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RESUMO 

 

 

No Brasil, o aumento da expectativa de vida e o envelhecimento da população, associados aos 

altos índices das condições crônicas não transmissíveis, propiciaram o aumento da demanda 

por cuidados paliativos, fundamentais para a qualidade de vida da pessoa e seus familiares 

diante de doenças que ameaçam a continuidade da vida. Neste sentido, o enfermeiro deve 

assistir ao paciente de forma integral e sensível, em suas dimensões física, psicológica, social 

e espiritual, atuando como elo entre o paciente e a família e os demais membros da equipe, 

sendo o profissional com maior oportunidade de efetivação para as práticas de cuidado. No 

entanto, evidencia-se que os enfermeiros ou graduandos em enfermagem, em geral, ainda não 

estão preparados para lidar com o paciente em cuidados paliativos. O objetivo deste estudo foi 

analisar o ensino dos cuidados paliativos na formação do enfermeiro no Estado do Rio Grande 

do Norte. Trata-se de um estudo do tipo descritivo-exploratório, de abordagem qualitativa. Os 

locais de estudo foram as instituições de ensino superior, públicas e privadas, do Estado do 

Rio Grande do Norte, reconhecidas pelo Ministério da Educação e Cultura, presenciais e 

ativas em 2018. Participaram do estudo 11 coordenadores dos cursos de graduação em 

enfermagem e nove projetos pedagógicos. A pesquisa foi realizada em duas etapas: 1) 

Entrevista semiestruturada acompanhada, por um roteiro com os coordenadores, sobre o 

ensino de cuidados paliativos durante a formação do enfermeiro, com a caracterização dos 

participantes; 2) Análise documental dos projetos pedagógicos e caracterização da instituição 

investigada. Os dados qualitativos foram trabalhados através da análise de conteúdo temática 

de Bardin com adaptação da autora Minayo e o referencial teórico filosófico de Edgar Morin. 

O estudo obteve parecer favorável do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte com CAAE n° 91830118.7.0000.5537. Através dos resultados, 

identificaram-se quatro categorias temáticas: 1. Cuidados paliativos na concepção de 

coordenadores; 2. Formação do enfermeiro em cuidados paliativos; 3. Potencialidades do 

ensino em cuidados paliativos; 4. Desafios do ensino em cuidados paliativos. Evidenciou-se a 

ausência do conteúdo de cuidados paliativos como componente curricular obrigatório ou 

optativo em todas as instituições de ensino superior pesquisadas, bem como a ausência do 

termo nas ementas das disciplinas na maioria das instituições. Estes achados reforçam a tese 

de que a enfermagem brasileira, em especial do contexto deste estudo, apresenta uma lacuna 

na formação do enfermeiro em cuidados paliativos, e responde às evidências da literatura 

sobre as dificuldades vivenciadas e o despreparo dos profissionais e acadêmicos de 

enfermagem ao assistirem pacientes em cuidados paliativos. Destaca-se a necessidade de uma 

reflexão quanto à formação da enfermagem, dada a importância atual do tema no ensino 

desses profissionais da saúde, ao considerar o perfil epidemiológico da população para as 

condições crônicas, e a crescente necessidade de cuidados paliativos, que se revela como um 

desafio para a coordenação, professores e enfermeiros, por tratar-se de uma nova demanda de 

cuidado. 

Palavras-chave: Cuidados Paliativos. Capacitação Profissional. Enfermagem. Instituições de 

Ensino Superior. Ensino. 
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ABSTRACT 

 

 

In Brazil, the increase in life expectancy and the ageing population, associated with high 

levels of degenerative chronic diseases, provided an increment on the demand of palliative 

care, which is vital for the person’s quality of life and their relatives in face of diseases that 

threaten the continuity of life. In this regard, the nurse must attend the patient in an integral 

and sensitive way, always concerning the physical, psychological, social and spiritual 

dimensions, acting as a link between the patient, family and the other team members, being 

the professional with the highest opportunity to establish the care practices. However, one 

highlights that the nurses or the nursing students are not yet ready to deal with the patient in 

palliative care. This study’s objective is to analyze the teaching of palliative care in the 

nursing education at the state of Rio Grande do Norte. It is about an exploratory-descriptive 

study, with a qualitative approach. The place of study will be both, public and private 

university education institutions, from the state of Rio Grande do Norte, recognized by the 

