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RESUMO  

Introdução: Compreende-se que o ensino de cuidados paliativos deva ser realizado de maneira sistemática nos cursos de 

graduação e pós-graduação, assim como acontece nas outras áreas de atuação em saúde, como via para garantir assistência 

qualificada aos que necessitam. Contudo, matrizes de competências essenciais em cuidados paliativos ainda estão sendo 

desenvolvidas no Brasil. Objetivo: Apresentar o cenário de ensino dos cuidados paliativos nos cursos da área de saúde de uma 

universidade federal da região sudeste brasileira. Método: Trata-se de um estudo documental, sendo objeto de análise os 

projetos pedagógicos, matrizes curriculares e planos de ensino de cinco cursos da área da saúde. Os documentos foram obtidos 

a partir de consulta aos sites oficiais de cada curso e de consulta ao sistema integrado de gestão acadêmica da universidade. 

Após as leituras dos documentos, os dados foram organizados de forma descritiva em planilhas, sendo a sistematização das 

informações norteada pelos fundamentos e princípios dos cuidados paliativos. Resultados: Verificou-se ausência da descrição 

nos projetos pedagógicos de habilidades e competências preconizadas para atuação dos cuidados paliativos, ausência de 

disciplinas específicas sobre a temática, menção de conteúdos pontuais sobre o tema, escassez de conteúdos balizadores para a 

prática paliativa e reduzido quantitativo de referências bibliográficas envolvendo o tema constando nas ementas das disciplinas 

dos diferentes currículos. Conclusão: Compreende-se que há fragilidades no processo de formação em cuidados paliativos nos 

diferentes cursos avaliados, sendo a proposição de uma disciplina interdepartamental um caminho vislumbrado como redutor 

das lacunas constatadas, uma vez que mudanças curriculares imbricam em maiores dificuldades e prazos.   

Palavras-chave: Cuidados paliativos; Educação superior; Capacitação profissional. 

Abstract 

Introduction: It is understood that the teaching of palliative care should be carried out systematically in undergraduate and 

graduate courses, as it happens in other areas of health care, as a way to ensure qualified assistance to technicians. However, 

core competence matrices in palliative care are still being developed in Brazil. Objective: to present the teaching scenario of 

palliative care in health care courses at a federal university in southeastern Brazil. Method: This is a documentary study, being 

the object of analysis of pedagogical projects, curricular matrices and teaching plans of five courses in the health area. The 

documents were obtained by consulting the official websites of each course and consulting the university's integrated academic 

management system. After reading the documents, the data were descriptively organized in spreadsheets, and the 

systematization of information was guided by the fundamentals and principles of palliative care. Results: The description of 

the pedagogical projects of skills and competences recommended for the performance of palliative care was verified, there are 

no specific disciplines on the subject, mention of specific contents on the subject, lack of content to guide palliative practice 

and reduced quantitative references bibliographic documents involving the theme appearing in the syllabuses of the disciplines 

of the different curricula. Conclusion: It is understood that there are weaknesses in the training process in palliative care in the 

different courses issued, with the proposition of an interdepartmental discipline being a path envisioned as reducing the gaps 

found, since curricular changes overlap in greater difficulties and deadlines. 
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Introdução 

Conforme a definição da International Association for Hospice and Palliative Care (IAHPC), os 

cuidados paliativos correspondem a uma abordagem integral ofertada a pessoas de todas as idades que 

apresentam sofrimento atrelado a uma condição de saúde ameaçadora, sendo tal cuidado voltado a melhora 

da qualidade de vida dos pacientes e também de seus familiares e cuidadores 1. 

Mesmo sendo uma abordagem essencial ao contexto de saúde, barreiras são identificadas para esta 

prática, entre as quais destaca-se aqui a falta de habilidades e competências dos profissionais da área de 

saúde acerca de cuidados paliativos 2.  

Nesta vertente, compreende-se que o ensino de cuidados paliativos deva ser realizado de maneira 

sistemática nos cursos de graduação e pós-graduação, assim como acontece nas outras áreas de atuação 

em saúde, como via para garantir assistência qualificada aos que necessitam. Contudo, no Brasil, matrizes 

de competências essenciais em cuidados paliativos ainda estão sendo desenvolvidas, o que reflete em 

indicadores produzidos contemporaneamente que evidenciam fragilidades no processo de formação na 

área da saúde, especialmente ao que se refere à prestação de cuidados com pacientes em fim de vida 3. 

Uma fragilidade importante presente na educação em cuidados paliativos refere-se à distância 

existente entre o ensino teórico e o prático durante a graduação, o qual resulta na formação de profissionais 

com bagagem conceitual sobre cuidados paliativos, porém sem conhecimento de aplicação prática 4.  

Salienta-se que a educação em cuidados paliativos contribui, para além dos espaços de reflexão 

sobre as doenças que ameaçam a vida, com mudanças na concepção do cuidado na terminalidade, 

promovendo o reconhecimento da relevância e necessidade de atentar para os aspectos biopsicossociais 5. 

