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Entrevista à Arquiteta Mariana Abranches Pinto
– Coordenadora do Porto Compassivo
www.apmgf.pt

O que é o Porto Compassivo?
O projeto "Porto Compassivo - Uma comunidade
que cuida até ao fim" é um projeto comunitário
integrado no movimento internacional Comunidades
Compassivas, comunidades que reconhecem que
situações graves de doença, morte e perda podem
acontecer a qualquer momento, durante o curso
normal das nossas vidas e que cuidar uns dos outros
em momentos de crise e perda não é uma tarefa
exclusiva dos serviços sociais e de saúde, mas é
responsabilidade de todos.
Comunidades Compassivas são comunidades que
encorajam publicamente, facilitam, apoiam e
celebram o cuidado mútuo durante os momentos e
experiências mais desafiantes da vida, especialmente
aqueles relacionados com as doenças que ameaçam
a vida e a limitam, doenças crónicas, fragilidade,
envelhecimento e demência, sofrimento e luto. Uma
comunidade compassiva reconhece e aborda diretamente esta realidade social.
Em Portugal, este movimento internacional está a
dar os primeiros passos. Teve início em 2019, com o
projeto "Borba Cidade Compassiva - Todos contigo",
e em 2020 com os projetos "Porto Compassivo" e
"Amadora Compassiva". São estas três cidades as
precursoras deste movimento no país, e mais
cidades e comunidades se irão juntar para contribuir
para um Portugal mais compassivo.
Como surgiu e como foi desenvolvido o projeto?
O projeto iniciou-se em janeiro de 2020 através do
concurso "Portugal Compassivo - Laços Que
Cuidam”, promovido pela Associação Portuguesa de
Cuidados Paliativos e financiado pela Fundação "La
caixa”, do qual o Centro Hospitalar Universitário São
João foi vencedor e beneficiário, no período de
janeiro de 2020 a maio de 2021.

Arquiteta Mariana Abranches Pinto –
Coordenadora do Porto Compassivo

Para a dinamização do projeto foi realizado um
protocolo com a Compassio. A Compassio – Associação
para a construção de comunidades compassivas, é a
atual promotora do projeto. É uma associação sem
fins lucrativos, criada em junho de 2019, e que
assume como missão colocar a compaixão no centro
das relações humanas, com foco nas pessoas em
situação de fragilidade relacionada com a saúde e/ou
isolamento social, promovendo a ética do cuidar
como um compromisso fundamental da sociedade.
Quais os seus objetivos?
O projeto procura contribuir para que a cidade do
Porto se torne uma cidade mais compassiva, tendo
dois objetivos específicos:
- Sensibilizar e capacitar para o cuidar compassivo e
para a naturalidade e normalidade da morte e do
luto;
- Criar redes colaborativas comunitárias de cuidado
para pessoas com doença grave e/ou incapacitante
em fim de vida e para os seus cuidadores.
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Que tipo de atividades organizam?

Quem pode fazer parte? E como?

