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Encontro Brasileiro de Serviço de CP 

• 3 edições: 2012, 2014 e 2017 

• Perfil dos serviços e primórdios de atlas 

 

• Edição 2017:  

 Dilemas bioéticos na prática: possibilidades e desafios 

 





Profiles of palliative care services and teams 
composition in Brazil: First steps to the Brazilian Atlas 

of Palliative Care 
Othero MB, Ribeiro MS, Parsons HA 

Premier Hospital / MAIS Group – Brazil  
 

EAPC, Copenhagen, 2015 



Figure 1 – Distribution of participant services 



Figures 2 & 3 – Populations assisted by participant services 



Figure 4 – Funding source of participating services 
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Figure 5 – Professional percentage in participating services 
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Figure 6 – Service modalities – a service can provide care in more than one modality.  
“Hospedaria”  is a hybrid modality combining hospice and long term care facility. 



O que eu vi por aí? 



Hospital Anna Nery – Brasília/DF 
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Um pouco sobre outros 
serviços... 
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Hospital do Mar 
Lisboa - Portugal 



Hospital da Luz 
Lisboa  

Portugal 



Hospital Nossa Senhora da Arrábida 
Azeitão - Portugal 



Faculdade de Medicina 
do Porto  

Mestrado em CP 





Viagem ao St Christopher´s Hospice 
Setembro 2011 & Maio 2014 
Multi Professional Week 





Alguns dados sobre o St Christopher´s  

• Instituição Filantrópica 

• 48 leitos e Assistência Domiciliar 

• 840 pacientes por ano nas enfermarias 

• Tempo médio de internação = 14 a 16 dias 

• 15% dos pacientes conseguem retornar para o domicílio 

• Majoritariamente pacientes com câncer (80%) 

• 300 funcionários 

• 1000 voluntários 



MP Plus 





Visita ao Royal Hospital of Neuro-Disability 
Maio 2014 
 





Visita breve ao Trinity Hospice 
Maio 2014 



Trinity Hospice 
Clapham - Londres 





Santiago, Chile - 2016 



Outras experiências 



Congressos EAPC – European Association of 
Palliative Care 
http://www.eapcnet.eu/ 



EAPC 2015 – Copenhaguen, Dinamarca 
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Meu contexto de estudo e 
prática 



Apresentação: 

• Produção do cuidado a pacientes com condições neurológicas muito 
graves: contribuições interdisciplinares para uma fundamentação teórica 

 

• Doutorado em Ciências 

• Depto de Med.Preventiva – FMUSP 

• Orientador: Prof. Dr. José Ricardo C. M. Ayres 

• Coorientadora: Prof. Dra. Leny Magalhães Mrech 



Condições muito específicas 

 

• Estado vegetativo 

 

• Estado de consciência mínima 

 

• Síndrome do Encarceramento 

 



Cuidado em saúde como referencial 
reconstrutivo 

• Valor humano 

• Busca da felicidade e comunicação mais plena entre os sujeitos 

• Alteridade 

• Projeto de felicidade 

• Reconhecimento mútuo 

• Encontro dialógico entre profissional e paciente 

• Interesse no sentido existencial da experiência de adoecimento 
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Resgate Biográfico 

• É possível prestar assistência a pessoas com sequela neurológica muito 

grave pautada no cuidado, na sua identidade e reconstrução de sua 

biografia. O foco não está na recuperação neurológica, mas na 

compreensão daquela pessoa como um sujeito. 



Cicely Saunders 

“Ao cuidar de você no momento final da vida, 

quero que você sinta que me importo pelo fato de você ser você, que me importo 

até o último momento de sua vida e, faremos tudo que estiver ao nosso alcance, não 

somente para ajudá-lo a morrer em paz,mas também para você viver até o dia de sua 

morte.” 



Minha experiência como terapeuta 

• Construção de uma prática “intuitiva”, a partir deste referencial  

• Momentos de grande paralização 

• Diário de campo que me acompanha 

 



“Tese” 

• É possível prestar assistência a pessoas com sequela neurológica 

muito grave pautada no cuidado, na sua identidade e reconstrução de 

sua biografia. O foco não está na recuperação neurológica, mas na 

compreensão daquela pessoa como um sujeito. 



Esta é a história  de Manoel, homem de aproximadamente quarenta anos, que trabalhava como operador de trânsito em São 

Paulo. Há aproximadamente 16 anos, ele sofreu um acidente enquanto trabalhava (atropelamento) e ficou com graves sequelas 

motoras e cognitivas. No primeiro contato, suas deformidades físicas irreversíveis impressionam: os braços e as mãos 

absolutamente deformados, os pés também, os joelhos rígidos, o quadril rígido, o pescoço travado numa posição em que seus 

olhos só veem o teto. Surge mais um questionamento: “Que tipo de assistência foi dada a esta pessoa?”.  