Nesta vertente, é preciso destacar que, de acordo com o Global Atlas of Palliative Care 6, estima-

se que, no mundo, mais de 56,8 milhões de pessoas necessitam de cuidados paliativos anualmente, 

considerando que 31,1 milhões antes e 25,7 milhões perto do fim da vida. É evidenciado também que esse 

tipo de cuidado não está acessível para a maioria das pessoas que dele necessitam, uma vez que essas 

vivem em países de baixa e média renda em que há uma escassez de profissionais especializados. 

Sendo assim, considera-se importante pesquisas que se debruçam sobre a realidade local de ensino 

em cuidados paliativos para provisão de estratégias que reduzam as lacunas existentes, sendo o objetivo 

deste estudo apresentar o cenário de ensino dos cuidados paliativos nos cursos da área de saúde de uma 

universidade federal da região sudeste brasileira.  

 

Método 

 Trata-se de um estudo documental, com abordagem descritiva, efetuado no período de julho a 

setembro de 2020.  

Realizado em uma Instituição Federal de Ensino Superior, localizada na região sudeste do Brasil, 

este estudo considerou 5 cursos vinculados ao Centro de Ciências Biológicas e de Saúde (CCBS), sendo 
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esses: Enfermagem, Fisioterapia, Gerontologia, Medicina e Terapia Ocupacional. 

Inicialmente, foi realizada consulta nos sites dos respectivos departamentos em busca dos projetos 

pedagógicos e matriz curricular dos cursos. Os planos de ensino foram obtidos por meio dos projetos 

pedagógicos e da consulta ao Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (SIGA). 

A partir dos materiais coletados, foram realizadas leituras dos projetos pedagógicos e das matrizes 

curriculares em sua totalidade, na busca por conteúdos voltados à formação em cuidados paliativos. 

Concernente aos planos de ensino, devido ao quantitativo de documentos, realizou-se inicialmente uma 

busca por descritores para eleger quais seriam lidos por completo. Dessa forma, empregou-se a busca por 

termos chave como cuidados paliativos; abordagem multiprofissional/interdisciplinar; comunicação; 

controle de dor/sintomas; espiritualidade; fim de vida; luto; morte/morrer; terminalidade e bioética. A 

partir dessa identificação, o plano de ensino foi lido na íntegra para melhor entendimento do conteúdo.  

Os dados foram organizados descritivamente em planilhas e a análise embasada pelos fundamentos 

e princípios dos cuidados paliativos.  

 

Resultados 

O processo de busca documental culminou na obtenção de 5 projetos pedagógicos, 5 matrizes 

curriculares e 295 planos de ensino, sendo 50 da Enfermagem, 60 da Fisioterapia, 68 da Gerontologia, 35 

da Medicina e 82 da Terapia Ocupacional. 

Foi realizada a leitura completa dos projetos pedagógicos e matrizes curriculares e efetivado um 

processo de busca por descritores vinculados à abordagem dos cuidados paliativos nos 295 planos de 

ensino. Verificou-se que desses 295 planos, 57 apresentaram alguns dos termos balizadores, sendo para 

tanto, realizada a leitura na íntegra dos planos de ensino que trouxeram menção à descritores como 

cuidados paliativos, finitude, morte, terminalidade, bioética, comunicação, multidisciplinaridade, 

interdisciplinaridade, espiritualidade e controle de sintomas. 

Em relação a caracterização dos cursos, em específico ao que se refere ao regime acadêmico, 

observou-se que, com exceção da Medicina, que possui um currículo anual e metodologia ativa, os outros 

cursos são semestrais e baseados na inscrição em disciplinas. Todos acontecem em período integral, 

possuem duração que varia de 4 a 6 anos e possuem disciplinas e/ou atividades obrigatórias e optativas, 

além de atividades complementares de extensão e pesquisa. 

Posto isso, averiguou-se o perfil, as habilidades e competências necessárias para os profissionais 

em formação, sendo incidente temas como o trabalho em equipes de caráter multidisciplinar e 

interdisciplinar, atuação baseada em princípios éticos, legais e humanísticos, a promoção e a garantia de 

qualidade de vida, e a visão integralizada do ser humano. Foram extraídos, portanto, trechos dos projetos 

pedagógicos que evidenciam aspectos em conssonância com a atuação em cuidados paliativos. É válido 

relatar que o curso de Terapia Ocupacional foi o único a mencionar a atuação em cuidados paliativos na 

descrição do perfil profissional conforme exposto no quadro 1. 



142 
 

 

Quadro 1 - Informações do perfil profissional, habilidades e competências necessárias aos 

profissionais em formação. 

Curso Perfil do Profissional Habilidades Competências 

  

  

  

Enfermagem 

“Deve comprometer-se ética 

e politicamente com a 

valorização e a defesa da 

vida (...), pautando-se no 

exercício da cidadania, 

atendendo às necessidades de 

saúde do ser humano cidadão 

em seu contexto 

biopsicossocial e cultural.” 

“Reconhecer contextos, 

identificar demandas, atribuir 

significados, correlacionar 

dados, eventos e manifestações, 

propor e implementar ações, 

procedimentos e estratégias e 

seus executores, avaliar 

estruturas, processos e 

resultados das ações realizadas, 

compartilhar resultados e 

informações.” 

Gerais: “Visão integral do ser 

humano (em suas várias 

dimensões: biológica, psicológica, 

espiritual, social e cultural.” 