O projeto realiza diversas atividades, tendo tido um foco
maior nos workshops de sensibilização e capacitação
para o cuidar, para a compaixão, para o autocuidado,
para a liderança compassiva, para a naturalidade da
morte, do sofrimento e do luto. Também realizamos
death cafes (eventos integrados no movimento
internacional que quer combater o tabu sobre a
morte), participamos em conferências e webinares,
realizamos ações de capacitação, dinamizamos
grupos de partilha para pessoas com vivência de
doença e cuidadores formais e temos previsto iniciar
grupos de apoio ao luto. Inicialmente, as atividades
eram presenciais, com a pandemia passaram a ser
on-line, e agora encontramo-nos na fase de voltar ao
presencial.
Queremos sensibilizar a população em geral para
estes temas e dinamizar para um cuidar compassivo.
Queremos mudar mentalidades e procurar envolver
mais a comunidade no cuidado dos que estão em
situação de doença avançada, e seus cuidadores. Por
causa da pandemia não se avançou com a criação
dos grupos colaborativos comunitários de cuidado,
estamos agora a tentar iniciar essa parte essencial do
projeto. Denominamos este eixo como Vizinhos
Compassivos e a ideia é ter no centro pessoas assistidas
pelos serviços de cuidados paliativos da cidade, em
casa, e organizar e dinamizar à sua volta um conjunto
pequeno e exclusivo de pessoas capacitadas – os
vizinhos compassivos – e que de uma forma organizada
e programada cuidam, acompanham, combatem a
solidão, trabalham em rede com os serviços de saúde
e sociais, acompanham o luto, e crescem todos
juntos numa maior humanidade. Porque a boa
morte é responsabilidade de todos!
Também é de destacar o trabalho conjunto com as
outras comunidades compassivas, Borba e Amadora,
nomeadamente no projeto Cartas Compassivas
(troca de correspondência “à antiga” dirigida a seniores
em situação de isolamento) e nos death cafes; é uma
colaboração muito frutífera e cheia de sentido.

O projeto é dirigido a toda a comunidade da cidade do
Porto, qualquer pessoa pode participar nas nossas
atividades. E vamos também precisar de voluntários
para a criação das redes colaborativas de cuidado!
Estamos disponíveis para conversar e sonhar juntos!
www.apmgf.pt

Site do Projeto
Facebook do Projeto
Facebook da Compassio
e-mail da Compassio
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Atividades realizadas
www.apmgf.pt

3ªs Jornadas do Grupo de Estudos de Cuidados Paliativos (GEsPal)
Decorreram nos dias 5, 7 e 9 de outubro, em formato on-line, dirigidas a
médicos de família e outros profissionais de saúde. As Jornadas contaram
mais uma vez com ilustres convidados, sob a forma de três mesas redondas:

1. “Cuidados Paliativos Primários – O papel da equipa
de saúde familiar”
2. “Formação em Cuidados Paliativos”
3. “Autocuidado dos profissionais”
Face ao sucesso da edição anterior, foi também realizado o 2º Concurso de
Fotografia Digital do GEsPal, com atribuição de prémios aos três primeiros
classificados:

38º Encontro Nacional de Medicina Geral e Familiar da APMGF
No âmbito do 38º Encontro Nacional, realizado em Braga, entre os dias 29 de
setembro e 2 de outubro, a Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar
(APMGF) organizou a Feira APMGF, que contou com a presença das Delegações
Distritais e Regionais e dos Grupos de Estudos da Associação, que partilharam as
suas atividades e projetos.
O GEsPal esteve representado por três elementos da Comissão Coordenadora
que, durante essa tarde de sexta-feira, estiveram disponíveis para apresentar
os objetivos do grupo, as atividades realizadas e os projetos futuros. Houve
também oportunidade para distribuir os folhetos que têm vindo a ser elaborados
e apresentar um vídeo de promoção do grupo com o percurso efetuado até ao
momento e com testemunhos de alguns membros do mesmo.
Num ambiente informal e de partilha, fomos abordados por internos e especialistas,
discutindo o papel da MGF nos Cuidados Paliativos e convidando os interessados
a colaborar com o nosso grupo, convite esse que reforçamos. Se estiver
interessado(a) em ser colaborador(a) do GEsPal envie, por favor, um e-mail para
cuidadospaliativos@apmgf.pt.

