pouco da história da
Cuidativa, um dos seus símbolos que é a arvore formada por várias mãos, nosso
referencial teórico que traz na sustentabilidade e na solidariedade a essência do
cuidado humanizado.
Por fim, os participantes encerrafam o evento clamando por um SUS de
qualidade, fortalecendo seus princípios, com mais investimentos e inclusão dos
Cuidados Paliativos como um direito Humano integrados à Atenção Primária e Redes
de Atenção à Saúde em todos os níveis de assistência.
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PROPOSTAS E REFLEXÕES
CUIDADO PALIATIVOS - Um Direito Humano: Políticas Públicas Urgente
Considerando as transições demográficas e epidemiológicas, onde a população
brasileira, à semelhança de outros países, possui um contingente enorme de pessoas com mais
de 60 anos, e que estão mais susceptíveis a desenvolver doenças crônicas em geral, incluindo
câncer, neurodegenerativas, pneumotapias graves, dor crônica, sofrimento psíquico, sequelas
dos mais diversos agravos à saúde, incluindo causas externas. Nas diferentes trajetórias e
situações clínicas, ocorre grande sofrimento de ordem física, emocional, social e espiritual de
pacientes e de seus familiares. No Brasil cerca de 75 % das pessoas morrem por complicações
de doenças crônicas.
Considerando o conceito de Cuidados Paliativos: “estratégia de saúde que deve ser
ofertada o mais precoce possível para indivíduos acometidos por doença ameaçadora à vida.
Possui como objetivo principal a garantia de Qualidade de Vida para pacientes e familiares,
através de controle rigoroso de sintomas de ordem física, emocional, social e espiritual,
incluindo a fase de luto (WHO, 2002 – atualizado 2017). “
Considerando que, segundo o relatório do Observatório Internacional de Cuidados em
Final de Vida, o Brasil não possui politica pública de Cuidados Paliativos, somente provisão
isolada a partir de iniciativas de instituições, gestores e profissionais. A maioria dos serviços
existentes se situam nas Região Sudeste e em hospitais.
Considerando que menos de 5% das Faculdades de medicina do país possuem a
disciplina de Cuidados Paliativos na sua grade curricular.
Considerando que houveram retrocessos no atual governo, no sentido de fomentar
diálogo e construção de politica nacional de Cuidados Paliativos.
Acreditamos ser fundamental potencializar as Redes de Atenção à Saúde (doenças
crônicas, urgência e emergência, psicossocial, pessoa com deficiência e materno infantil)
garantindo a Transversalidade dos Cuidados Paliativos em diferentes cenários assistenciais
(atenção primária, secundária e terciária) a fim de melhorar o cuidado e qualidade de vida desde
o momento do diagnóstico até a terminalidade da vida de pessoas acometidas por doenças que
ameaçam a vida, porque “Pessoas que Sofrem Não Podem ser Deixadas para Trás”

Saudações PaliATIVISTAS
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