Minister of Education and Culture, on-site and active courses in 2018. Its participants were 

eleven coordinators from graduation courses in nursing and nine pedagogical projects. The 

research was fulfilled with two stages: 1) Semi structured interview accompanied by a script 

with the coordinators, regarding the teaching of palliative care during the nurse’s formation, 

with the participants’ characterization; 2) Descriptive analysis of the pedagogical projects and 

the investigated institution’s characterization. Bardin’s thematic content analysis with 

Minayo’s adaptation and the philosophic theoretical reference of Edgar Morin was used. The 

study received the assent from the Committee of Ethics in Research from the Federal 

University of Rio Grande do Norte with CAAE nº 91830118.7.0000.5537. As results, three 

thematic categories were identified: 1. Palliative care regarding the coordinators point of 

view; 2. Nursing formation in palliative care; 3. Potentialities of teaching in palliative care; 4. 

Challenges of teaching in palliative care. The analyzed results, from the pedagogical projects, 

highlighted the absence of the palliative care content as a mandatory or optional discipline in 

all researched university education institutions, as well as the lack of the term “palliative care” 

inside the academic discipline summaries on most institutions. These findings reinforce the 

thesis that Brazilian nursing, especially regarding this study’s context, shows a void in the 

nursing formation related to palliative care, and it responds to the literature evidences about 

the lived hardships and unpreparedness of professionals and nursing student when assisting 

patients with palliative care. One highlights the need of a reflection in relation to the nursing 

formation, given the theme’s current importance in the health professionals’ teaching, upon 

considering the population’s epidemiologic profile for chronic conditions, and the crescent 

need of palliative care, that reveals itself as a challenge for the coordinators, professors and 

nurses, as it is a new demand of care. 

Keywords: Palliative Care; Professional Training; Nursing; Higher Education Institutions; 

Teaching. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O processo de transição demográfica, no Brasil, teve seu início a partir da segunda 

metade do século XX, principalmente, devido ao rápido declínio dos índices de fecundidade e 

mortalidade. Somado a isso, outros fatores como os avanços da ciência e da tecnologia, as 

transformações nas relações entre as pessoas e seu ambiente possibilitaram novos estilos de 

vida e a consequente alteração no perfil de morbimortalidade, substituindo a prevalência das 

doenças infectocontagiosas pelas doenças crônicas (INCA, 2014; MENDES, 2012).  

Essa mudança de perfil em saúde ocasiona uma predominância relativa das mortes por 

doenças crônicas, correspondendo a 72% das causas, sendo responsáveis por 60% de todo o 

ônus decorrente de doenças no mundo (BRASIL, 2013). Por regiões do país, são responsáveis 

por 65,3% no Norte, 74,4% no Nordeste, 69,5% no Centro-Oeste, 75,6% no Sudeste e 78,5% 

no Sul (MENDES, 2012). Em 2020, serão responsáveis por 80% da carga de doença dos 

países em desenvolvimento (BRASIL, 2013).  

Esses indicadores reforçam a tese do aumento da expectativa de vida e envelhecimento 

da população, tendo em vista serem doenças com maior incidência em pessoas adultas e 

idosas. Quando acometidos por condições patológicas, como câncer ou outras doenças 

crônicas, esses indivíduos, em especial os idosos, podem acabar desenvolvendo dependência 

funcional para realizar suas atividades básicas, o que, associado ao declínio da condição de 

saúde, pode acarretar a necessidade de Cuidados Paliativos (CPs) (COSTA et al., 2016). 