Inicio nosso processo terapêutico ocupacional observando seu nível de percepção do ambiente; ofereço estímulos diversos (e 

agora não só a música), e observo suas reações. A equipe não tinha – nesta época – quaisquer informações sobre sua história de 

vida, pois sua rede familiar é bastante precária, com visitas esparsas e pontuais de sua mãe. Na forma de  “tentativa e erro” inicio 

um contato e é possível perceber que ele faz sons guturais dependendo do estímulo oferecido. Após uma convocação feita pela 

equipe, a mãe conta que Manoel era um jovem alegre, que vivia com sua namorada, trabalhava e sonhava em ser piloto de avião; 

gostava de músicas e festas. 

Observando o cotidiano hospitalar, percebo que os cuidados diários a Manoel são mais deficitários do que de outros pacientes. 

Manoel é sempre o último a ser banhado, higienizado ou medicado. O que isto significa? Parece ser muito difícil cuidar de alguém 

em uma condição tão grave; e será que os profissionais de saúde têm formação e suporte para cuidar deste sujeito? 

Na TO, continuo o processo de oferecer estímulos sensoriais diferentes e observar suas expressões e reações, tentando-se atribuir-

lhe algum sentido e significado. Depois, proponho leva-lo ao jardim, para um banho de sol, afinal, ele estava acamado há treze 

anos na época, e qual havia sido seu contato com o mundo?. 

 



O hospital estava pouco preparado para tal atividade, não havia cadeira de rodas adequada, a equipe estava insegura em tira-lo do 

leito, mas mesmo assim foi possível. Em uma maca, com alguns travesseiros, Manoel passeia pelo hospital e vai ao jardim, causando 

estranhamento a todos, inclusive em mim, sua terapeuta.  

Manoel fica bem e parece gostar do passeio, apesar de claramente estranhar a luminosidade (ele fecha os olhos, mas aos poucos vai 

abrindo-os). Começo a perceber que estamos entrando em relação, e começo a encontrar sentidos em suas expressões: agradável e 

desagradável, especialmente. O trabalho segue e o próximo passo foi encontrar uma cadeira de rodas que pudesse ser mais 

adequada a Manoel, bem como negociar sua compra junto à instituição. Enquanto isso, os passeios de maca ao jardim continuam. 

No primeiro dia de cadeira de rodas, ele consegue sentar-se e parece muito confortável, inclusive adormecendo. 

As transferências cama-cadeira são sempre realizadas após imensa negociação com a equipe de enfermagem; é difícil explicitar qual 

o sentido daquela intervenção e, além disso, é necessário pelo menos três profissionais para realizar tal tarefa, mobilizando muito a 

equipe (concreta, mas também simbolicamente talvez). Os passeios são feitos uma vez por semana, e em outros dias são propostas 

outras atividades a Manoel, em um processo de contínua experimentação: música, leituras, massagem, toques. Vou observando o 

que parece gostar, o que parece não gostar; ele adora cafuné... Sua expressão é nítida de prazer! Vamos encontrando – juntos – um 

sentido para a intervenção. Ou seja, mesmo alguém com uma sequela tão grave, pode – à sua maneira – estar em relação com o 

mundo e com outras pessoas. 

Manoel continua em atendimento, nesta instituição e por uma equipe, que continua tal proposta de intervenção. Agora é possível 

saber que suas músicas prediletas, seus esboços de sorriso, seus sabores preferidos.   

 



Enfim, observando, construindo uma relação com estes sujeitos, fui aprendendo os gostos e mais sobre a história de cada um. No caso de 

Manoel, os sons feitos por ele quando ouve Fabio Junior ou Roberto Carlos, unânimes na preferência feminina, mas de que ele não gosta, 

são absolutamente diferentes daqueles feitos quando ele ouve cantores como Lulu Santos ou o grupo de música pop Cidade Negra, de que 

ele gosta.  

Manoel morreu em maio de 2013, período em que eu já estava afastada das atividades profissionais na instituição. Porém, 

coincidentemente (?), eu estava no hospital para uma reunião extraordinária neste dia; foi uma oportunidade de me despedir, agradecer 

pelo aprendizado que ele me proporcionou e, de alguma forma, finalizar nosso processo juntos. 

Mais do que isso, acabei ajudando nos cuidados com o  

seu corpo, meu último cuidado a um paciente tão querido.  



O enfoque dos cuidados paliativos 

• Conforto 

 

• Dignidade 

 

• Autonomia 

 

• Viver ativo e criativo 



“... Vida de humano é memória e convívio. Sem um ou 

sem outro, desaparece o Homem, embora possa ele, 

ainda, sobreviver inteiramente desafortunado...” 

(Valadares apud Lacerda e Valla, 2006) 



Caminhos da Terapia Ocupacional 

 

www.caminhosdato.com 

caminhosdato@gmail.com 

IG @caminhos_da_to 

www.facebook.com/tosmalucas 


