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1 – APRESENTAÇÃO 

  

O presente produto é resultado da pesquisa de mestrado intitulada 

Cuidado Paliativo e Educação: Percepções da Equipe Multiprofissional de um 

Hospital de Alta Complexidade da Grande São Paulo.  

Diante dos princípios dos cuidados paliativos, as seguintes indagações 

orientaram o desenvolvimento da pesquisa e fomentaram o desejo de conhecer 

melhor essa prática em equipe multiprofissional e articular ações para um 

atendimento de qualidade à pacientes/familiares, além de possibilitar a 

implementação de ações educativas para a disseminação do trabalho de 

cuidados paliativos pelas demais enfermarias e prontos socorros do Hospital: 

Para os profissionais, como é realizado o trabalho da Equipe 

Multiprofissional na Enfermaria de Cuidados Paliativos?  

Qual a percepção dos profissionais sobre o trabalho realizado pela 

Equipe Multiprofissional da qual faz parte, na Enfermaria de Cuidados 

Paliativos ? 

Qual a percepção da Equipe Multiprofissional frente à terminalidade de 

vida do paciente internado? 

Como a Equipe Multiprofissional poderia disseminar a educação em 

Cuidados Paliativos para os profissionais que realizam estágio nesta 

Enfermaria? 

Identificamos a partir da pesquisa realizada as indagações da equipe 

multiprofissional de Cuidados Paliativos, por meio de grupo focal, onde foram 

levantadas as seguintes categorias: 
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Quadro 1. Núcleos Temáticos 

Núcleo Temático 1 

Enfermaria de Cuidados Paliativos 

Categoria 1- Processo de Trabalho 

Sub  Categorias 

1.1 -Acolhimento 

1.2-Decisão compartilhada 

1.3-Cuidado compartilhado 

1.4-Representação  social da atenção à saúde 
Categoria 2- Equipe Integrada 

Sub  Categorias 

2.1 Auto cuidado 

2.2 Conflito Ético 
Núcleo Temático 2 

Terminalidade de vida  

Categoria 1 – História de Vida 

Categoria 2 - Espiritualidade 

Categoria 3 – Morte  

Sub Categorias 

3.1-Morte na sociedade 

3.2-Morte na enfermaria de CP 
Núcleo Temático 3 

Educação em CP  

Categoria 1 – Disseminação do CP no Hospital 

Categoria 2 – Cuidado Paliativo na Formação Básica e na Residência 

Fonte: elaborada pela autora (2018) 

 

A partir do grupo focal, pudemos conhecer a percepção dos profissionais 

e realizar a construção deste curso com o objetivo de possibilitar a 

implementação de ações educativas para a disseminação do trabalho de 

cuidados paliativos no Complexo Hospital Santa Marcelina. 
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2 - REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Iniciamos trazendo a definição dos Cuidados Paliativos e um breve 

contexto histórico dos Cuidados Paliativos. 

A definição de Cuidados Paliativos em 1986, segundo a World Health 

Organization (WHO): 

Cuidado ativo e total para pacientes cuja doença não é responsiva a 
tratamento de cura. Controle da dor, de outros sintomas e de 
problemas psicossociais e espirituais são primordiais. O objetivo do 
Cuidado Paliativo é proporcionar a melhor qualidade de vida possível 
para pacientes e familiares. (WHO, 1986, tradução nossa) 

 

Em 2002, segundo a World Health Organization, cuidados paliativos 

trata-se: 

Abordagem que aprimora a qualidade de vida dos pacientes e 
famílias que enfrentam problemas associados com doenças 
ameaçadoras de vida, através da prevenção e alívio do sofrimento, 
por meio de identificação precoce, avaliação correta e tratamento da 
dor e outros problemas de ordem física, psicossocial e espiritual. 
(WHO, 2002, tradução nossa). 

 
Já em 2017, com o processo de aprimoramento do trabalho de cuidados 

paliativos, a definição passou a ser:  

Cuidado Paliativo “uma abordagem que melhora a qualidade de vida 
dos pacientes (adultos ou crianças) e de seus familiares que 
enfrentam problemas associados a doenças que ameaçam a vida. 
Previne e alivia sofrimento por meio da investigação precoce, 
avaliação correta e tratamento da dor e de outros problemas ‘físicos, 
psicossociais ou espirituais’”.(WHO, 2017, tradução nossa). 
 