Específicas: “realizar o cuidar em 

enfermagem de forma ética e 

humanizada e integrada com os 

demais profissionais em saúde”; 

“trabalhar em equipe, 

considerando o caráter 

multiprofissional e 

interdisciplinar da área da saúde e 

enfermagem”. 

  

 

  

  

Fisioterapia 

 “formação generalista, crítico 

e reflexiva, capacitado em 

atuar em todos os níveis de 

atenção à saúde, com uma 

visão ampla e global”; 

“(...) respeitando os 

princípios éticos/bioéticos, 

morais e culturais do 

indivíduo e da coletividade”. 

 Gerais: “Atuar 

profissionalmente nos diversos 

níveis de atenção às condições 

do ser humano (...), e em 

interação contínua com 

outros profissionais...”; 

“Conceber a saúde e condições 

dignas de vida como direitos de 

todos e atuar de forma a 

garantir a manutenção da 

saúde, do bem estar e da 

qualidade de vida das 

pessoas, famílias e 

comunidade...”; 

Específicas: “Prestar 

esclarecimentos, dirimir 

dúvidas e orientar o 

indivíduo e seus familiares na 

sequência do processo 

terapêutico.” 

  

  

  

Gerais: “inserir-se em equipes 

multiprofissional e 

interdisciplinar” 

  

  

  

  

Gerontologia 

  

  

“Capaz de atuar em 

contextos multiprofissionais 

e interdisciplinares na 

perspectiva da gestão de 

diferentes questões que 

surgem individual e 

coletivamente na velhice.” 

“Considerar em sua atuação as 

dimensões física, emocional e 

sócio-cultural que integram a 

vida das pessoas e afetam o 

curso de vida.”; “Promover a 

aquisição de conhecimento e 

desenvolvimento de atuação 

interdisciplinar.”; “Conhecer 

e respeitar os princípios éticos, 

legais e humanísticos que 

regem as ações dos 

profissionais da saúde.” 

“Considerar em sua atuação as 

dimensões física, emocional e 

sócio-cultural que integram a vida 

das pessoas e afetam o curso de 

vida.”; “Promover a aquisição de 

conhecimento e desenvolvimento de 

atuação interdisciplinar.”; 

“Conhecer e respeitar os princípios 

éticos, legais e humanísticos que 

regem as ações dos profissionais da 

saúde.” 
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Medicina 

“Participação no trabalho 

em equipe e em pequenos 

grupos, com responsabilidade 

e respeito à diversidade de 

ideias, valores e culturas.”; 

“Atuação ética e 

humanizada”. 

  

Não identificado.  

  

Áreas de competência para o 

profissional: Saúde (cuidado às 

necessidades individuais e 

coletivas de saúde); Gestão; 

Educação. 

  

  

  

  

Terapia 

Ocupacional 

“... perfil generalista, crítico, 

reflexivo...”; “... identificar 

necessidades 

biopsicossociais, relativas à 

participação e inserção 

social(..) considerando 

funcionalidade, 

independência, autonomia, 

projeto de vida, qualidade de 

vida”; “Atua no campo da 

saúde (promoção de saúde, ..., 

e cuidados paliativos); “... 

atua de forma 

multiprofissional e 

interdisciplinar”. 

  

  

  

Não identificado  

  

  

   

Não identificado 

 

Após esse processo, fez-se buscas nas matrizes curriculares e nos planos de ensino dos cursos de 

Enfermagem, Fisioterapia, Gerontologia e Terapia Ocupacional, a fim de encontrar disciplinas nas quais 

os conteúdos de cuidados paliativos fossem abordados. Neste momento, o curso de Medicina não foi 

analisado, já que se difere dos outros na metodologia. Dessa forma, percebeu-se que nenhum dos 4 cursos 

analisados possuem disciplina obrigatória de cuidados paliativos na matriz, havendo apenas uma oferta de 

disciplina optativa pelo departamento de Gerontologia, denominada “Cuidados paliativos e gerontologia”.  

Foi constatado que 2 disciplinas fazem menção aos cuidados paliativos em suas ementas, sendo 

essas “Fisioterapia Geriátrica” ofertada pelo curso de Fisioterapia no sexto perfil e “Terapia Ocupacional 

no Contexto hospitalar” ofertada pelo curso de Terapia Ocupacional também no sexto perfil. 

Embora não mencionasse sobre cuidados paliativos observou-se, a partir dos objetivos e ementas 

contidos nos planos de ensino, que 8 disciplinas apresentaram conteúdos balizadores para a prática 

paliativa, como ética e bioética, comunicação, e processos de finitude e morte, conforme exposto no 

quadro 2.  
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Quadro 2. Informações de disciplinas com conteúdos balizadores para a prática paliativa. 

Curso Disciplinas que mencionam 

conteúdos balizadores para a 

prática paliativa 

Trecho do texto 

 

Enfermagem 

Trabalho em Enfermagem 2 

(Obg. do 7º perfil/ cód. 130753) 

   

Relação Enfermeiro - Paciente 

(Obg. do 5º perfil / cód. 130664) 

"Objetivos: Descrever as principais questões ético legais 

relacionadas à vida e a morte no trabalho em Enfermagem"  

  

“Ementa: (...) Aspectos básicos da relação - confiança, envolvimento/ 

vínculo, aceitação, acolhimento; Princípios gerais e fases da relação; 

A comunicação na relação; Lidando com algumas situações 

específicas da relação no processo de cuidar.” 

