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Resumo

Esta pesquisa objetivou avaliar os aspectos fomentados pelo Projeto Rodas da Vida no Núcleo de
Cuidados Prolongados do Hospital de Urgência de Sergipe, tendo como parâmetro de análise a
Política Nacional de Humanização. Para tal, buscou-se conhecer o perfil dos pacientes e identificar
desafios e/ ou dificuldades na execução do projeto. O estudo foi realizado através da experiência de
estágio institucional, por meio da participação no projeto. A observação participante e a realização de
uma atividade dirigida foram os instrumentos utilizados para produção dos dados; os quais foram
transcritos e analisados segundo análise de discurso. Diante dos resultados, foi possível observar que
o Rodas da Vida é um meio efetivo de humanização na ala 300, atuando pela via dos encontros, no
processo de cogestão e acolhimento, resgatando a autonomia e o protagonismo dos sujeitos.

Palavras-chave: Humanização. Rodas de Conversa. Cuidado Paliativo.

Abstract

This research aimed to evaluate the aspects promoted by the Wheels of Life Project in the Prolonged
Care Center of the Urgency Hospital of Sergipe, having as a parameter of analysis the National
Humanization Policy. To do this, we sought to know the patients&39; profile and identify challenges
and / or difficulties in the execution of the project. The study was carried out through the experience of
institutional training, through participation in the project. The participant observation and the
accomplishment of an activity directed were the instruments used to produce the data; which were
transcribed and analyzed according to discourse analysis. In view of the results, it was possible to
observe that the Wheels of Life is an effective means of humanization in the 300 wing, acting through
the encounters, in the process of co-management and reception, rescuing the autonomy and
protagonism of the subjects.

Keywords: Humanization. Conversation Wheels. Palliative Care.

INTRODUÇÃO

A humanização é um tema que tem suscitado muitas discussões no campo da saúde, principalmente
na área da saúde coletiva, chegando a configurar-se como política pública de saúde no Brasil desde
2003. Como tal, revela sua importância para a efetivação do Sistema Único de Saúde (SUS),
problematizando assim, o papel dos sujeitos implicados no processo de saúde.

Com a Política Nacional de Humanização (PNH), a humanização passa a ser compreendida como a
valorização dos diferentes sujeitos envolvidos no processo de promoção de saúde: usuários,
trabalhadores e gestores, fomentando a autonomia, o protagonismo, a corresponsabilidade, o
estabelecimento de vínculos solidários, a construção de redes de cooperação e a participação coletiva
no processo de gestão (BRASIL, 2008).

A PNH se estrutura por meio de princípios, métodos, diretrizes e dispositivos. Ela se desdobra
enquanto política por meio de três princípios: transversalidade; indissociabialidade entre atenção e
gestão; protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e dos coletivos (BRASIL, 2008).

Brasil (2008) afirma que os princípios da PNH implicam mudanças dos modos de relação, atuando
através de transformações que visam o aumento do grau de comunicação (transversalidade);
inseparabilidade entre política e clínica, reconhecendo que a produção de saúde também implica na
produção de sujeitos (indissociabialidade entre atenção e gestão) e reconhecendo e fomentando a
potencialidade dos sujeitos para a produção de si e do mundo (protagonismo, corresponsabilidade e
autonomia dos sujeitos e dos coletivos).

As transformações na área da saúde, com o envelhecimento populacional e a prevalência de doenças
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crônicas, suscitam novas formas de atenção para os pacientes. Os cuidados paliativos surgem como
uma alternativa para pacientes fora de possibilidade de cura. Todavia, mesmo diante deste tipo de
usuário e da especificidade deste cuidado, é fundamental o fomento aos valores propostos pela PNH,
tanto em relação ao paciente quanto a seus familiares ou cuidadores, fazendo deste momento não um
processo de despersonalização, mas de produção de autonomia, mesmo diante das limitações dos
usuários. Estes aspectos podem ser fomentados através da metodologia de rodas, que segundo a
PNH (BRASIL, 2008) é um dispositivo de cogestão.

Conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2015), o cuidado paliativo é uma perspectiva que
promove a qualidade de vida de pacientes (que enfrentam doenças que ameacem a continuidade da
vida) e seus familiares, atuando por meio da prevenção e alívio do sofrimento. Dessa forma, requer
identificação precoce, avaliação e tratamento da dor e outros problemas de natureza física,
psicossocial e espiritual.