 

Na década de 1970, o Movimento Hospice cresceu nos Estados Unidos, 

após o encontro de Cicely Saunders com a psiquiatra norte-americana 

Elizabeth Kübler-Ross. Em 1975, foi fundado em Connecticut o primeiro 

Hospice Americano e, em 1982, surgiu o Hospice Care, promovendo ações 

especialmente de cuidado domiciliar, através de um sistema de reembolso. 

Neste mesmo ano, o Comitê de Câncer da Organização Mundial de Saúde 

criou um grupo de trabalho para definir políticas que atendessem aos doentes 

com câncer, do tipo Hospice. Devido a dificuldades de tradução fidedigna do 
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termo Hospice em alguns idiomas, passou-se a utilizar o termo Cuidados 

Paliativos, já adotado no Canadá desde 1975. (MACIEL, 2008) 

O modelo de cuidados paliativos chegou ao Brasil no início da década 

de 1980, durante o regime de ditadura, época em que o sistema de saúde 

priorizava a modalidade hospitalocêntrica, essencialmente curativa. Nossos 

médicos, psicólogos e teólogos foram conhecer a realidade dos cuidados 

paliativos em outros países para adaptarem a filosofia hospice à realidade 

brasileira. Com isso, houve um avanço dos cuidados paliativos no país e, em 

1997, foi fundada a Associação Brasileira de Cuidados Paliativos (ABCP). Em 

2005, foi criada a Associação Nacional de Cuidados Paliativos (ANCP), que 

impulsionou a discussão sobre os cuidados paliativos e a luta por sua inserção 

nos programas de atenção à saúde, assim como para o reconhecimento da 

Medicina Paliativa como especialidade médica. (RODRIGUES; ZAGO, 2010) 

O serviço de Cuidado Paliativo mais antigo registrado no Brasil é o do 

Instituto Nacional do Câncer (INCA), no Rio de Janeiro. Em 1986, o INCA 

ofereceu o primeiro projeto de atenção domiciliar para pacientes com câncer e 

fora de possibilidades terapêuticas que, ao ser desdobrado, incluiu a 

modalidade de assistência ambulatorial. Em março de 1995 foi criado o 

Ambulatório de Cuidados Paliativos do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da USP (ACP/HC/FMUSP) para atender aos pacientes encaminhados 

das diversas clínicas do complexo hospitalar, contando, inclusive, com 

internação em casos mais graves. (ANDRADE, 2015) 

Em 2002, foi criada a enfermaria de Cuidados Paliativos do Hospital do 

Servidor Público Estadual Francisco Morato de Oliveira (HSPE-SP), estendida 

ao atendimento ambulatorial e domiciliar. (MACIEL, 2008).   

A ABCP estima que existam cerca de 30 núcleos que oferecem serviços 

de atendimento à dor e cuidados paliativos no Brasil. Destes, 16 se encontram 

no Estado de São Paulo, dentre eles: Santa Casa de São Paulo, Hospital 

Pérola Byington, Hospital das Clínicas da FMUSP, Hospital AC Camargo, 

Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho, Hospital Emílio Ribas, Hospital 

do Servidor Público, Hospital Heliópolis. (ANDRADE, 2015). 

O Hospital Santa Marcelina é um Hospital de Alta Complexidade da 

Grande São Paulo, sendo 85% dos pacientes atendidos pelo Sistema Único de 

Saúde (SUS). Devido à grande demanda de pacientes que necessitam de 
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Cuidados Paliativos internados em diversas enfermarias do complexo 

hospitalar, a equipe multiprofissional da Enfermaria de Cuidados Paliativos 

apresentará uma proposta de Educação em Saúde, sendo que este curso trata-

se da primeira ação de Educação Continuada em Cuidados Paliativos na 

Instituição. 

Definiremos a seguir a Educação Permanente em Saúde, a Educação 

Continuada e a Educação em Serviço. 

 A Educação Permanente em Saúde é considerada uma estratégia que 

permite a participação coletiva dos profissionais, a problematização das 

práticas através da ação-reflexão-ação e a aprendizagem significativa. A EPS 

tornou-se política pública no Brasil em 2004, através da Portaria GM nº 198, 

como estratégia do Sistema Único de Saúde para a formação e o 

desenvolvimento de trabalhadores para o setor (BRASIL, 2004).  

A política de EPS objetiva a transformação das práticas profissionais e 

da própria organização do trabalho, e considera que as necessidades de 

formação e desenvolvimento dos trabalhadores sejam pautadas pelas 

necessidades de saúde das pessoas e populações (BRASIL, 2007). 