Fisioterapia Ética e Deontologia (Obg. do 4º 

perfil/ cód. 140031) 

“Objetivo: discutir as noções de bioética e suas implicações para o 

fisioterapeuta” 

 

 

 

 

Gerontologia 

Finitude e Morte (Obg. do 4º 

perfil/ cód. 560421) 

    

 

 

Bioética e Envelhecimento (obg. 

Do 2º perfil/ cód. 560227)  

  

 

Aspectos Jurídicos relacionados 

ao Envelhecimento (Obg. Do 4º 

perfil/ cód. 560405) 

“Objetivos: Atuar profissionalmente de forma a contemplar as 

diferentes demandas psicossociais que acompanham os processos de 

finitude, morte e luto.” 

“Ementa: Conceitos de finitude e morte - Processo de morte; A 

morte e o morrer: componentes da experiência; A bioética e a 

morte.   

 

“Objetivos: Fundamentar as práticas de gestão e pesquisa em 

gerontologia nos princípios e pressupostos da bioética.” 

 

   

“Ementa: Questões éticas e jurídicas relacionadas ao 

envelhecimento como: (...) Os testamentos vitais ou diretrizes 

antecipadas” 

  

Terapia Ocupacional 

Atividade e Curso de vida da 

pessoa idosa (Obg. do 4º perfil/ 

cód. 1000644) 

Terapia Ocupacional no Contexto 

Hospitalar (Obg. do 6º perfil / 

cód. 1000649) 

“Ementa: 8. Finitude e Morte”  

  

“Ementa: 7. Estudos sobre o impacto do adoecimento e 

hospitalização na rotina 

familiar/cuidador; 8. Espiritualidade; 

Devido à particularidade do curso de Medicina, sendo esse realizado por metodologia ativa, houve 

a necessidade de estudá-lo de forma separada, analisando também sua matriz e os planos de ensino de 

cada atividade. É importante salientar que a oferta é feita por meio de ciclos, denominados “Integralidade 

do Cuidado”. Para cada ano de formação profissional, existem 3 Unidades Educacionais, as quais 
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fomentam o desenvolvimento das atividades. A Unidade Educacional de Simulação da Prática Profissional 

(U.E.S.P.P.) é formada por 2 atividades curriculares denominadas de Situações-problema e Estação de 

Simulação da Prática Profissional, onde o processo de ensino-aprendizagem ocorre por meio de situações 

problemas, dramatizações, situações simuladas da prática profissional e outros recursos que viabilizam a 

construção do conhecimento em ambientes controlados. Já a Unidade Educacional de Prática Profissional 

(U.E.P.P.), é desenvolvida em cenários reais e requer a participação de um preceptor – profissional de 

saúde no local em questão, enquanto a Unidade Educacional Eletiva (U.E.E.) é organizada por atividades 

complementares escolhidas pelo aluno, desde que aprovadas pelo orientador e coordenador do ciclo. 

Dessa forma, foram analisados os 35 planos de ensino completos. Buscou-se identificar nas 

ementas e objetivos dos respectivos planos, conteúdos sobre cuidados paliativos, bem como competências, 

habilidades e temas abordados que vão ao encontro dos aspectos preconizados para a assistência paliativa, 

fator que resultou na identificação de 20 atividades. Dentre essas, verificou-se a presença recorrente dos 

termos “trabalho em equipe”; “equipe multiprofissional”; e “atuação ética e humanística”, todavia não há 

presença do termo cuidado paliativo. 

Para encerrar o processo de análise documental dos cinco cursos, verificou-se as referências citadas 

nos planos de ensino como via de checar o uso de materiais em consonância com os cuidados paliativos 

empregados como bibliografias recomendadas. Analisou-se as referências bibliográficas de 243 planos de 

ensino, visto que 52 planos não as descreviam. De acordo com os resultados, foram encontradas 16 

disciplinas que apresentaram 33 referências bibliográficas relacionadas à temática, das quais 7 citam o 

termo “cuidados paliativos” em seus títulos e 26 mencionam conteúdos referentes a esse tipo de cuidado. 

No caso do curso de Medicina, apresentam-se livros disponíveis na biblioteca institucional para os alunos, 

não demarcando para quais disciplinas devem ser utilizados, totalizando 3 referências associadas à 

temática. 

Dessa forma, sistematizou-se essas informações em dois quadros. No quadro 3 compilou-se 

informações atreladas a referências envolvendo conteúdos de cuidados paliativos e acerca da morte e o 

morrer.  

Quadro 3. Referências Bibliográficas sobre morte, morrer e cuidados paliativos. 

 

Referência Bibliográfica Curso Disciplina 

DINIZ, D.; COSTA, S. Morrer com dignidade: um 

direito fundamental in CAMARANO, A. A., Os novos 

idosos brasileiros muito além dos 60. Rio de Janeiro 

IPEA, 2004. 

Enfermagem 

Gerontologia 

Introdução à Sociologia Geral  

Introdução à Sociologia Geral 
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SANTOS, F.S. Cuidados paliativos: Discutindo a vida, a 

Morte e o Morrer. São Paulo: Atheneu, 2009. 447 p. 