Segundo Cunha (2014), pensar a humanização no cuidado paliativo é refletir entre os limites da
ciência tecnológica e da dignidade humana, colocando a qualidade de vida e o ser humano em
primeiro plano e reconhecendo a finitude como um processo natural e inerente ao ser humano, que
deve ser vivenciado de maneira digna e segundo as vontades do paciente.

Consoante Pasche (2013, p.34), colocar em análise as relações que se constituem entre os sujeitos
representa um poderoso recurso metodológico, que tem como efeito o “reposicionamento subjetivo
dos sujeitos, que de forma mais coletiva reconstroem relações de poder, afeto e saber”. Diante deste
panorama, encontra-se a importância e necessidade de ampliar a compreensão sobre o processo de
humanização na saúde, através do projeto Rodas da Vida, tendo em vista a especificidade do Núcleo
de Cuidados Prolongados, podendo pôr em analise as relações que se estabelecem nesse contexto
para a humanização da saúde.

Desse modo, o presente trabalho tem por objetivo avaliar os aspectos fomentados pelo Projeto Rodas
da Vida enquanto instrumento de humanização, tendo como parâmetro de análise os dispositivos de
Acolhimento e Cogestão da PNH. De maneira específica, buscou-se conhecer o perfil dos pacientes
internados no Núcleo de Cuidados Prolongados e identificar desafios e/ ou dificuldades na execução
do Rodas na ala 300.

METODOLOGIA

Campo e Sujeitos da Pesquisa

Foi realizada uma pesquisa qualitativa que considera a produção de subjetividades como condição ao
próprio conhecimento, já que os encontros envolvem uma produção concomitante de significações. A
subjetividade assume dimensões privilegiadas, sendo entendida como efeito de múltiplas
determinações em tensões, existindo e sendo produzida nos meandros da vida (ROCHA E AGUIAR,
2003; PAULON E ROMAGNOLI, 2010).

Sendo assim, a presente pesquisa, através da experiência do estágio institucional em psicologia,
toma por campo de pesquisa o Núcleo de Cuidados Prolongados (ala 300) do Hospital de Urgência de
Sergipe Governador João Alves Filho (HUSE), de maneira específica, o projeto Rodas da Vida que,
acontece neste setor.

O HUSE é o maior hospital público do Estado de Sergipe e a principal porta de entrada para casos de
média e alta complexidade. A Ala 300 compreende o setor de Cuidados Prolongados, assistindo a
pacientes com quadros agudos e crônicos, que levam muitas vezes a perda da autonomia e podem
estar fora de possibilidades terapêuticas curativas. Desta forma, nesta ala, a maioria dos pacientes
estão sob cuidados paliativos, não havendo uma intervenção no sentido curativo, mas sim, no sentido
de amenizar a dor e o sofrimento.
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O Projeto Rodas da Vida foi criado por um médico do HUSE no ano de 2010 e consiste em uma roda
de conversa entre usuários e trabalhadores sobre os diversos temas que permeiam a saúde. O
projeto surgiu em resposta às demandas de comunicação entre usuário e equipe e se tornou
instrumento de humanização da assistência.

O Rodas da Vida ocorre semanalmente todas as quintas-feiras, no corredor da ala 300. É um projeto
aberto a todos: pacientes, acompanhantes, equipe de saúde, residentes e estagiários. Realizar o
Rodas no corredor da ala é um movimento intencional que objetiva viabilizar a participação de todos,
já que muitos acompanhantes sentem dificuldades em deixar o paciente no leito.

A dinâmica do projeto segue quatro etapas, com duração de aproximadamente uma hora: convite aos
pacientes e acompanhantes nas enfermarias, breve apresentação de todos os presentes e explicação
do projeto; atividade temática e finalização com música. A atividade temática se refere aos diferentes
temas levados para os encontros, cujos quais são definidos previamente, por meio de uma reunião
com os principais responsáveis pelo projeto: a psicóloga da ala 300, um dos médicos e a psicóloga da
ala 400. Os temas podem ser tratados pela própria equipe que organiza as rodas de conversa ou por
convidados que tratam de assuntos específicos a suas áreas de atuação.

Quanto aos sujeitos desta pesquisa, convém salientar que, em virtude das condições de saúde dos
pacientes, há uma exígua participação destes. A roda de conversa é formada principalmente pelos
visitantes e acompanhantes dos pacientes. Sendo assim, todos que participaram do Rodas da Vida
na ala 300 durante o tempo do estágio compõem os sujeitos da pesquisa. De maneira especial,
destacam-se aqueles que estiveram presentes na intervenção do estágio neste projeto: 3
funcionários, 1 estudante e 11 acompanhantes.