As portarias nº 1.996/GM/MS, de 20 de agosto de 2007, e nº 278, de 27 

de fevereiro de 2014, regulamentam as diretrizes para implementação da 

Política de Educação Permanente em Saúde, as quais serão observadas nesta 

proposta. (BRASIL, 2014). 

A questão educativa no contexto da prática e do desenvolvimento 

profissional, pode ser percebida como: educação permanente em saúde (EPS), 

educação continuada (EC) e educação em serviço.  A EPS surge como uma 

exigência na formação do sujeito e baseia-se no aprendizado contínuo para o 

desenvolvimento do sujeito direcionado à busca da competência pessoal, 

profissional e social, como meta constante. Consiste no desenvolvimento 

pessoal que deve ser potencializado, promovendo a capacitação técnica, a 

aquisição de novos conhecimentos, conceitos e atitudes. A EC seria toda a 

ação desenvolvida após a profissionalização com a finalidade de atualizar 

conhecimentos e adquirir novas informações e atividades de duração por meio 

de metodologias formais. É conceituada como um conjunto de experiências 

adquiridas após a formação inicial, permitindo ao trabalhador manter, aumentar 

ou melhorar sua competência, tornando-a compatível com o desenvolvimento 



11 
 

 
 

de suas responsabilidades. É um conjunto de práticas educativas contínuas, 

objetivando o desenvolvimento de potencialidades para a transformação de sua 

prática. (PASCHOAL, MANTOVANI e MÉIRER 2007). 

A EC parte da concepção de educação como transmissão de 

conhecimento e pela valorização da ciência como fonte do conhecimento; é 

pontual, fragmentada e construída de forma não articulada à gestão e ao 

controle social, focada nas categorias profissionais e nos conhecimentos 

técnicos científicos de cada área, com cursos e treinamentos baseados no 

diagnóstico de necessidades individuais, com a perspectiva de transformação 

da organização em que o profissional está inserido. (PEDUZZI et al 2009), 

A educação em serviço constitui-se em um processo educativo aplicado 

nas relações humanas do trabalho, no intuito de desenvolver capacidades 

cognitivas, psicomotoras e relacionais dos profissionais, além de 

aperfeiçoamento diante da evolução científica e tecnológica. Seu 

desenvolvimento processa-se no ambiente de trabalho de uma instituição em 

particular. Nela destacam-se quatro áreas de atuação: a orientação ou 

introdução ao trabalho; treinamento; atualização; e aperfeiçoamento, 

aprimoramento ou desenvolvimento. Na educação em serviço os projetos de 

ensino devem atender às necessidades daqueles que deles vão participar, aos 

objetivos da instituição. A EPS, EC e a educação em serviço se fundamentam 

em diferentes princípios metodológicos e têm caráter de continuidade do 

processo educativo. Entendem que a educação permanente é mais ampla 

fundamentando-se na formação do sujeito, enquanto a educação continuada e 

a em serviço estão contidas na permanente. (PASCHOAL, MANTOVANI e 

MÉIRER 2007). 

O Serviço de Cuidados Paliativos no Hospital Santa Marcelina iniciou-se 

em 2006 com o atendimento médico no Pronto-Socorro. Em 2007, passou a 

ser constituído por uma equipe composta por médico, enfermeiro, psicólogo, 

assistente social, farmacêutico, fisioterapeuta e nutricionista. Em 2008, foram 

implantados o ambulatório e a enfermaria, que dispõe, atualmente, de dois 

quartos (um feminino e um masculino), cada qual com três leitos, totalizando 

seis leitos. A enfermaria de Cuidados Paliativos recebe pacientes procedentes 

do Ambulatório, de outras enfermarias, e do Pronto Socorro, de onde procede a 

maior demanda. 
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A enfermaria é ainda pequena frente à demanda existente, o que faz 

com que pacientes que necessitam de Cuidados Paliativos permaneçam 

internados em leitos nas demais enfermarias do Hospital. Faz-se, então, 

necessário preparar as demais equipes profissionais quanto ao manejo e 

cuidados desses pacientes, por meio da interdisciplinaridade. 

A comunicação na interdisciplinaridade gera integração mútua dos 

conceitos entre as disciplinas, construindo um novo conhecimento ou 

auxiliando na resolução de um problema concreto, pois existe uma interrelação 

entre as disciplinas para se atingir um objetivo comum. (VILELA e MENDES 

2003).  