Gerontologia 

  

 Terapia 

Ocupacional 

Avaliação Gerontológica 2; Finitude e 

Morte; Cuidados Paliativos e a 

Gerontologia  

Prática Supervisionada em Terapia 

Ocupacional no Contexto Hospitalar 

 

KUBLER-ROSS, E. Sobre a morte e o morrer: o que os 

doentes terminais têm para ensinar a médicos, enfermeiras, 

religiosos e aos seus próprios parentes. Paulo Menezes 

(Trad.). 8 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005. 296 p. 

Gerontologia 

 

Medicina 

Terapia 

Ocupacional 

Finitude e Morte; Cuidados Paliativos 

e a Gerontologia 

Não consta disciplina 

Prática Supervisionada em Terapia 

Ocupacional no Contexto Hospitalar 

BRASIL. Ministério da Saúde. A declaração de óbito: 

documento necessário e importante. (Série A. Normas e 

Manuais Técnicos). 3ª ed. Brasília: Ministério da Saúde, 

Conselho Federal de Medicina, Centro Brasileiro de 

Classificação de Doenças, 2009. 38p. ISBN 978-85-334-

1614-7. 

   

Gerontologia 

  

Finitude e Morte 

CARVALHO, R.T.; PARSONS, H.F. (Orgs). Manual de 

Cuidados Paliativos da ANCP: Ampliado e atualizado. 

2ª Ed. Academia Nacional de Cuidados Paliativos, 2012. 

592p. 

Gerontologia Finitude e Morte; Cuidados Paliativos 

e a Gerontologia  

COMBINATO, D.S.; QUEIROZ, M.S. Morte: uma visão 

psicossocial. Estud. psicol., v.11, n.2, p.209-216, 2006. 

Gerontologia Finitude e Morte 

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO. Cuidado Paliativo. São 

Paulo: Conselho Regional de Medicina do Estado de São 

Paulo, 2008. 689 p. 

 Gerontologia Cuidados Paliativos e a Gerontologia 

SANTOS, C.K.C. et al. Comunicação em Cuidados 

Paliativos: Revisão Integrativa da Literatura. Rev. Bras. 

Cienc. Saúde, v.18, n.1, p.63-72, 2014. 

 Gerontologia Cuidados Paliativos e a Gerontologia 

SILVA, M. J. P.. Comunicação tem remédio: A 

comunicação nas relações interpessoais em saúde. 3. 

Loyola, 2005. 

Medicina Não consta disciplina 

DE CARLO, M. M. R. P.; QUEIROZ, M. E. G. Dor e 

cuidados paliativos - terapia ocupacional e 

interdisciplinaridade. São Paulo: Roca, 2008. 328 p. 

Terapia 

Ocupacional 

Terapia Ocupacional no Contexto 

Hospitalar; Prática Supervisionada em 

Terapia Ocupacional em Disfunção 

Física 1; Prática Supervisionada em 

Terapia Ocupacional no Contexto 

Hospitalar; Temas em Terapia 

Ocupacional 1, 2 e 3 
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DE CARLO, M. M. R. P.. Terapia Ocupacional em 

Contextos Hospitalares e Cuidados Paliativos. Editora 

Paya, 2016. 

Terapia 

Ocupacional 

Terapia Ocupacional no Contexto 

Hospitalar 

QUEIROZ, M. E. Atenção em Cuidados Paliativos. Cad. 

Ter. Ocup. UFSCar, São Carlos, v. 20, n. 2, p. 203-205, 

2012. 

Terapia 

Ocupacional 

Terapia Ocupacional no Contexto 

Hospitalar 

SOUZA, A. M.; CORRÊA, V. A. C. Compreendendo o 

pesar do luto nas atividades ocupacionais. Rev. Do 

Nufen, ano 01, v.1, n.2, 2009. 

Terapia 

Ocupacional 

Terapia Ocupacional no Contexto 

Hospitalar 

KUBLER-ROSS, E. Morte. Estágio final da evolução. 

Rio de Janeiro, Record, 1975. 

Terapia 

Ocupacional 

Prática Supervisionada em Terapia 

Ocupacional em Gerontologia 

_______. 1999. “Direito de morte e poder sobre a vida”. 

In: História da sexualidade: volume 1: a vontade de 

saber. Rio de Janeiro: Graal, pp. 125-149. 

Terapia 

Ocupacional 

 Antropologia da Saúde 

MACEDO, Juliana L.. 2016. “As regras do jogo da 

morte encefálica”. Revista De Antropologia, v. 59, n. 2: 

32-58. 

Terapia 

Ocupacional 

 Antropologia da Saúde 

Conforme exposto no quadro 3, identificou-se que há 1 referência sobre cuidados paliativos que é 

utilizada por 2 dos 5 cursos, bem como que uma das obras de Elizabeth Kubler Ross é citada por 3 cursos. 

Verificou-se que não há referências, tanto ao que tange a finitude de vida, como aos cuidados paliativos, 

citadas nos planos de ensino do curso de Fisioterapia. 