Existe em vários países uma demanda por CPs, tendo em vista as atuais necessidades 

de saúde da população, que se ampliam em decorrência de um conjunto de interações de 

natureza econômica, social, cultural, política e técnico-científica, exigindo adequações dos 

serviços e do sistema de saúde para atender as demandas atuais.  

Assim, segundo World Health Organization (WHO), os CPs são definidos como uma 

abordagem que melhora a qualidade de vida dos pacientes e suas famílias que enfrentam 

problemas associados a doenças potencialmente fatais, através da prevenção e alívio do 

sofrimento, identificação precoce, avaliação correta e tratamento da dor e de problemas 

físicos, psicossociais ou espirituais (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2018). Portanto, 

toda pessoa afetada por uma doença que ameace a vida, seja aguda ou crônica, a partir do 

diagnóstico desta condição, será elegível para CPs (BRASIL, 2018a). 

A necessidade global por CPs continuará a crescer como resultado da carga crescente 

de condições crônicas e envelhecimento da população. Dados publicados pela WHO (2018) 

estimam que cerca de 40 milhões de pessoas necessitem de CPs, 78% delas vivendo em países 
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de baixa e média renda, e apenas 14% das pessoas que necessitam de CPs recebem essa 

assistência. 

A cada ano, no mundo, mais de 20 milhões de pessoas requerem CPs no fim da vida, 

sendo 69% dessa população constituída por idosos, 25% por pessoas de idade entre 15 e 59 

anos, e 6% por crianças (WORLDWIDE PALLIATIVE CARE ALLIANCE, 2014). 

Vê-se que grande parte das pessoas adultas ou idosas que necessitam de CPs 

apresentam condições crônicas, como doenças cardiovasculares (38,5%), câncer (34%), 

doenças respiratórias crônicas (10,3%), Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (5,7%) e 

diabetes (4,6%), porém, muitas outras condições podem requerer CPs, incluindo insuficiência 

renal, doença hepática crônica, esclerose múltipla, doença de Parkinson, artrite reumatoide, 

doença neurológica, demência, anomalias congênitas e tuberculose resistente (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2018). 

A WHO elenca nove princípios dos CPs, dentre eles, ressaltam-se: proporcionar alívio 

da dor e outros sintomas angustiantes, não acelerar ou adiar a morte, integrar os aspectos 

psicológicos e espirituais na assistência ao paciente, oferecer um sistema de apoio para ajudar 

os pacientes a viverem tão ativamente quanto possível até a morte, e ajudar a família a lidar 

com a doença do ente querido, melhorar a qualidade de vida, o que poderá influenciar 

positivamente o curso da doença, e incluir as investigações necessárias para melhor 

compreender e tratar complicações clínicas (WORLDWIDE PALLIATIVE CARE 

ALLIANCE, 2014).  

Em 2015, a The Economist publicou uma nova versão do Índice de Qualidade de 

Morte, atualizando a anterior publicada em 2010. Foram incluídos 80 países e passou-se a 

abordar a qualidade e a disponibilidade dos CPs e não só dos cuidados de fim de vida, 

conforme a versão anterior. No ranking de 2010, o Brasil ficou na 38º posição de 40 países e, 

em 2015, versão mais atualizada, em 42º posição entre os 80 avaliados. Nas duas avaliações, 

Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia configuraram os países com melhor índice de 

qualidade de morte (ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT, 2010; 2015).  

A realidade brasileira deixa clara a necessidade de aprimoramento e construção de 

novos serviços, assim como a importância da difusão do conhecimento em CPs entre os 

profissionais de saúde e a sociedade. Medidas ágeis e assertivas devem ser tomadas a fim de 

garantir o cuidado necessário à população, cuja demanda por CPs encontra-se em 

crescimento. A presença e a força de políticas governamentais nacionais em CPs são 

essenciais para o seu desenvolvimento (VICTOR, 2016). 
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O Brasil deu um importante passo na estruturação dos CPs com a publicação da 

Resolução nº 41 de 31 de outubro de 2018, que dispõe sobre as diretrizes para a organização 

dos CPs, à luz dos cuidados continuados integrados, no âmbito Sistema Único de Saúde 

(SUS). Esta resolução, pactuada durante a 8ª Reunião da Comissão Intergestores Tripartite 

(CIT) por representantes das três instâncias (federal, estadual e municipal), estabelece, 

oficialmente, uma meta para o SUS: oferecer cuidados paliativos de qualidade e baseados em 

evidências, seguindo a definição da WHO para toda a Rede de Atenção à Saúde (RAS) 

(BRASIL, 2018a). 