É na perspectiva da experiência construída pela troca de saberes entre 

os profissionais que a equipe de Cuidados Paliativos deseja trabalhar com as 

demais equipes profissionais do Hospital. 

Os Cuidados Paliativos encontram-se em crescimento no Mundo e em 

nosso País, sendo necessárias iniciativas para disseminação desses 

conhecimentos para os profissionais da área da saúde. 

 

 

3- INTRODUÇÂO AOS CUIDADOS PALIATIVOS PARA OS PROFISSIONAIS 

DE SAÚDE  

 

O curso está organizado em 10 módulos on-line, sendo cada um deles 

com previsão de 05 horas de estudo por parte do profissional ao longo de uma 

semana. O planejamento didático favorecerá momentos de aprendizagem 

autogerida utilizando material auto instrucional com questões de alternativas, 

obtendo feedbacks automáticos quando a resposta está correta ou não. A 

proposta é de oferecer cada módulo ao longo de uma semana em um total de 

10 semanas de curso. 
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Figura 1. Tela para entrada no Curso EAD 

 

Fonte: Ambiente Virtual do Curso de Introdução aos Cuidados Paliativos para os Profissionais 
de Saúde. São Paulo, 2018 

 

 

Figura 2. Introdução ao Curso EAD 

 

Fonte: Ambiente Virtual do Curso Introdução aos Cuidados Paliativos para os Profissionais de 
Saúde. São Paulo, 2018 
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Figura 3. Organizadores do Curso EAD 

 

Fonte: Ambiente Virtual do Curso Introdução aos Cuidados Paliativos para os Profissionais de 
Saúde. São Paulo, 2018 

 

 

 

Figura 4. Organizadores do Curso EAD 

 

Fonte: Ambiente Virtual do Curso Introdução aos Cuidados Paliativos para os Profissionais de 
Saúde. São Paulo, 2018 
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Este curso foi então proposto com o objetivo de compartilhar 

conhecimentos, experiências e vivências de pacientes e seus familiares, a fim 

de aprimorar o conhecimento dos profissionais de saúde possibilitando um 

processo de reflexão para uma prática profissional qualificada. 

Os módulos trarão temas importantes sobre Cuidados Paliativos que 

serão detalhados no item Planejamento de Curso. 

 
 

3.1- Planejamento do Curso 

 

O curso foi planejado conforme análise e discussão dos resultados da 

pesquisa com o objetivo de trazer a introdução aos Cuidados Paliativos para os 

profissionais de saúde do Complexo Santa Marcelina. A proposta de EAD 

(Educação à Distância) foi elaborada por membros da Equipe Multiprofissional 

de Cuidados Paliativos. 

A escolha pelo formato de EAD levou em consideração a análise do 

contexto de trabalho dos profissionais da saúde, que tem a demanda de 

sobrecarga de trabalho e a flexibilidade do curso à distância em que o 

profissional organiza seu tempo e não necessita deslocar-se para a 

participação do curso, além da disponibilidade de tempo da própria Equipe 

Multiprofissional para o planejamento deste curso. 

 

Quadro 2. Curso EAD – Introdução aos CP para os Profissionais de Saúde 

Curso EAD Introdução aos CP para os Profissionais de Saúde 

Objetivo Geral: 

Implementar uma proposta de EAD aos profissionais de saúde do Complexo  

Santa Marcelina, a fim de possibilitar  conhecimentos para prevenir e aliviar o 

sofrimento do paciente, oferecendo melhor qualidade de vida ao paciente e 

seus familiares. 

Objetivos 

Específicos: 

Compreender o conceito e os aspectos éticos dos Cuidados Paliativos; 

Conhecer como avaliar os critérios de elegibilidade de pacientes em Cuidados 

Paliativos; 

Capacitar as equipes profissionais participantes para o manejo do uso de 

opióides para alívio da dor e controle de demais sintomas; 

Desenvolver a competência de comunicar más notícias e realizar reuniões 

familiares para informações sobre prognóstico e suporte não invasivo. 

Público Alvo: Profissionais de Saúde do Complexo Santa Marcelina. 
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Metodologia: Planejamento didático favorecerá momentos de aprendizagem autogerida 

Resultados 

Esperados: 

Proporcionar às equipes profissionais o melhor entendimento sobre o conceito 

e aspectos éticos dos Cuidados Paliativos, compreensão da identificação e 

elegibilidade dos pacientes de Cuidados Paliativos, além do melhor manejo 

dos sintomas que causam desconforto ao paciente possibilitando ao 

paciente/familiar um atendimento digno e humanizado nesta fase da vida.   