Instrumentos

Foram utilizados como instrumentos para produção de dados a observação do campo, através da
confecção de diário de campo, e uma atividade dirigida proposta durante o estágio junto ao Projeto
Rodas da Vida. A atividade teve por finalidade avaliar os aspectos fomentados por este projeto
enquanto instrumento de humanização, contando com uma dinâmica de apresentação e uma técnica
de colagem.

Produção e Análise de Dados

Ao considerar o papel fundamental da produção de subjetividade, consideramos que a pesquisa é
produtora de dados, no sentido que atua na produção das subjetividades através dos encontros, uma
vez que não se trata de algo que estava pronto à espera de coleta.

A produção de dados se deu por meio da participação nas atividades do estágio institucional, dentre
elas o projeto Rodas da Vida. As observações foram feitas semanalmente (todas as quintas-feiras)
durante a execução do projeto, por um período de cinco meses e registradas através da confecção
semanal de diários de campo. Ao longo deste tempo, foram realizados 14 encontros, que trataram de
temas diferenciados (orientações da fisioterapia, dieta do paciente, resgate a infância, medicamentos
e disfagia) e contaram com a participação de convidados como fisioterapeuta, nutricionista, anjos da
enfermagem, farmacêuticos, fonoaudiólogo e entre outros.

Em um dos encontros foi realizada a atividade do estágio, denominada Refletindo Sobre o Projeto
Rodas a Vida, com duração de aproximadamente 50 minutos. Inicialmente foi feito o convite aos
pacientes e acompanhantes nas enfermarias para participar do Rodas. Uma vez formada a roda, foi
realizada uma dinâmica de apresentação, no qual todos os participantes ficaram em dupla e
apresentaram-se entre si, posteriormente cada um apresentou sua dupla para o grupo, informando o
nome, quem estava acompanhando e o tempo de internamento. Após as apresentações, foram dadas
as instruções para a segunda dinâmica, que consistia em uma técnica de colagem. Várias imagens
que poderiam remeter aspectos suscitados pelo Rodas da Vida foram coladas na parede do corredor,
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ao lado de um cartaz com o nome do projeto. Todos os participantes foram convidados a olhar as
imagens e escolherem aquelas que representassem, para eles, o que seria o Rodas. Uma vez
escolhido, cada um se dirigiu ao cartaz, colou sua imagem e explicou sua escolha.

Para a construção do perfil dos usuários da ala 300, foram consultados os prontuários dos pacientes
internados no dia da intervenção, para que, assim, tivéssemos clareza do número de pacientes em
cuidados paliativos e da realidade daqueles que estavam participando da intervenção no Rodas da
Vida. Além disto, em uma das reuniões de planejamento do projeto, foi colocada em pauta a
discussão sobre os desafios e dificuldades em relação ao planejamento e execução das ações do
Rodas, possibilitando que a equipe identificasse tais aspectos.

Em relação à análise dos dados, pontua-se que, todos os dados foram registrados e transcritos. As
informações obtidas foram analisadas por meio da análise de conteúdo, que consoante Bardin (2011),
representa um conjunto de técnicas de análise das comunicações, utilizando procedimentos
sistemáticos e objetivos de descrição de conteúdo das mensagens.

A categorização é uma operação de classificação dos elementos que constituem um determinado
conjunto de informações, por diferenciação e reagrupamento, conforme o gênero (unidades de
registro), com critérios previamente definidos (BARDIN, 2011).

Nesta pesquisa, tomamos o critério semântico (categorias temática) para categorização dos dados.
Sendo assim, os dados foram categorizados em unidades temáticas, a partir das vivências trazidas
pelos sujeitos e pela observação do campo, tendo como parâmetro de análise indicadores teóricos e
práticos da Política Nacional de Humanização. As principais categorias que emergiram dos encontros
foram: Cogestão em Cuidados Paliativos e “Acolhe, Acolhe, Cuidar do Outro Faz Bem”.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Perfil dos Pacientes Internados na Ala 300

Os dados referentes ao perfil dos pacientes internados no Núcleo de Cuidados Prolongados
encontram-se disponíveis na tabela a seguir:

Tabela 1- Perfil dos Pacientes Internados na Ala 300

Frequência Porcentagem (%)