Na assistência em CPs, um componente essencial é o trabalho interdisciplinar, que 

deve ser exercido por uma equipe de profissionais constituída por médicos, enfermeiros, 

assistentes sociais, psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, 

nutricionistas, capelães e voluntários que sejam competentes e habilidosos em todos os 

aspectos do processo de cuidar relacionados à sua área de atuação (MALAGUTTI; ROHERS, 

2013; SOCIEDADE BRASILEIRA DE GERIATRIA E GERONTOLOGIA, 2015). 

Neste contexto de atenção e cuidados do trabalho interdisciplinar em equipe, destaca-

se o trabalho do enfermeiro, considerado como indispensável à equipe de CPs. São os 

profissionais de enfermagem que na maior parte do seu tempo prestam assistência em CPs 

junto ao paciente, o que lhes possibilita estabelecer uma relação interpessoal, ter maior 

aproximação e auxílio, além da realização das práticas do cuidar, tendo a oportunidade de 

conhecer o sentido existencial do adoecimento, as demandas e desejos por práticas de 

promoção, proteção e recuperação da saúde, e as necessidades face ao processo de morrer e a 

morte (SILVA; PEREIRA; MUSSI, 2015).  

Em consonância com o atual Código de Ética da Enfermagem brasileira, destaca-se 

que “é dever do profissional de enfermagem nos casos de doenças graves incuráveis e 

terminais, oferecer todos os CP disponíveis para assegurar o conforto físico, psíquico, social 

e espiritual, e respeitar a vontade da pessoa ou de seu representante legal” (COFEN, 2017, 

p.7). 

Na prestação de uma assistência de enfermagem humanizada, considerando o ser em 

sua totalidade, é necessário olhar para a formação em saúde, posto que o preparo para lidar 

com a morte ainda é insuficiente, muitas vezes levando um atendimento pouco humanizado a 

pacientes em processo de terminalidade da vida (ARRIEIRA et al., 2018). 

Embora seja dever do profissional de enfermagem, os estudos mostram que 

enfermeiros ou graduandos em enfermagem não estão preparados para lidar com o paciente 

em CPs (ARRIEIRA et al., 2018; GERMANO; MENEGUIN, 2013; GULINI et al., 2017; 
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SILVEIRA et al., 2016). Nesse contexto, observa-se que tanto o conceito quanto os princípios 

dos CPs não são incorporados de forma plena pelo enfermeiro, tendo em vista a contradição 

existente quando a morte é esperada para horas e/ou dias, e mesmo assim são instituídas 

medidas que causam desconforto ao paciente (OLIVEIRA et al., 2016). 

Apesar de muitos cursos de graduação em enfermagem terem passado por 

reformulações nos últimos anos, há uma forte influência do modelo biomédico e curativo, em 

detrimento da pouca abordagem teórica e prática para enfrentar as situações de morte e morrer 

na assistência paliativa, embora a morte faça parte da vida e esteja no cotidiano dos 

profissionais da enfermagem (GERMANO; MENEGUIN, 2013; MORAIS et al., 2018; LIMA 

et al., 2017). 

 Nesse sentido, observa-se que a Diretriz Curricular Nacional (DCN) dos cursos de 

graduação em Enfermagem, responsável pela definição dos princípios, fundamentos, 

condições e procedimentos na formação do enfermeiro, não adota diretamente o termo CP 

“Cuidados Paliativos”. Todavia, apresenta os pressupostos relacionados a esse tipo de 

cuidado, já que o enfermeiro deve ser capaz de conhecer e intervir sobre as situações de 

saúde/doença mais prevalentes no perfil epidemiológico nacional, com ênfase na sua região 

de atuação, identificando as dimensões biopsicossociais (BRASIL, 2001). 