Carga horária 

10 módulos, sendo cada um deles com previsão de 05 horas de estudo por 

parte do profissional ao longo de uma semana. 

Total de 10 semanas de curso – Carga horária total 50 horas 

 

Período A ser definido 

Modalidade do 

curso 

Completamente à distância –não tutorado 

 

Critérios para 

aprovação 

 

 

 

 

Nota (0 a 10) 

Cada módulo terá 05 questões objetivas e com auto correção (quizz) e o 

profissional de saúde deverá obter nota 6,0 no mínimo (acertar 3 questões) 

para ser aprovado no módulo e prosseguir no curso. O profissional de saúde 

poderá realizar 03 tentativas. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. São Paulo, 2018. 

 

Nessa fase do planejamento, além do plano de aula, os membros da 

Equipe Multiprofissional juntamente com os responsáveis pelo AAGAPE 

realizaram o design do curso especificando como cada etapa seria 

desenvolvida e finalizando com o quizz para avaliação do conhecimento 

adquirido nos módulos. 

 

Quadro 3. Módulos do Curso EAD 

INTRODUÇÃO AOS CUIDADOS PALIATIVOS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

Módulos Tópicos 

Conceito e Princípios de 

Cuidados Paliativos 

História dos Cuidados Paliativos 

Conceito de Cuidados Paliativos 

Princípios dos Cuidados Paliativos  
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Apectos Éticos e Legais em 

CP 

 

Princípios da Bioética 

Conceito de ortotanasia, eutanasia, mistanasia e distanasia 

Resolução do CFM , Código de Ética Médica e Diretivas Antecipadas 

 de Vontade 

Legislação Brasileira sobre CP  e Limitação Terapêutica 

Cuidados Paliativos e 

Interdisciplinaridade 

 

Atuação da equipe na enfermaria de CP 

 Equipe interdisciplinar 

 Competências em CP 

Elegibilidade de Pacientes 

em Cuidados Paliativos 

 

Avaliação dos pacientes elegíveis para os Cuidados Paliativos 

Comunicação e Reunião 

Familiar 

 

Comunicação 

Comunicação Verbal 

Comunicação não verbal 

Protocolo Spikes 

Comunicação de más notícias 

Reunião familiar 

Avaliação Inicial do Paciente 

em Cuidados Paliativos  

 

Avaliação inicial do paciente em Cuidados Paliativos. 

 

Avaliação e Manejo Inicial da 

Dor em Cuidados Paliativos 

 

Dor 

Princípios em controle de Dor 

Uso de opióides 

Cuidados de enfermagem, vias de administração 

Controle de Sintomas: 

Dispneia  

 

Avaliação do paciente com Dispnéia 

Manejo farmacológico da Dispnéia 

Cuidados de fisioterapia em Dispnéia 

Controle de Sintomas: 

Constipação 

 

Avaliação do paciente com Constipação 

Manejo farmacológico da Constipação 

Finitude e Luto O processo de finitude de vida e o processo de luto vivenciado pela  

Equipe e pela família do paciente. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. São Paulo, 2018. 
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O curso está organizado, iniciando pela dimensão teórica dos Cuidados 

Paliativos no módulo 1. É necessário trazermos a história dos Cuidados 

Paliativos e como tudo começou para que o participante compreenda o 

contexto dos Cuidados Paliativos. 

 No módulo 2, serão apresentados os aspectos  éticos e legais em 

Cuidados Paliativos. Neste módulo, faremos uma introdução ao tema e 

pontuaremos as normas e resoluções que reconhecem o Cuidado Paliativo 

como uma boa prática. 

No módulo 3, a dimensão sistêmica é apresentada trazendo o contexto 

da assistência a partir dos princípios dos  cuidados paliativos. Apresentamos a 

atuação profissional de nossa equipe na Enfermaria de Cuidados Paliativos. Na 

sequencia, propomos o estudo sobre a Interdisciplinaridade que compõe um 

dos pilares dos Cuidados Paliativos e finalizaremos comentando as 

competências necessárias para uma boa prática profissional em Cuidados 

Paliativos. Na dissertação apresentada, trazemos a importância da 

interdisciplinaridade, imprescindível para prática multiprofissional e abarcamos 

as competências em Cuidados Paliativos, sem as quais se torna inviável a 

realização de uma boa prática profissional. Sendo assim, é de suma 

importância a apresentação deste módulo. 