Sexo
Feminino

Masculino

4

3

57

43

Local onde reside
Capital

Interior

2

5

28, 6

71, 4

Diagnóstico

Insuficiência renal crônica

Doença hepática alcoólica

Hidrocefalia

Câncer

Acidente vascular cerebral

1

1

1

2

2

14, 3

14, 3

14, 3

28, 6

28, 6

Cuidados Paliativos
Sim

Não

7

0

100

0
Média Desvio Padrão

Idade 54, 7 23
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Tempo de Internamento 30 35

Conforme a tabela 1, 57% dos pacientes assistidos na Ala 300 são do sexo feminino, enquanto 43 %
corresponde a pacientes do sexo masculino. Quanto ao local onde residiam, observa-se que 71, 4%
dos pacientes moravam em cidades do interior do estado e somente 28,6% moravam na cidade de
Aracaju.

Em relação ao diagnóstico dos pacientes, houve a prevalência de câncer (28, 6%) e Acidente
Vascular Cerebral (28, 6%). Outras doenças como Insuficiência Renal Crônica, Doença Hepática
Alcoólica e Hidrocefalia, representaram 14, 3% dos diagnósticos cada uma. Todos os pacientes
internados (100%) estavam sob cuidados paliativos.

A média de idade dos pacientes foi de 54, 7 anos, com desvio padrão de 23, sendo o mínimo 14 anos
e o máximo 84 anos. A média do tempo de internamento correspondeu a 30 dias (dp. 35). O tempo
mínimo de internamento foi de 1 dia e o máximo 95 dias.

A OMS (2015) aponta que cerca de 20 milhões de pessoas necessitam de cuidados paliativos. A
maioria destas pessoas são adultos na faixa dos 60 anos, representando 69% da demanda. Enquanto
a porcentagem de crianças que precisam de cuidados paliativos alcança apenas 6% da população.
Os dados encontrados nesta pesquisa apontam na mesma direção das estimativas, uma vez que a
média de idade se aproxima dos 60 anos e a incidência de crianças e adolescentes com demandas
para cuidado paliativo são mínimas.

Conforme a OMS (2015), os dados que representam estimativas são determinantes para advogar os
cuidados paliativos, além de ser uma importante informação na organização de recursos humanos e
serviços, com intuito de responder a este tipo de necessidade.

Fatores intrapessoais e variáveis que revelam o perfil dos pacientes, e também de familiares, afetam
os membros do grupo e o grupo na sua totalidade. O grupo é entendido como todos aqueles que
estão envolvidos no processo de saúde (paciente, acompanhante e equipe). Sendo assim, tais
aspectos devem ser levados em consideração pela equipe ao planejar uma intervenção profissional,
uma vez que essas características dizem também da singularidade de cada um e podem proporcionar
acolhimento e uma atenção mais humanizada (REIGADA et al, 2014; PEDREIRA, 2013; SILVA E
ALVES, 2008).

Refletindo Sobre o Projeto Rodas da Vida

Diante da experiência em campo, por meio da observação e dos discursos oriundos da atividade do
estágio, pôde-se distinguir as seguintes categorias: Cogestão em Cuidados Paliativos e “Acolhe,
acolhe, cuidar do outro faz bem”.

Cogestão em Cuidado Paliativo

O hospital apresenta uma realidade institucional marcada pela impermeabilidade e inflexibilidade, com
funções e espaços bem demarcados, o que muitas vezes inviabiliza o processo de criação e inovação
neste espaço, ou mesmo, a possibilidade de encontro dos sujeitos que produzem saúde para refletir
sobre suas práticas (BRASIL, 2013; GUEDES E CASTRO, 2009).

Essa realidade não foge ao Hospital de Urgência de Sergipe, todavia observa-se que o Rodas da Vida
conseguiu emergir dentro deste paradigma, promovendo uma cisão na rotina hospitalar, modificando
a dinâmica das relações e os modos de organização do trabalho e produzindo novas demandas nos
setores do hospital, a partir do olhar que desloca a doença do centro da atenção e considera a
subjetividade como aspecto que fundamenta as relações em saúde e a própria produção de saúde
por meio do encontro.