A DCN define habilidades e competências, e afirma que a formação do enfermeiro 

deve dotar o profissional dos conhecimentos requeridos para atenção à saúde dentro dos mais 

altos padrões de qualidade e dos princípios da bioética, compreender a natureza humana em 

suas dimensões, em suas expressões e fases evolutivas; e prestar cuidados de enfermagem 

compatíveis com as diferentes necessidades apresentadas pelo indivíduo (BRASIL, 2001). 

Logo, pode-se depreender que as DCNs para os cursos de graduação em enfermagem 

trazem a necessidade de formação de profissionais preparados para enfrentar a morte e 

qualificados para prestar assistência pautada em princípios éticos e humanistas (GERMANO; 

MENEGUIN, 2013).  

Em consonância, a nova e recente Política Nacional de Cuidados Paliativos dispõe, em 

seu artigo 3º, sobre a organização dos cuidados paliativos, que deverá, entre outros objetivos, 

“fomentar a instituição de disciplinas e conteúdos programáticos de cuidados paliativos no 

ensino de graduação e especialização dos profissionais de saúde” (BRASIL, 2018a, p. 276).  

Sabe-se que o desenvolvimento profissional nessa área se torna indispensável, pois 

requer humanização, competência e autocontrole diante dos desafios enfrentados, e 

comprometimento para que a assistência prestada alcance os objetivos dos CPs, ao promover 
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qualidade de vida e alívio dos sintomas na perspectiva da integralidade (MORAIS et al., 

2018). 

As evidências comprovam os benefícios da educação em CPs, tais como: as melhorias 

significativas relacionadas ao conhecimento e compreensão da temática, rupturas e a 

concepção de novas formas de pensar e cuidar em sintonia com os princípios dos CPs, 

desenvolvimento de habilidades e atitudes inerentes aos CPs, percepção da importância da 

interdisciplinaridade, equilíbrio emocional, humanização da assistência, reflexões a respeito 

da vida e morte e dos valores pessoais (CARVALHO et al., 2017; COSTA; POLES; SILVA, 

2016; GASPARRO; SHAW, 2017; HEAD et al., 2016; LEWIS et al., 2016; HOLD; BLAKE; 

WARD, 2015; PRICE; DORNAN; QUAIL, 2013; CHARALAMBOUS; KAITE, 2013; 

MCKEE et al., 2009; SALES et al., 2009; MALLORY, 2003). 

Estudos mencionam a importância da assistência de enfermagem em CPs, porém, 

poucos analisam a formação desses profissionais sobre este processo (MORAIS et al., 2018). 

Dessa forma, deve-se estimular, cada vez mais, o ensino teórico e prático dos CPs nas 

instituições de ensino superior (IES), visto que a falta de componentes curriculares gera 

dificuldades ou ausência de aprendizado em CPs. É importante incentivar as experiências 

teóricas e práticas que visem ao aprimoramento desta formação, para garantir aos pacientes 

em final de vida e a seus familiares um processo de morrer com conforto e dignidade 

(COSTA; POLES; SILVA, 2016). 

Sobressaem-se na literatura as dificuldades vivenciadas pelos profissionais da saúde, 

em especial a enfermagem, no processo de cuidar em finitude. Tais dificuldades relacionam-

se com a ausência de conhecimento, carência de formação adequada, lacuna na uniformização 

das condutas, problemas de comunicação na equipe interdisciplinar, envolvimento de todos os 

integrantes da equipe multiprofissional, falta de participação da enfermagem no processo de 

tomada de decisão, dificuldades em abordar questões religiosas e espirituais, sentimento de 

despreparo e dificuldades emocionais (GULINI et al., 2017; ARRIEIRA et al., 2018; 

SILVEIRA et al., 2016; SARTORI; BATTISTEL, 2017; GUIMARÃES et al., 2017). 

