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 Siglas e Definições 

ANCP: Academia Nacional de Cuidados Paliativos 

Materiais 

Sistema de E-mail e formulário 

Introdução 

O Café Paliativo Integrativo é um movimento brasileiro, de cunho científico e acadêmico, 

apartidário e sem fins lucrativos, baseado na educação continuada voltada para a 

disseminação dos conhecimentos dos cuidados paliativos, além de promover a integração dos 

diferentes serviços de cuidados paliativos na região. Os eventos foram inspirados em sessões 

acadêmicas internacionais com especialistas da área de saúde e humanas (os cafés 

cientificos), aqui envolvendo a temática paliativa, com abordagens didáticas atrativas ao 

público, assim aproximando os temas com a sociedade. 

As primeiras ideias comuns surgiram com as jornadas multidisciplinares realizadas no Hospital 

Santa Izabel e Hospital Aliança (Salvador da Bahia, 2013 e 2014), sendo o primeiro Café 

Paliativo realizado no Hospital Aliança em 27/11/2014, com discussão de casos acompanhados 

pela Comissão de Cuidados Paliativos, para depois receber convidados. Em necessidade pela 

integração dos serviços de cuidados paliativos em Salvador, o Café Paliativo passou a ser 

realizado, a partir de 2016, em diferentes instituições, que contavam com comissões 

organizadoras próprias, gerindo divulgação, logística, patrocínio para welcome coffees e 

eventuais convidados de outros estados, além da garantia de alocação do evento, acesso e 

controle de lotação. Os anos subsequentes contaram com apoio de empresas afiliadas às 

instituições-sede, sendo realizados Cafés Paliativos em parceria, desta forma angariando 

patrocínio para a vinda de convidados e melhor divulgação das marcas e disseminação no 

Brasil do modelo adotado para a integração dos serviços. 
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A divulgação dos Cafés é promovida pelas mídias sociais disponíveis (Instagram e Facebook 

próprios do Café Paliativo Integrativo, malas-diretas promovidas pela instituição-sede, 

whatsapp da maior comunidade regional paliativa, “Paliação Nordeste”), seguindo calendário 

pré-estabelecido para a realização dos eventos e divulgação organizada. 

Em novembro de 2018, durante o VII Congresso Internacional de Cuidados Paliativos, em Belo 

Horizonte – MG, a Dra. Manuele Alencar, médica do serviço de cuidados paliativos do Hospital 

Santa Izabel, apresentou aula sobre a experiência do Café Paliativo Integrativo na Bahia, 

trazendo discussão positiva ao movimento. A partir de então, a diretoria da ANCP decidiu 

utilizar do modelo científico para a integração dos diversos serviços no Brasil, fomentando 

assim a união das unidades estaduais. 

O objetivo deste documento é direcionar a formatação do modelo científico, tendo a integração 

dos serviços como base da criação das unidades estaduais. 

Tarefas 

1 - A escolha dos temas, em liberdade para cada comissão organizadora, seguirá alguns 

critérios que passam por necessidades locorregionais (implementação de protocolo de dor, 

desafios na assistência quanto à desospitalização de pacientes elegíveis a outros modelos, 

aproximação de diálogo com equipes da emergência ou UTI, monitorização de toxicidade em 

pacientes oncológicos, diretivas antecipadas, etc). A sugestão do tema será feita ao convidado 

e se discutirá sobre a melhor abordagem de apresentação, atrativa ao público-alvo, a saber: 

- Aula expositiva, seguida de discussão aberta ao público; 

- Mesa redonda multiprofissional sobre um tema relevante, e interação com o público; 

- Dinâmica de dramatização, manejada pelo palestrante, focando no tema central; 

- Leitura de passagens de livros ou edição de filmes afins, seguida de discussão orientada; 

- Discussão multiprofissional de casos e implementação de protocolos assistenciais. 
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2 - A filosofia do Café deverá manter perfil de evento gratuito, aberto ao público com interesses 

afins (área da saúde, humanas, eventualmente a presença de pacientes e familiares), com 

sugestão de tempo pré-determinado para recepção dos convidados com a oferta de welcome 

coffee (15-30min), aula expositiva (cerca de 1h) seguida de discussão interativa com o público. 

A data, local, escolha de tema, abordagem didática e convidados ficarão a critério de cada 

comissão organizadora, com a divulgação realizada com um mês de antecedência, publicada 

no Café Paliativo prévio e nas mídias sociais relacionadas. 

3 – Sugestões que contemplem regionalismos poderão ser incorporados ao nome, com 

elementos culturais de orgulho local, criando assim um perfil local mais atrativo e estimulando 

maior adesão de público. 

4- Sugere-se a divulgação prévia dos eventos, aproveitando-se da capacidade impulsionadora 

das mídias sociais, em ordem de aumentar a aderência do público. Seguir o movimento “Café 

Paliativo” e manter comunicação entre os movimentos regionais brasileiros pode estimular a 

troca de experiências, networking e maior disseminação dos Cuidados Paliativos. 

5- O calendário anual dos eventos, na concepção de organização de serviços, deverá 

contemplar data reservada para ações alinhadas com a ANCP, a exemplo do “Dia Mundial de 

Cuidados Paliativos”, “Pint of Science”, simpósios e congressos, facilitando assim a agenda 

científica do público e eventuais convidados. 

Fluxograma 

Assim que for recebido o formulário será submetido a análise da diretoria administrativa 

nacional. Sendo aprovado, a comunicação da ANCP fará o cadastro do evento na página “Café 

Paliativo Integrativo” (https://paliativo.org.br/cafe-paliativo-integrativo/) e enviará o logo 

indicando o apoio para ser usado no material de divulgação. Mensalmente a ANCP divulgará a 

página, e consequentemente os eventos cadastrados, em seu newsletter mensal e demais 

canais da entidade como redes sociais usando a hashtag #CafePaliativoIntegrativoANCP.  

Literatura 
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