29/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/rodas_da_vida_humanizacao_no_contexto_do_cuidado_paliativo.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.6-13,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



Sobre a mudança na rotina hospitalar, os acompanhantes que participaram do Rodas afirmaram que
o projeto modifica o ambiente e traz descontração e alegria, se fazendo necessário diante da
realidade da ala, que é marcada pelas perdas:

“Esse momento desmistificou o que eu pensava desse hospital. Parabenizo
vocês por este momento que é muito legal, principalmente nesta ala que é o
fim da linha. Se estivesse falando com minha esposa agora ela não diria que
estou no hospital” (Acompanhante F).

A hospitalização é um processo de mudanças tanto para o paciente quanto para o familiar cuidador e
quando envolve uma doença que reflete a finitude do ser gera uma série de perdas para ambos.
Proporcionar um espaço no qual os familiares cuidadores possam encontrar realidades diferenciadas,
contribui para a humanização do cuidado, para a ressignificação das experiências desses sujeitos e,
consequentemente, influencia no cuidado ao paciente, uma vez que estudos demonstram que a
presença do familiar é uma necessidade para o auxílio terapêutico do paciente (DAHDAHA ET AL,
2013; SOUSA, 2014; PEDREIRA, 2013).

Ao falar dos modos de organização de um serviço e das mudanças produzidas por um movimento
que surge em reposta às questões colocadas pelo próprio ambiente de trabalho, vislumbra-se o
processo de cogestão. Por cogestão compreende-se um modo de administrar que inclui o pensar e o
fazer coletivo sendo, conforme a Política Nacional de Humanização, uma diretriz de democratização
das relações no campo da saúde (BRASIL, 2008).

O Rodas da Vida demonstrou ser um espaço que permite e provoca o encontro entre os sujeitos e,
através dele, possibilita a inclusão e a reflexão das práticas de saúde e das experiências em saúde. É
um momento de inclusão das diferenças de maneira horizontal. Dessa forma, atua como uma
ferramenta que possibilita o processo de cogestão.

Ao falarem sobre o que representa o Rodas da Vida, os acompanhantes expressaram que este é um
momento em que podem e devem falar de suas necessidades e experiências e ao mesmo tempo
reconhecem a formação do vínculo que este projeto produz. Com isto, pontuaram que

“Aqui (Rodas da Vida), temos que falar, porque a comunicação é a melhor
coisa” (Acompanhante B)

“É um momento de união com equipe e com os usuários” (Acompanhante D)

Reconhecer seu direto a fala no espaço do Rodas, seja para expressar experiências positivas ou
negativas relacionadas à assistência prestada no hospital, para elogiar ou criticar é um momento de
participação social, em que equipe e usuário estão interagindo no fazer saúde e visualizando-se como
parte integrante deste corpo. Este aspecto se configura como uma aposta da Política Nacional de
Humanização. A inclusão das diferenças se torna então a força motriz para o processo de mudança
institucional, pois gera perturbações e estranhamentos nas práticas cotidianas de trabalho,
produzindo sujeitos conscientes de seus direitos e que percebem o alcance da comunicação para
saúde (BRASIL, 2013; BRASIL, 2008).

O Rodas da Vida tem o método da roda como norte de suas ações. A Política Nacional de
Humanização (BRASIL, 2008) identifica o fomento e a organização de rodas como uma diretriz de
cogestão, o que juntamente com os resultados obtidos afirma este processo nos encontros do Rodas
da Vida.

Ações pedagógicas também estão incluídas no Rodas da Vida e são consideradas pela PNH como
uma das tarefas da cogestão. Desta maneira, o Rodas possibilita um espaço de aprendizagem em
saúde junto aos pacientes e principalmente aos acompanhantes, contribuindo para a
corresponsabilidade do cuidado. Sendo assim, demonstra que os acompanhantes também são
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protagonistas no cuidado e pessoas fundamentais neste processo para garantir uma qualidade de
vida e de morte ao paciente. Sobre as atividades pedagógicas, os participantes do Rodas
expressaram que este é um momento importante onde podem tirar suas dúvidas e aprender como
cuidar do paciente, através das informações recebidas.

“A imagem que eu escolhi mostra os profissionais ensinando coisas. É isso
que acontece, aqui a gente esquece um pouco das preocupações e aprende
coisas” (Acompanhante J).

“Este espaço é muito importante, vocês estão fazendo uma coisa muito boa,
pois a gente não tem muita informação e nem sabemos onde procurar. Passar
isso pra gente é muito importante para ajudar a cuidar do familiar”
(Acompanhante T).