 

Figura 5. Módulo 3: Cuidados Paliativos e Interdisciplinaridade 

 

Fonte: Ambiente Virtual do Curso Introdução aos Cuidados Paliativos para os Profissionais de 
Saúde. São Paulo, 2018 
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Com base na visão sistêmica do CP, o módulo 4 discutirá os critérios de 

elegibilidade de pacientes em CP. Esse tema proporcionará ao participante a 

possibilidade de reconhecer a responsabilidade dos profissionais de saúde no 

processo de elegibilidade,  orientações quanto a identificação dos critérios de 

elegibilidade de pacientes e a reflexão sobre os cuidados a serem 

considerados na tomada de decisão acerca da elegibilidade. 

O módulo 5, contempla a Comunicação tanto no âmbito da equipe, 

quanto da família e do paciente, destacando a reunião familiar como 

instrumento de trabalho estruturante do CP. Iniciaremos o módulo definindo 

comunicação,  comunicação verbal e não verbal. A comunicação é um 

instrumento importante nas relações com o paciente, com o familiar e com a 

própria equipe, por esse motivo é muito importante que o participante reflita 

sobre esse tema. Mencionamos que o trabalho em uma Enfermaria de 

Cuidados Paliativos lida com questões tão difíceis de serem tratadas que a  

comunicação de más notícias é uma habilidade fundamental para o profissional 

de saúde. Finalizaremos discorrendo sobre um importante instrumento de 

comunicação utilizado em Cuidados Paliativos que é a Reunião Familiar. Esses 

temas foram trazidos na dissertação deste mestrado, pois a comunicação 

adequada é uma das competências essenciais em CP e a Reunião Familiar um 

instrumento que possibilita uma comunicação adequada entre paciente-equipe-

família. 
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Figura 6. Aula de Comunicação e Reunião Familiar em Cuidados Paliativos 

 

Fonte: Ambiente Virtual do Curso Introdução aos Cuidados Paliativos para os Profissionais de 
Saúde. São Paulo, 2018 

 

 

Figura 7. Comunicação e Reunião Familiar em Cuidados Paliativos 

 

Fonte: Ambiente Virtual do Curso Introdução aos Cuidados Paliativos para os Profissionais de 
Saúde. São Paulo, 2018 

 

O módulo 6, abordará os principais aspectos a serem avaliados nos 

pacientes em Cuidados Paliativos. Nesse módulo abordaremos inicialmente 

quais são os principais aspectos a serem avaliados nos pacientes em Cuidados 
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Paliativos, destacando algumas ferramentas. A seguir discutiremos a questão 

do sofrimento. Então, passaremos ao manejo de sintomas mais prevalentes em 

Cuidados Paliativos. Durante a dissertação, mencionamos sobre a dor total de 

origem física, emocional, espiritual e social. Essa visão da totalidade do 

paciente possibilita o alivio dos sintomas que causam desconforto ao paciente 

e a sua família. 

 

Figura 8. Avaliação Inicial do Paciente em Cuidados Paliativos 

 

Fonte: Ambiente Virtual do Curso Introdução aos Cuidados Paliativos para os Profissionais de 
Saúde. São Paulo, 2018 

 

O módulo 7, discorrerá sobre o controle de dor e manejo em pacientes 

em CP. Neste módulo, discutiremos sobre a definição de dor, como avaliá-la, 

os principais tipos de dor, orientações da OMS e manejo farmacológico inicial. 

Esse módulo tem como objetivo introduzir o assunto e trazer uma abordagem 

prática.  

O módulo 8, discutirá sobre o controle da dispneia, sintoma prevalente 

em pacientes em CP.  Nesse módulo, abordaremos os sintomas respiratórios 

em CP, destacando a dispneia, frequente em pacientes em final de vida, que 

angustiam o paciente, sua família e também a própria equipe, oferecendo 

intervenções e o manejo farmacológico necessário para o alivio desse sintoma. 
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O módulo 9 abordará o controle e manejo da constipação, frequente em 

pacientes em CP.  Abordaremos os sintomas de constipação em pacientes em 

CP que trazem muito desconforto ao paciente, oferecendo intervenções e o 

manejo farmacológico necessário para o alivio desse sintoma. 