1º Lugar
“Gostava de poder passear
contigo!”
Autor: Isabel Chaves e Castro

2º Lugar
"Memória física"
Autora: Ana Raquel Borges

3º Lugar
“Juntos numa noite
descansada”
Autor: Isabel Chaves e Castro

Newsletter nº 4 – Dezembro de 2021

Grupo de Estudos de Cuidados Paliativos

Atividades realizadas
Livro “Humanização em Cuidados Paliativos” da LIDEL
O livro “Humanização em Cuidados Paliativos”, publicado em agosto de
2021, contou com a participação de membros do GEsPal. A oportunidade
surgiu sob a coordenação do Dr. Abel García Abejas, membro do GEsPal,
Mestre em Bioética, com a competência em Medicina Paliativa, e da
Professora Cristina Duarte, Doutora em Ciências Sociais, na especialidade
de Serviço Social, pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas
da Universidade de Lisboa. Trata-se de um livro destinado a médicos,
enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, nutricionistas e fisioterapeutas.
São abordados temas clínicos, como controlo de sintomas, mas
também outras dimensões do sofrimento, como o social e espiritual,
mantendo sempre o foco na humanização dos cuidados. Poderá ser
consultado aqui.

19º Encontro Nacional de Internos e Jovens Médicos de Família
No dia 21 de maio de 2021, o GEsPal esteve representado no 19º
ENIJMF, evento on-line, pelo Dr. Abel Abejas, enquanto interveniente
na mesa-redonda “Despenalização da morte medicamente assistida –
qual o papel do médico de família”, organizada em conjunto pela
APMGF e pela Comissão de Internos de Medicina Geral e Familiar da
Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo. A mesa
redonda decorreu sobre a forma de debate, abordando o contexto
legal, histórico e ético da despenalização da morte medicamente
assistida e qual o papel do médico de família neste processo. Poderá
aceder ao vídeo da sessão através deste link.

Publicação “Luto em cuidadores: realidade de dois Agrupamentos
de Centros de Saúde do Norte”
Na sexta e última edição de 2020 da Revista Portuguesa de Medicina
Geral e Familiar foi publicado o artigo "Luto em cuidadores: realidade
de dois Agrupamentos de Centros de Saúde do Norte", da autoria da
Dra. Carla Lopes da Mota e da Dra. Soraia Santos, colaboradoras do
GEsPal, da Dra. Isabel Chaves e Castro e da Prof. Doutora Paula
Sapeta. Poderá consultar o artigo aqui.

www.apmgf.pt
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Publicação “Dizer adeus” em fim de vida – Revisão sistemática
da literatura

www.apmgf.pt

As colaboradoras do GEsPal, Dra. Carla Lopes da Mota e Dra.
Soraia Santos, conjuntamente com a Dra. Isabel Chaves e
Castro e com a Prof. Doutora Paula Sapeta, foram autoras da
revisão sistemática da literatura, publicada no Volume 7 da
Revista da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos, em
outubro de 2020. Poderá consultar o artigo aqui.

2ªs Jornadas do Grupo de Estudos em Cuidados Paliativos
(GEsPal)
Nos dias 6, 8 e 10 de outubro de 2020 realizaram-se, em formato
on-line, as 2ªs Jornadas do GEsPal. A iniciativa contou com centenas de
participantes e com a colaboração de convidados de renome, nas áreas
temáticas abordadas: "Cidades Compassivas", "Quando o isolamento é
imposto: implicações no luto em Cuidados Paliativos" e “Esperança e
Espiritualidade".
As Jornadas ficaram também marcadas pelo arranque do 1º Concurso
de Fotografia Digital do GEsPal. A ação teve por objetivo "estimular o
gosto pela fotografia, como forma de arte através da qual se promove
a divulgação e o estudo dos Cuidados Paliativos, reconhecendo e
premiando a criatividade artística dos profissionais de saúde que se
dedicam a estes cuidados".

Acompanhe as atividades e publicações do GEsPal
através da página do grupo nos diferentes canais:
• APMGF: https://apmgf.pt/grupos_de_estudo/cuidados-paliativos/
• Facebook: https://www.facebook.com/gespalapmgf/

1º Lugar
“Um último abraço?”
Autor: Jorge Neves Silva

2º Lugar
“Memórias e afetos”
Autor: Isabel Chaves e Castro

3º Lugar
“Em casa, connosco”
Autor: Isabel Chaves e Castro