Conforme a PNH, as estratégias de inclusão de usuários e equipes nos espaços dos serviços de
saúde, cumpre a função de captar percepções e avaliações frente a ações da gestão e o cuidado em
saúde, mas também devem se constituir em espaços de circulação de informações, tendo em vista a
produção de autonomia, protagonismo e emancipação dos sujeitos (BRASIL, 2008).

O processo de inclusão do usuário e sua rede afetiva no cuidado é uma importante estratégia na
ampliação da corresponsabilidade no processo de cuidar e na defesa dos interesses dos usuários
dentro das instituições de saúde (BRASIL, 2013).

Outras experiências com rodas de conversas reforçam os resultados obtidos à medida que,
demonstram que ela é um instrumento de inclusão e um espaço que propicia a educação em saúde,
investindo no processo de corresponsabilidade no cuidado.

Estudos, ao analisarem as contribuições do método da roda na saúde, apontam que a roda atua na
construção de processos de cogestão e na democratização de relações de poder, estabelecendo- se
como espaço de ensino-aprendizagem, tomada de decisão e elaboração dos processos de trabalho;
produzindo efeitos a nível político-social, subjetivo terapêutico, pedagógico e gerencial (PONTE,
OLIVEIRA E ÁVILA, 2016; BRASIL, MAGALHÃES E NETO, 2012).

A educação em saúde ao acompanhante que exerce o papel de cuidador se constitui em um processo
de humanização. Considerar este aspecto uma necessidade no cuidado paliativo é possibilitar um
cuidado integral que leva em consideração todos os aspectos dos usuários, inclusive suas redes sócio
afetivas para a promoção de qualidade de vida dos pacientes.

As famílias têm atuado como protagonistas na assistência à saúde, principalmente em relação a
pacientes com problemas crônicos, tal responsabilização pode ser um desafio. O cuidado domiciliar
vem se tornando mais frequente e ações no sentido de produzir corresponsabilidade, autonomia e
protagonismo desde a internação hospitalar contribui para o empoderamento desses sujeitos em
busca de uma melhor qualidade de vida para ambos, pois, o cuidador quando exposto a longo tempo
a doença sem possibilidade de cura, apresenta desgaste físico e sobrecarga emocional, o que afeta
sua qualidade de vida (CORREA ET AL, 2014; SOUSA, 2014; FRIPP, 2012; NIETSCHE ET AL,
2013).

“Acolhe, acolhe, cuidar do outro faz bem”

O acolhimento que reflete o cuidado se desprende da música que diz “acolhe, acolhe, cuidar do outro
faz bem” e se torna parte integrante do Rodas da Vida como experiência vivida daqueles que dele
participam, sendo compreendido como um espaço que permite acolher as pessoas, onde podem falar
e serem ouvidas, expressar seus sentimentos, compartilhar suas experiências e se apoiarem. A este
respeito os participantes afirmaram:
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"Escolhi essas imagens (boca e ouvido) porque elas se complementam. Estou
participando a pouco tempo e percebo que o rodas oferece espaço de falar e
ouvir, de expressar o que a gente sente. É a segunda vez que participo e é
uma oportunidade excelente. Eu gosto do Rodas nesse sentido” (Estudante de
medicina).

“Escolhi essa imagem (duas pessoas abraçadas) porque acho que é um
momento de acolher o outro, da gente falar das nossas emoções, do que
estamos vivendo” (Acompanhante K)

O acolhimento segundo a Política Nacional de Humanização expressa uma ação de aproximação,
uma atitude de inclusão, revelando-se como uma das diretrizes de maior importância política, ética e
estética. Política no sentido de implicar um comprometimento do coletivo na potencialização do
protagonismo e da vida presente nos encontros. Ética, pois envolve o compromisso com o
reconhecimento do outro em suas diferenças. Estética no que tange a criação de estratégias que
proporcionem nos encontros a dignificação da vida e do viver. Além disto, ela opera como ferramenta
tecnológica relacional de intervenção na escuta, na construção do vínculo, na garantia de acesso e na
resolutividade do serviço, permitindo a reflexão e a mudança dos modos de operar a assistência em
saúde (BRASIL,2009).

No Rodas da Vida, o acolhimento assume as dimensões expostas acima, uma vez que, permite a
inclusão dos sujeitos em suas diferenças por meio dos encontros, tomando-os como protagonistas da
realidade que vivenciam e ressaltando a importância da mesma para o fortalecimento dos vínculos,
corresponsabilidade do cuidado e para a construção de saúde.