Essas dificuldades também são comuns a estudantes de enfermagem, por isso, muitos 

reconhecem a necessidade de o tema ser mais abordado durante a formação (COSTA; 

POLES; SILVA, 2016; GUIMARÃES et al., 2017; CHARALAMBOU; KAITE, 2013; 

MUTTO et al., 2012; BRAJTMAN et al., 2017).  

No cenário nacional, evidenciam-se poucas pesquisas com a premissa de analisar a 

formação desse profissional, tendo em vista que as dificuldades provavelmente se relacionem-

se com o processo formativo nas IES, sendo esta uma das principais dificuldades.  
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Os desafios à implantação dos CPs no Brasil são significativos, podendo-se citar a 

necessidade de aumentar a oferta de centros especializados, regularizá-los, investir na 

qualificação de recursos humanos, tanto do ponto de vista técnico quanto da capacitação para 

lidar com as questões relacionadas ao processo de morte e morrer (VICTOR, 2016; 

FLORIANI; SCHRAMM, 2010). 

Em consonância, a WHO (2018) destaca quatro obstáculos para melhoria do acesso 

aos CPs: a falta de competência e habilitação dos profissionais de saúde, o pouco 

conhecimento da população sobre o tema, os obstáculos culturais e sociais (crenças a respeito 

da dor e morte), e o excesso de regulamentações que restringem o uso de analgésicos 

opioides. 

Diante do tema, apresento a seguinte questão norteadora: Como é abordado o ensino 

dos cuidados paliativos, na formação do enfermeiro? 

Trata-se de uma área que necessita ser investigada devido à importância do tema na 

formação dos profissionais de enfermagem, ao se considerar o atual perfil epidemiológico da 

população para as doenças crônicas não transmissíveis. Configura-se como um desafio para a 

equipe interdisciplinar, em especial para a enfermagem, por se tratar de uma nova demanda de 

cuidado e requerer habilidades e competências regadas de humanização e sensibilidade, o que 

vai além do modelo biomédico, mas inclui uma assistência integral e acolhedora a esses 

pacientes em uma fase singular de suas vidas. 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

O interesse por esta temática surgiu mediante uma vivência pessoal, ao acompanhar o 

processo de morte e morrer da minha avó, uma idosa com 89 anos, vítima de um Acidente 

Vascular Encefálico (AVE), que passou por internação e tratamento, acompanhada de 

sofrimento, angústia e desconforto em seus últimos dias de vida. Seu falecimento se deu no 7° 

dia de internação hospitalar, no dia 24 de dezembro de 2011. Dez dias depois, fui aprovada 

para cursar enfermagem na Universidade Federal do meu estado, a UFRN, então, decidi 

estudar uma forma de propiciar ao paciente em iminência de morte uma morte digna, sem 

sofrimento, para o paciente e a família que vivencia tal experiência, na maioria das vezes, 

angustiante. Desde então os CPs têm sido o foco das minhas pesquisas e reflexões. 

Ao longo de toda minha formação, percebi o despreparo e desconhecimento acerca 

dos CPs na formação do enfermeiro, diante da ausência deste conteúdo no componente 

curricular teórico e prático, obrigatório e optativo, do Curso de Graduação em Enfermagem da 
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UFRN. Logo, percebi que a grande maioria dos discentes terminam seus cursos sem 

embasamento teórico e prático sobre a assistência de enfermagem em CPs. Apenas terão uma 

compreensão da temática aqueles que buscarem, por iniciativas individuais, esse 

conhecimento. 

Recém-graduada, ingressei no mestrado acadêmico, onde tive a oportunidade adquirir 

saberes e conhecimentos advindos dessa modalidade de pós-graduação e aprofundar mais os 

estudos sobre a temática de interesse. 

No decurso destes anos da graduação e mestrado, refletindo acerca desta caminhada, 

identifico poucas mudanças referentes a essa temática. Acredito que esses pacientes devem ter 

um cuidar individualizado e integral, e suas necessidades não devem ser negligenciadas, e que 

ainda há muito a ser feito. Portanto, é fundamental buscar alternativas de cuidado que 

reconheçam a finitude da vida e permitam qualidade de vida para um fim de vida digno. Essa 

possibilidade é real na filosofia de CPs. 