Considerando que conteúdos sobre ética e bioética constituem-se como elementos importantes na 

formação profissional e como balizador para muitas das discussões em cuidados paliativos, no quadro 4 

compilou-se dados sobre as referências desta natureza, sendo verificado que apenas o curso de Terapia 

Ocupacional não apresenta referências específicas sobre ética e bioética nos planos de ensino analisados.  

Quadro 4. Referências Bibliográficas sobre ética e bioética. 

Referência Bibliográfica Curso Disciplina 

ANGERAMI-CAMON. A ética na saúde. São Paulo:Pioneira 

Thomson, 2002. 182 p. 

Enfermagem Trabalho em Enfermagem 2 

BIONDO, C. A.; SILVA, M. J. P. da; SECCO, L. M. D.  Distanásia, 

eutanásia e ortotanásia: percepções dos enfermeiros de unidades de 

terapia intensiva e implicações na assistência. Rev. Latino-Am. 

Enfermagem. 2009; 17(5):613-619.  

  

 Enfermagem 

  

 Trabalho em Enfermagem 2 
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CHAVES, A.A.B.; MASSAROLLO, M.C.K.B. Percepção dos 

enfermeiros sobre dilemas éticos relacionados a pacientes terminais 

em Unidades de Terapia Intensiva. Rev. esc. enferm. USP. 2009; 

43(1); 30-36. 

  

Enfermagem 

  

Trabalho em Enfermagem 2 

COLI, R.C.P.; ANJOS, M.F.; PEREIRA, L.L. Postura dos 

enfermeiros de uma unidade de terapia intensiva frente ao erro: uma 

abordagem à luz dos referenciais bioéticos. Rev. Latino-Am. 

Enfermagem. 2010; 18(3); 324-330. 

 Enfermagem  Trabalho em Enfermagem 2 

FELIX, Z.C.; BATISTA, P.S.S.; COSTA, S.F.G.; LOPES, M.E.L.; 

OLIVEIRA, R.C; ABRÃO, F.M.S. O cuidar de enfermagem na 

terminalidade: observância dos princípios da bioética. Rev. Gaúcha 

Enferm.; 2014; 35(3); 97-102. 

  

Enfermagem 

  

Trabalho em Enfermagem 2 

GARRAFA, V.; PESSINI, L. Código de Ética Profissional do 

Fisioterapeuta.; Vasquez AS. Bioética: Poder e Injustiça.; Fortes 

PAC. Ética e Saúde, 2004. 

  

Fisioterapia 

  

Ética e Deontologia 

GARRAFA V.; FREITAS, A. F. Bioética Global. Brasília: UNB, 

Cadernos CEAM, v.5, n.18, 2005, 152p. 

Fisioterapia Ética e Deontologia 

FORTES, P.A.C. Ética e saúde: questões éticas, deontológicas e 

legais. autonomia e direitos do paciente. estudo de casos. São Paulo: 

EPU, 1998. 119p. 

 Gerontologia  Bioética e Envelhecimento 

DINIZ, D.; GUILHERME, D. O que é bioética. São Paulo: 

Brasiliense, 2002. 69p. (Coleção Primeiros Passos; v.315). 

Gerontologia Bioética e Envelhecimento 

HOLLAND, S. Bioética: enfoque filosófico. São Paulo: Centro 

Universitário São Camilo, 2008. 300p. 

Gerontologia Bioética e Envelhecimento 

ENGELHARDT, J. H. T. Fundamentos da bioética. 2ed. São 

Paulo: Loyola, 1998. 518p. 

Gerontologia Bioética e Envelhecimento 

PESSINI, L; Barchifontaine C. P. (orgs). Fundamentos de bioética. 

4ed. São Paulo: Paulus, 2009. 241p. 

Gerontologia Bioética e Envelhecimento 

PESSINI, L. Eutanásia: por que abreviar a vida? São Paulo: Loyola, 

2004. 376p. 

Gerontologia Bioética e Envelhecimento 

FERREIRA, S.I. Iniciação à bioética. Brasília: Conselho Federal de 

Medicina. 1998. 320p. 

Gerontologia Bioética e Envelhecimento 

CLOTET, J.; FEIJÓ, A.; OLIVEIRA, M.G. (coord). Bioética: uma 

visão panorâmica. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2011. 280p. 

Gerontologia Bioética e Envelhecimento 
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GARRAFA V., et al. Bioéticas, poderes e injustiças: 10 anos 

depois. Brasília: Conselho Federal de Medicina, Cátedra Unesco de 

Bioética/UNB, 2012. 395p. 

 Gerontologia  Bioética e Envelhecimento 

SÁ, M. F. F. Direito de morrer: Eutanásia, suicídio assistido. 2. Del 

Rey, 2005. 

 Medicina Não consta disciplina 

À vista da análise documental realizada, notou-se que a temática de cuidados paliativos é escassa 

em todos os âmbitos, seja ao que tange às habilidades preconizadas para o profissional em formação, como 

aos conteúdos de disciplinas que embasam esse processo, uma vez que tanto a própria temática de cuidados 

paliativos, quanto os conteúdos bases para esta prática são ofertados de forma pontual.  