Perceber que este projeto possibilita a escuta e a fala indica os modos de relações que se tem
produzido nesses encontros. A escuta ativa compromissada com a resolutividade é um dos aspectos
fomentados pelo Acolhimento enquanto tecnologia relacional de cuidado e se faz ainda mais
importante ao considerar o cuidado paliativo.

Estudos indicam que pacientes em cuidado paliativo e seus familiares notam que suas necessidades
são atendidas quando escutados ativamente, sentindo-se compreendidos e valorizados. A escuta
neste contexto é uma estratégia humanizada do cuidado que promove apoio emocional tanto ao
paciente quanto ao familiar (ARAÚJO E SILVA, 2012; ANDRADE, COSTA E LOPES, 2013; CHINO,
2012).

O Rodas da Vida proporciona suporte, principalmente aos familiares, à medida que permite sua
expressividade e auxilia na elaboração de suas experiências através do encontro com outras
experiências. Todavia, convém salientar que, o acolhimento não se resume a apoio emocional ou um
local especifico como um grupo. Este aspecto acaba por ser uma consequência do que é fomentado
pelo Rodas da Vida. O acolhimento é uma postura ética construída nos e para os encontros. Ele deve
ocorrer em todos os locais e momentos do serviço de saúde, reconhecendo o usuário como sujeito e
participante ativo no processo de produção de saúde, prestando um serviço responsável e resolutivo
(BRASIL, 2009).

A Vida Do Rodas: Dificuldades e Desafios

Por meio da reunião de planejamento do Rodas da Vida foi possível identificar os principais desafios e
dificuldades do projeto. Dessa forma, as psicólogas responsáveis, apontaram como principais
dificuldades: a falta de recursos para obter materiais, a pouca participação da equipe da ala nos
encontros e dificuldades para realizar reuniões de planejamento.

Em relação à falta de recursos elas apontam que

“A gente quase não conseguiu material para poder diversificar as atividades no
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Rodas da Vida. É tanto que tivemos que conseguir outras estratégias como a
questão da venda das camisas do Rodas, que foram conseguidas através de
patrocínios” (Psicóloga A).

Apesar do Rodas da Vida ser um movimento importante e que tem ganhado espaço no hospital, ainda
encontra dificuldades para sua execução. Na maior parte das vezes esse movimento se faz pelos
esforços daqueles que estão à frente do projeto, obtendo somente a permissão do hospital para sua
execução, entretanto, não há de fato um apoio no sentido de auxiliar o projeto, apesar de haver um
setor específico no hospital voltado a humanização. Isto pode ser exemplificado pela dificuldade em
obter recursos. Porém, no Núcleo de Cuidados Prolongados há uma iniciativa de apoio ao Rodas da
Vida como afirma a psicóloga:

“Agora o Núcleo tá conseguindo algumas coisas, por que a gente conseguiu
pranchetas, algum material, que a coordenadora perguntou o que que
precisava para ala. Então parece que vão ter algumas mudanças positivas
nesse sentido de material para execução das atividades” (Psicóloga B).

A pouca participação da equipe do Núcleo de Cuidados Prolongados nos encontros do Rodas da Vida
representa uma limitação, já que, este momento proporcionaria outro olhar a equipe, podendo auxiliar
no fortalecimento dos vínculos e no reconhecimento da subjetividade dos indivíduos diante do
Cuidado Paliativo, inclusive da própria equipe que lida com um número considerável de óbitos na ala.
Todavia, a psicóloga do setor reconhece essa dificuldade, mas pontua as limitações da própria equipe
para a participação.

“Outra dificuldade é a pouca participação da equipe (enfermagem e outros
profissionais). Entendo que tem justificativas, por conta da dinâmica, por que
estão sobrecarregados pensando na realidade da ala 300. Muitas vezes a
gente trabalha com uma equipe de enfermagem restrita e tendo que intervir
em pacientes críticos e mais graves. Então geralmente a gente convida eles
para que participem, mas dificilmente participam. Então seria mais
interessante e acho que muito valido se a gente tivesse essa participação,
principalmente da enfermagem” (Psicóloga B).