Finalizaremos com o módulo 10, que discutirá sobre a finitude e o luto da 

família e da equipe multiprofissional.  Muitos evitam conversar sobre este tema, 

mas é de fundamental importância, para que as pendências do paciente 

possam ser resolvidas, proporcionando o conforto emocional e espiritual 

necessários ao paciente, seus familiares e a própria equipe envolvida nos 

cuidados. Outra temática é o processo de luto da família e da equipe 

multiprofissional. Como lidar com essas questões e minimizar os riscos da 

Sindrome de Burnout? Na dissertação deste mestrado as questões quanto a 

Sindrome de Burnout são tratadas e as maneiras de como minimizar seus 

riscos, vivenciando o auto cuidado podem ser estratégias importantes para que 

o profissional de saúde tenha uma vida  mais saudável. 

 

3.2- Desenvolvimento do Curso 

 

Nessa fase, todo o planejamento e design instrucional realizado nas 

fases anteriores serão concretizados, e aqui detalhados. 

Inicialmente, os módulos do curso seriam: o conceito e os aspectos 

éticos dos CP; os critérios de elegibilidade de pacientes para os CP; a 

comunicação de más notícias e reunião familiar; o controle de sintomas em 

pacientes em CP. Porém em diálogo com os membros da Equipe 

Multiprofissional entendeu-se que seria se suma importância trazermos a 

interdisciplinaridade, sem a qual não é possível existir o Cuidado Paliativo e as 

Competências em CP, que norteiam a nossa prática profissional. Além disso, 

desmembramos o módulo conceitos e os aspectos éticos dos Cuidados 

Paliativos para um maior detalhamento sobre esta temática. Desmembramos 

também o módulo controle de sintomas, para que pudéssemos trazer 

primeiramente a avaliação inicial do paciente em CP e controles de sintomas 

frequentes em CP: dor, dispneia e constipação. Finalizamos discorrendo sobre 

o tema finitude e luto, presentes constantemente na prática profissional dos 
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profissionais de saúde.  Entendemos assim, que o curso possibilitará o 

conhecimento nos principais aspectos dos Cuidados Paliativos. As indicações 

de leitura e os vídeos indicados, disponibilizados em links, proporcionarão aos 

profissionais de saúde participantes um aprofundamento do conhecimento 

apresentado nas aulas e o quizz avaliará o desempenho dos participantes. 

Dentre esses materiais, o texto produzido pelos membros da Equipe 

Multiprofissional será o conteúdo obrigatório para a conclusão do módulo, que 

contará com o vídeo produzido e também com material complementar que, 

servirão como referência para o desenvolvimento do curso, além de possibilitar 

a ampliação do conhecimento de cada participante. 

A linguagem utilizada no texto será técnica devido às características da 

própria área da saúde realizando uma abordagem que aproxima o conteúdo da 

prática profissional favorecendo a aprendizagem significativa. 

Na realização do quizz, o participante deverá escolher a alternativa certa 

e ao clicar na alternativa ocorrerão feedbacks automáticos, despertando 

sentimento de satisfação ao acerto, ou provocação, em caso de respostas 

erradas. 

 

Figura 9. Questionário do Módulo 3 

 

Fonte: Ambiente Virtual do Curso Introdução aos Cuidados Paliativos para os Profissionais de 
Saúde. São Paulo, 2018 
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Para o desenvolvimento desse curso, a equipe técnica de trabalho foi 

constituída pela Equipe Multiprofissional de Cuidados Paliativos do Hospital 

Santa Marcelina, composta por 05 médicos, 01 assistente social, autora da 

dissertação do mestrado profissional, 01 enfermeira, 01 fisioterapeuta, 01 

fonoaudióloga e 01 nutricionista, todos conteudistas, além de 02 

representantes do AAGAPE (Associação para Aprimoramento da Gestão, 

Assistência, Pesquisa e Ensino Santa Marcelina) que atuam na Instituição 

fornecendo o suporte para a realização do projeto: da produção das mídias, da 

organização do material para ser disponibilizado no ambiente virtual, além da 

construção da customização do curso no ambiente virtual, disponibilizando o 

ambiente virtual de aprendizagem. 

O conteúdo deste curso surgiu da construção coletiva da Equipe 

Multiprofissional, após a realização do grupo focal desta pesquisa. 

