Anexo I da Resolução nº 223, Cograd, de 26 de junho de 2018.

PLANO DE TRABALHO ANUAL/LIGAS ACADÊMICAS/UFMS

1.

Título da Liga: Liga Acadêmica de Cuidados Paliativos (LACP)

2.

Identificação da coordenadora

Nome: Juliana Dias Reis Pessalacia
Unidade: Campus de Três Lagoas (CPTL)

3. Identificação dos discentes
Fernando Ribeiro dos Santos RGA: 2017/0744.075.1
Amanda Pires Galli Dias RGA: 2017/0798.037.3
Lucas Alves Souza Nunes de Sá RGA: 2017/0744.082-4
Isabelly Costa Machado

RGA: 2016/0744.081.4

Isabela de Carvalho Patuço RGA: 2016/0744.032.6
Maisa de Souza Costa RGA: 2016/0744.017.2
Lukas Monteiro Mistre RGA: 2018/0744.005.2
Isabelly Freitas Dias RGA: 2015/0798.006.0
Stephanie Moreira RGA: 2016/0744.020.2
Marcus Vinicius de Azevedo Silva RGA: 2015/0744.048.0
Raquel Cordeiro Ricci RGA: 2018/0744.0036
Jacqueline Resende Boaventura RGA: 2018.00217
Juliana Guimaraes Lima RGA: 2017.35775
Unidade: Campus de Três Lagoas (CPTL)/UFMS

4.

Cursos envolvidos: Enfermagem e Medicina

5.

Áreas de conhecimento: Ciências da Saúde; Saúde Coletiva

6.

Resumo

A Liga Acadêmica de Cuidados Paliativos (LACP) é desenvolvida por grupos de
acadêmicos do curso de Enfermagem e Medicina do CPTL/UFMS, sob a orientação
de uma docente do curso de graduação, atuando de maneira integrada com os
acadêmicos dos cursos e sua coordenação, contribuindo para a melhoria dos Projetos
Pedagógicos, através de realização de atividades de ensino, pesquisa e extensão, e
que tem por objetivos: I. Ampliar os estudos sobre cuidados paliativos, através da
realização de reuniões voltadas para a discussão sobre a temática, aulas teóricas,
estudos de caso e debates com profissionais de saúde. II. A LACP conta atualmente
como o Projeto de Pesquisa/Extensão PPSUS/FUNDECT ‘Cuidados paliativos na
atenção primária à saúde: diagnóstico situacional em Três Lagoas/MS’, com a
participação de docentes e discentes do CPTL/UFMS e tem como objetivos: realizar
um diagnóstico situacional a respeito da atenção em CP na APS do município de Três
Lagoas/MS, identificar e caracterizar os pacientes em CP na APS, identificar a
percepção de profissionais da APS, pacientes em CP e seus cuidadores/familiares
quanto ao conceito de CP e critérios de elegibilidade para esta modalidade de
cuidados, identificar a percepção de profissionais da APS, pacientes em CP e seus
cuidadores/familiares quanto ao fatores facilitadores/dificultadores do acesso
(físico/humano/organizacional) aos CP, identificar e caracterizar as possíveis
instituições e locais, os quais poderão constituir uma rede de atenção em CP no
município de Três Lagoas/MS

(ONGs, entidades, filantropias, institutos, clínicas,

hospitais, ambulatórios, etc), visando a articulação da rede de atenção aos CP no
município.

7.

Objetivos:

7.1. Objetivo de ensino- Ampliar os estudos sobre cuidados paliativos, através da
realização de reuniões voltadas para a discussão sobre a temática, aulas teóricas,
estudos de caso e debates com profissionais de saúde.
7.2. Objetivo de pesquisa- realizar um diagnóstico situacional a respeito da atenção
em CP na APS do município de Três Lagoas/MS, identificar e caracterizar os
pacientes em CP na APS, identificar a percepção de profissionais da APS e critérios
de elegibilidade para esta modalidade de cuidados, identificar a percepção de
profissionais da APS, pacientes em CP e seus cuidadores/familiares quanto ao fatores

facilitadores/dificultadores

do

acesso

(físico/humano/organizacional)

aos

CP,

identificar e caracterizar as possíveis instituições e locais, os quais poderão constituir
uma rede de atenção em CP no município de Três Lagoas/MS (ONGs, entidades,
filantropias, institutos, clínicas, hospitais, ambulatórios, etc), visando a articulação da
rede de atenção aos CP no município.
7.3. Objetivo de extensão- capacitar profissionais, cuidadores e pacientes elegíveis
para os CP na APS quanto a temáticas pertinentes aos CPs; confeccionar planos de
cuidados individuais para os pacientes elegíveis e compartilhar e discutir os resultados
com os gestores da SMS do município de Três Lagoas, proporcionando subsídios
para a articulação de uma Rede de Atenção em Saúde (RAS) em CP no município.