O trabalhador em saúde também deve ter um trabalho humanizado, que lhe ofereça condições para
sua atuação, principalmente diante da prática paliativista, que lida com a iminência da morte. Segundo
Ruiz e Gomes (2013), saber lidar com a dor do outro é parte essencial para uma boa atenção em
saúde e adquire características positiva à medida que a equipe passa a expressar a identificação
necessária e compartilhar sentimentos comuns em relação ao paciente. Além disto, o afastamento da
equipe em relação ao paciente pode indicar uma estratégia defensiva contra o sofrimento, o que deve
ser levado em consideração para a saúde do trabalhador, sendo necessário proporcionar meios para
que lidem com estes aspectos.

Palheta e Costa (2012) a partir de suas experiências com trabalhadores em rodas de conversas
concluem que muitos profissionais de saúde não estão preparados para o reconhecimento do aspecto
coletivo produzido nas rodas, pois, não estão sensibilizados a reconhecer o que há de comum no
outro. Esse aspecto encerra a dimensão simbólica do poder, com isto, a falta de interesse dos
profissionais ocorre devido a assimetria das relações burocratizadas pelas instituições, resultando no
afastamento da equipe do paciente.

A rotina hospitalar muitas vezes se torna um entrave para a realização de reuniões que possibilitem
avaliar e planejar as ações do Rodas da Vida, o que segundo as psicólogas representam uma
dificuldade.

“A questão das reuniões, essa dificuldade de estar fazendo toda quinta feira,

29/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/rodas_da_vida_humanizacao_no_contexto_do_cuidado_paliativo.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.10-13,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



mas de vez em quando a gente retoma. Acho que pelo menos uma vez por
mês a gente tá conseguindo fazer. Está sendo mensal, quando era pra ser
semanal, mas é isso” (Psicóloga A).

A falta de planejamento acaba gerando o desafio em relação a parceria com outros profissionais.
Segundo o relato da psicóloga, sem planejamento, as atividades acabam restritas a determinadas
áreas, o que não é o ideal. Esta foi a principal questão a ser trabalhada.

“Desafio, eu acho que também é isto da gente conseguir engajar mais
profissionais de outras áreas para ajudar nesse planejamento das atividades.
A proposta do projeto é que a gente possa estar engajando outros
profissionais, com outras visões para falar sobre a atuação aqui no HUSE, dar
uma orientação geral” (Psicóloga A).

Reconhecer a necessidade de parceria com outros profissionais é demonstrar a saúde como um todo
e, através dos diversos saberes, é trabalhar o dispositivo de Clínica Ampliada. De acordo com a
Política Nacional de Humanização, fazer a Clínica Ampliada é buscar evitar privilegiar uma
abordagem de conhecimento, detendo uma compreensão ampliada do processo saúde e doença e
reconhecendo o paciente como um todo (BRASIL, 2008).

CONCLUSÃO

A humanização é um movimento fundamental para as mudanças institucionais no sistema de saúde e
para o fortalecimento do SUS. Ao unir tal movimento ao Cuidado Paliativo, voltamos a atenção para a
necessidade do reconhecimento da subjetividade dos sujeitos, inclusive para estes que tem doenças
fora de possibilidades de cura e estão no âmbito hospitalar pela necessidade de cuidados de fim de
vida.

O Rodas da Vida demonstrou, então, ser um instrumento de humanização da saúde nesse contexto,
atuando por meio dos encontros, no processo de cogestão e acolhimento. Tal atuação implica
mudanças institucionais, rompendo a dureza hospitalar, incluindo e auxiliando no empoderamento dos
sujeitos para a produção de saúde.

Lidar com a doença sem possibilidade de cura traz impactos para o paciente e para o cuidador e,
muitas vezes, destitui sua autonomia. Dessa forma, é necessário trabalhar com o resgate da
autonomia e protagonismo desses sujeitos, oferecendo-lhes uma melhor qualidade de fim da vida. Ao
considerar ações pedagógicas como parte integrante do Rodas, observa-se o alcance das mesmas
para o protagonismo e para a corresponsabilidade no cuidado em saúde, uma vez que revela a força
contida no outro para o cuidado no hospital e fora dele, considerando-o um agente ativo nesse
processo.

O Rodas não é algo dado, mas é um instrumento que se constrói e reconstrói a cada encontro com a
vida, vida de tantas pessoas diferentes que têm suas histórias para contar. Como as perturbações
também têm suas potencialidades rumo à mudança, reconhecer as dificuldades e os desafios é incluir
as próprias limitações da roda de conversa neste contexto, constituindo movimentos de
problematização que permita que o Rodas possa caminhar de maneira mais efetiva rumo à
humanização, contagiando a todos e podendo afirmar que sim, há um SUS que dá certo.
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