 

4-AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM 

 

Este curso para a capacitação dos profissionais de saúde foi 

desenvolvida por 02 (dois) colaboradores do AAGAPE, Silvio Carlos Coelho de 

Abreu e Marcus Vinicius Diniz Grigoletto, por meio do endereço eletrônico: 

www.eadsantamarcelina.com.br, utilizando o ambiente virtual de aprendizagem 

(AVA) de escolha e para a realização do curso foi o Moodle (Modular Object 

Oriented Dynamic Learning Environment), que é uma plataforma de 

aprendizagem a distância composta por um software livre.  

 

  

http://www.eadsantamarcelina.com.br/
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Figura 10. Desenvolvimento do ambiente virtual pela equipe AAGAPE 

 

Fonte: Ambiente Virtual do Curso Introdução aos Cuidados Paliativos para os Profissionais de 
Saúde. São Paulo, 2018 

 

 
 

5- PERSPECTIVAS DE OFERTA DO CURSO 

 

A implementação do curso está prevista para o 2º semestre de 2018, com 

data a ser definida. 

Inicialmente, será realizado 01 (um) Projeto Piloto para avaliação do curso 

e ajustes finais para posterior implementação e oferta aos colaboradores do 

Complexo Santa Marcelina. 

 

 

6- AVALIAÇÃO DO CURSO 

 

A avaliação será realizada ao final do curso e abordará questões sobre a 

efetividade em termos de conteúdo, metodologia, material didático e sistema 

interativo. Além disso, haverá um espaço para dúvidas, que posteriormente 

serão respondidas e farão posteriormente, parte do curso como 

perguntas/dúvidas mais frequentes. 

Seu resultado será utilizado diretamente para o aprimoramento da 

qualidade do curso. 
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CONCLUSÃO 

 

O design instrucional do curso sobre Introdução aos Cuidados Paliativos 

para os Profissionais de Saúde foi desenvolvido como produto da tese de 

mestrado profissional do CEDESS UNIFESP, sendo assim, possível verificar a 

contribuição que a pesquisa científica e a busca pelo aprofundamento do 

conhecimento sobre a atuação profissional pode trazer para a própria prática 

do pesquisador.  

Durante o desenvolvimento desse produto, a maior dificuldade foi a 

trabalho à distância, visto que a Equipe Multiprofissional tem a expertise do 

trabalho interdisciplinar do “olho no olho”, do “estar junto” fisicamente, 

conversar  frente a frente. Além disso, a fase de desenvolvimento demandou 

grande esforço por parte da autora do curso, nesse trabalho à distância e 

pedagógico, auxiliando os profissionais na construção e organização de cada 

um dos módulos sendo a coordenadora que mediava todo o contato entre 

Equipe Multiprofissional e o AAGAPE. Foi um trabalho desafiador tanto para a 

autora como para todos os membros da Equipe Multiprofissional que pela 

primeira vez tiveram uma experiência como conteudista de um curso EAD. 

A conclusão da dissertação do mestrado identificou quanto as ações 

educativas, que as equipes multiprofissionais de Cuidados Paliativos 

necessitam buscar o conhecimento específico para a prática de suas ações, 

por meio da educação em Cuidados Paliativos, buscando conhecimento 

constante, acrescentando a sua prática profissional as competências 

necessárias para o seu melhor trabalho junto ao paciente e seus familiares. 

Precisamos buscar propostas de Educação em CP, não só nas linhas 

Educação Permanente, Educação Continuada, Educação em Serviço, mas 

essa educação deve ser incorporada aos currículos  médicos e de todos os 

demais profissionais de saúde que lidam com pacientes em Cuidados 

Paliativos. 

O Curso EAD poderá favorecer as escolhas dos profissionais quanto a 

área que desejam atuar e  possibilitará o acesso dos profissionais de saúde ao 

conhecimento sobre Cuidados Paliativos, para um melhor desempenho 

profissional proporcionando ao paciente um plano de cuidados mais adequado. 

Além disso, a organização deste curso trouxe a cada profissional participante, a 
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possibilidade também de aprendizagem, não só como docente, mas também 

uma ampliação dos conhecimentos, ao planejar os módulos e a conhecer 

formas de educação que não a presencial. 

Concluímos que o curso tem como objetivo promover a educação em 

Cuidados Paliativos trazendo reflexões sobre o sofrimento e a finitude do 

paciente para que  o profissional possa compreender melhor o paciente,  seus 

familiares e todo  o sofrimento que os envolvem.  
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