8. Metodologia (o que? como? onde? quem?)
8.1. Para atender ao objetivo de ensino- realização de reuniões voltadas para a
discussão sobre a temática, aulas teóricas, estudos de caso e debates com
profissionais de saúde, a partir de cronograma semestral acordado entre os membros.
Serão realizadas com agendamento prévio de Laboratório de Habilidades ou
Anfiteatro da UFMS. Poderão participar das capacitações, acadêmicos de Medicina e
Enfermagem membros da Liga ou não e profissionais de saúde dos diferentes níveis
de atenção.
8.2. Para atender ao objetivo de pesquisa- Estudo de análise diagnóstica, a partir da
triangulação de métodos quantitativos e qualitativos; Etapa quantitativa – Caráter
exploratório e documental. Consulta profissionais de saúde e ACS, identificação dos
elegíveis, aplicação da Escala de Performance de Karnofsky (KPS) e do instrumento
de caracterização e mapeamento da rede de atendimento. Etapa qualitativa- Pesquisa
de abordagem qualitativa, referencial da Hermenêutica Dialética de Ricouer. Serão
realizadas entrevistas e grupos focais junto aos gestores. A pesquisa será realizada
nas 14 unidades de saúde da família do município de Três Lagoas, junto aos
profissionais, pacientes e familiares. Participarão da coleta de dados, os acadêmicos
da LACP, docentes e três alunas de pós graduação Mestrado.
8.3. Para atender ao objetivo de extensão-serão realizadas capacitações de
profissionais a partir do cronograma semestral de ensino da LACP; intervenções

educativas em sala de espera nas unidades de saúde sobre as temáticas debatidas
nas capacitações. As intervenções serão realizadas na sala de espera das 14
unidades de saúde da família, conforme temática debatida na capacitação e
disponibilidade da unidade. Também serão realizadas visitas domiciliares aos
pacientes elegíveis visando a construção de planos de cuidados, os quais serão
discutidos junto aos gestores, visando a organização da rede para os cuidados
paliativos.
9. Resultados Esperados:
9.1. Ensino: Capacitação de estudantes de Medicina e Enfermagem quanto a
temáticas relacionadas aos Cuidados Paliativos.
9.2. Pesquisa: Diagnóstico situacional da assistência a pacientes elegíveis para os CP
no município de Três Lagoas; Identificação e caracterização dos pacientes elegíveis
para CP na APS; Identificação das dificuldades de acesso aos CP na rede de atenção
à saúde de TL/MS; Identificação do conhecimento de profissionais de saúde e
pacientes da rede quanto aos CP.
9.3. Extensão: Conscientização de gestores, profissionais de saúde da atenção
primária, pacientes e familiares quanto à importância dos Cuidados Paliativos.

10. Cronograma de execução:

Atividades

Ano: 2018

Ano: 2019

Mês execução

Mês de execução

Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Maio Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Capacitações e palestras

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Reuniões com os
membros, assembléias

x

x

x

X

Intervenções educativas
em sala de espera

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Entrevistas com os
profissionais

x

x

x

Visitas domiciliares,
coleta de dados e planos

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

de cuidados
Grupos focais
Discussão dos resultados

x

Preparo dos artigos

11.

x

x

x

x

x

x

Recursos necessários

Infra estrutura
Salas de aula, Anfiteatros, Laboratórios de habilidades para as capacitações da Liga.
Apoio técnico durante as capacitações, áudio, vídeo e multimídia.

Equipamentos
Equipamentos de áudio, vídeo e multimídia para a realização das capacitações.

Transporte
Transporte dos alunos para as unidades de saúde, para a realização da intervenções
educativas em sala de espera e coleta de dados junto aos pacientes e profissionais.
Materiais de consumo
Alimentos para a realização de coffee breaks nos intervalos das capacitações.
Material de escritório: canetas, lápis e papel A4.
Impressões dos instrumentos de coleta de dados.

12.
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