Tais achados evidenciam uma fragilidade no processo de formação graduada em cuidados 

paliativos nos 5 cursos avaliados, fator que denota preocupação quando considerado o aumento da 

demanda populacional por cuidados paliativos e o reflexo de tais lacunas para assegurar na prática 

assistencial esses cuidados como um direito humano.   

Discussão 

 A formação em cuidados paliativos é apresentada na literatura como uma das principais barreiras 

para o desenvolvimento de um cuidado especializado a pacientes com doenças ameaçadoras da vida, 

especialmente ao que se refere à atenção qualificada e digna no estágio de fim de vida 7. Os achados deste 

estudo documental ilustram que o ensino graduado nesta instituição é frágil ao que tange a 5 cursos da 

área da saúde, fator que denota a necessidade de novas investigações para compreensão dos fatores 

associados à inconsistência de conteúdos acerca dos cuidados paliativos. 

Dessa forma, pode-se reconhecer que os cursos da saúde enfrentam desafios e barreiras na inclusão 

dos conceitos e até mesmo de disciplinas de cuidados paliativos nos currículos, uma vez que é difícil 

realizar mudanças nos objetivos de disciplinas já existentes quando não articulado a reestruturações 

curriculares. Deste modo, como resultados têm-se a falta de garantia do desenvolvimento de competências 

necessárias sobre o tema 8.  

Os desafios para a implementação da proposta de ensino na área de cuidados paliativos perpassam 

pelo desconhecimento sobre o tema, falta de especialização do corpo docente, resistência para mudança e 

burocracia, currículos com carga horária excessiva e recursos limitados para investir no ensino na 

graduação 9.  

A partir dos desafios supracitados e considerando a ausência de disciplinas obrigatórias em 

cuidados paliativos, assim como este tema ser pontualmente citado na estrutura das disciplinas curriculares 

avaliadas nesta instituição, visualiza-se que um caminho estratégico para as lacunas identificadas seria a 

proposta de uma disciplina interdepartamental, unindo docentes de diferentes departamentos mais 

próximos a temática. 

Ressalta-se que a atuação em equipe com desenvolvimento de práticas multi ou interdisciplinar foi 

mencionado por todos os 5 cursos como elemento essencial do perfil profissional ou de competência a ser 
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desenvolvida durante a formação, aspecto que converge com um dos princípios dos cuidados paliativos 

referente ao trabalho multiprofissional e interdisciplinar para abordar as necessidades do paciente e de 

seus familiares 10. 

A educação interprofissional é uma abordagem colaborativa que proporciona aos estudantes a 

capacidade de partilhar conhecimentos e habilidades entre as diferentes futuras profissões, o que 

possibilita melhor compreensão e respeito com a função que os outros profissionais exercem. Isso 

proporcionará, para a prática futura, uma assistência de qualidade, e um cuidado centrado no paciente, 

fator importante para o atendimento interprofissional em cuidados paliativos 11. 

Desse modo, a educação profissional prevê a colaboração interprofissional em que diferentes 

profissionais se unem em um esforço comum a fim de identificar as demandas e necessidades do paciente, 

resolver problemas e deliberar decisões concernente a procedência e avaliação dos resultados, o que 

otimiza a atuação da equipe e promove o respeito entre os profissionais que a compõe 11.  

É importante dizer que a demanda por cuidados paliativos tem crescido anualmente, fator 

associado ao aumento da expectativa de vida e prevalência de doenças crônicas 12. Nesta vertente, os 

cuidados paliativos apesar de ainda não ser uma política pública nacional, vem gradativamente sendo 

incorporado nas políticas existentes, o que reforça a importância de considerá-lo no processo de formação 

graduada dos cursos da área da saúde. 

 Cabe destacar que o Ministério da Saúde publicou a Resolução MS-CIT nº 41 da Comissão 

Intergestores Tripartite (CIT) de 31 de outubro de 2018, que normatiza a oferta de cuidados paliativos 

como parte dos cuidados continuados integrados no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) 10. 

Anteriormente a esta publicação, os cuidados paliativos já haviam sido incluídos na relação de serviços 

prestados pelas equipes de atenção primária, por meio da Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, 

bem como os cuidados paliativos está preconizado dentre as ações voltadas à atenção à pessoa com câncer 

conforme explicitado na Portaria GM/MS nº. 2.439, de 2005. 

 Ademais, políticas estaduais de cuidados paliativos têm sido sancionadas, sendo Goiás o primeiro 

estado a instituir uma política de cuidados paliativos (Lei nº 19.723), seguido pelos estados do Rio Grande 

do Sul (Lei nº 15.277), Rio de Janeiro (Lei nº 8.425), Maranhão (Lei nº 11.123), Paraná (Lei nº 20.091), 

São Paulo (Lei nº 17.292) e Minas Gerais (Lei nº 23.938), regulamentações essas que visam ofertar 

qualidade de vida e atenção integral à saúde de pessoas com doenças graves. 

 Frente aos avanços sócio políticos, fica cada vez mais notória a demanda por preparar profissionais 

com aptidões que garantam o reconhecimento da indicação por cuidados paliativos de forma qualificada 

evitando encaminhamentos tardios ou inadequados. Nesta vertente, aspectos como comunicação de 

notícias difíceis, bioética, controle de sintomas, espiritualidade, finitude da vida, se apresentaram como 

ausentes ou foram citados pontualmente nos documentos avaliados, fator indicativo de dificuldades desses 

futuros profissionais na assistência em que o tratamento modificador da doença se apresentar como medida 

fútil.  
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Estudantes de medicina do último ano de graduação na Holanda, referem que um dos aspectos 

importantes a serem aprendidos é a comunicação em cuidados paliativos, a qual não é bem explorada na 

graduação, e gera reflexos negativos na confiança para execução desta na prática. Além disso, os 

estudantes manifestaram não aprender sobre como lidar com as necessidades espirituais e psicossociais 

do paciente em cuidado paliativo, o que, novamente, influencia na autoconfiança do profissional e interfere 

na atenção humanizadora que é prevista 13. 

Nessa perspectiva, os dados da análise documental deste estudo, nos 5 cursos da área da saúde, se 

mostram convergentes com os de outras pesquisas, como por exemplo, um estudo realizado com 

estudantes de medicina holandeses, os quais consideram que, em seus currículos, todos os aspectos acerca 

dos cuidados paliativos não foram cobertos 14 e outra que expressa que no ensino de Enfermagem os 

conteúdos de cuidados paliativos ocorrem de forma fragmentada entre as disciplinas curriculares 8.    

Um estudo de revisão integrativa mostra que ainda é pequena a porcentagem de cursos de medicina 

que possuem disciplinas específicas sobre cuidados paliativos, o que prejudica o aprendizado para atuação 

com questões relacionadas à terminalidade, este aspecto, associado ao despreparo dos profissionais para 

aceitar a impossibilidade de cura de algumas doenças, gera o sentimento de impotência, o que leva a 

consequências negativas no cuidado dos pacientes e de seus familiares 15. 

A partir de entrevistas realizadas com profissionais, residentes e acadêmicos das áreas da 

enfermagem, medicina e da terapia ocupacional, um estudo evidenciou que os cursos ainda oferecem uma 

formação tecnicista pautada no modelo biomédico, explorando de modo insuficiente práticas centradas na 

humanização da assistência e nos cuidados paliativos, fator que reflete no pouco preparo do graduando da 

saúde para atuar em situações de perda, morte e luto 16.  

Desta forma, vislumbra-se que os achados desta pesquisa corroboram com estudos nacionais e 

internacionais 17, 18 denotando que, embora os cuidados paliativos apresenta-se como uma demanda 

crescente e, como uma abordagem preconizada nos cuidados continuados integrados ofertados em 

qualquer ponto no âmbito da Rede de Atenção à Saúde (RAS), o processo de formação demanda 

investimentos para a superação de indicadores do ensino como uma barreira para o fortalecimento dos 

cuidados paliativos.  

Todavia, é importante se atentar para conteúdos, que embora por vezes pontuais, apresentam-se 

como base a ser potencializada no processo de ensino aprendizagem. Esta afirmação parte quando 

considerado a proposição de competências em cuidados paliativos para os cursos de medicina realizadas 

a partir de análise documental sobre competências em cuidados paliativos em currículos médicos e estudo 

qualitativo com especialistas na área. As competências propostas no estudo abrangeu 5 módulos referentes 

a Princípios básicos dos Cuidados Paliativos, Manejo de Sintomas, Trabalho em equipe, Questões éticas 

e legais e Assistência nos últimos momentos de vida9. Sendo assim, é possível perceber que os 5 cursos 

da área da saúde aqui avaliados apresentaram temáticas correspondentes às competências propostas para 

formação na área médica pelo estudo citado, uma vez que versaram sobre bioética, cuidado integral, 



152 
 

interprofissionalidade, humanização, qualidade de vida, comunicação, processos de finitude, morte e luto, 

espiritualidade e aspectos jurídicos (como o testamento vital), fator que pode ser visto como caminho 

inicial para investimentos e articulações longitudinais no processo de formação como estratégia de 

otimizar o ensino em cuidado paliativo. 

 Considerando as dificuldades imbricadas em proposições de mudanças curriculares e da 

possibilidade de mão de obra especializada reduzida entre o corpo docente, o fomento de conteúdos para 

a prática paliativista pode ser estrategicamente iniciada por meio de esforços interdepartamentais em 

disciplinas optativas que unam esforços isolados de docentes em seu departamento e que valorizem a 

interdisciplinaridade no contexto teórico e prático.   

 

Conclusão 

Os resultados do presente estudo evidenciam fragilidades no ensino de cuidados paliativos na 

graduação dos 5 cursos da saúde, lacunas essas que precisam ser contornadas com estratégias efetivas, 

sendo uma proposição sugerida a construção de uma disciplina interdepartamental como via para 

potencializar esforços de mão de obra docente e garantir o princípio base dos cuidados paliativos – a 

interdisciplinaridade.  

É importante considerar que pode haver a existência de ações de extensão, de discussões nos 

cenários práticos e de desenvolvimento de pesquisas na temática cuidados paliativos, que por sua natureza 

não são detalhados nos tipos de documentos aqui analisados. Deste modo, considera-se que este é um fator 

limitador do estudo, sendo necessário ampliar investigações a esse respeito para melhor compreensão do 

escopo de ações e de conteúdos sobre cuidados paliativos ofertados nesta universidade. 
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