Almeja-se despertar o desejo e sensibilizar os coordenadores, docentes e acadêmicos 

dos cursos de graduação em enfermagem para a reflexão da atual necessidade no cenário 

formativo de enfermagem em CPs, com vistas a promover qualidade de vida para uma boa 

morte à díade paciente/família, para que ambos possam vivenciar esta etapa inerente à 

condição humana com dignidade. Assim, acredita-se que o estudo contribuirá para incentivar 

as instituições de ensino para maior inserção dos conteúdos relacionados a CPs na formação 

do enfermeiro, seja em seus componentes curriculares ou em projetos e outras atividades 

acadêmicas. 
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2 OBJETIVO 

 

2.1 GERAL:  

 

Analisar o ensino dos cuidados paliativos na formação do enfermeiro no Estado do Rio 

Grande do Norte. 

 

2.2 ESPECÍFICOS: 

 

Caracterizar o perfil profissional e acadêmico dos coordenadores dos cursos de enfermagem 

no Rio Grande do Norte quanto à formação em cuidados paliativos. 

 

Identificar a percepção de coordenadores de cursos de graduação em enfermagem sobre 

cuidados paliativos.                

 

Descrever a abordagem dos cuidados paliativos na formação do enfermeiro sob a ótica dos 

coordenadores dos cursos de enfermagem das instituições de ensino do Rio Grande do Norte. 

 

Descrever, a partir dos projetos pedagógicos e matrizes curriculares, como o conteúdo sobre 

cuidados paliativos se situa nos cursos de graduação em enfermagem das instituições de 

ensino superior do Rio Grande do Norte. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

O presente capítulo constitui-se do conhecimento que fundamenta e relaciona-se ao 

ensino de cuidados paliativos na formação de profissionais enfermeiros, em instituições de 

ensino superior. Entende-se que, para melhor compreensão sobre a temática, torna-se 

necessária uma organização dos aspectos que permeiam esse fenômeno. Deste modo, 

subdividiu-se o capítulo em subitens sequenciados, e apresentados conforme proposta do 

estudo.  

 

 

3.1  CUIDADOS PALIATIVOS: ASPECTOS GERAIS, DEFINIÇÕES E ASPECTOS 

ÉTICOS E LEGAIS 

 

A partir do Século XIX, com a Revolução Industrial, ocorreram grandes avanços 

tecnológicos, preventivos e terapêuticos de enfermidades ditas incuráveis, bem comopara o 

prolongamento da vida. Entretanto, mesmo diante desses avanços tecnológicos na saúde, 

ainda permanece a impossibilidade para o alcance da cura de grande parte das doenças 

crônicas e degenerativas, e talvez ainda sejam prevalentes por muitos séculos, a maior parte 

dessas doenças com risco de vida (SILVA; AMARAL, 2013). 

Sabe-se que, quando não há mais condutas possíveis para a cura de determinadas 

doenças, adotam-se cuidados que proporcionam a melhor qualidade de vida possível através 

da paliação do sofrimento, com foco na pessoa e não mais na doença, sendo essa a premissa 

dos CPs. 

Inicialmente, os CPs surgiram para atender aos pacientes com câncer, todavia, devido 

às atuais mudanças no perfil demográfico e epidemiológico, se estenderam a todos os 

pacientes que tenham alguma doença crônica em que não há mais a possibilidade de 

tratamento modificador da doença (SILVA; SILVA, 2013). 

No Brasil, a prática dos CPs iniciou-se nos anos de 1980 e cresceu significativamente 

a partir do ano 2000, com aumento quantitativo de serviços de saúde que aderem aos 

princípios dessa filosofia de cuidar, apesar de ainda incipiente, se comparado a outros países 

(SILVA; AMARAL, 2013; MATSUMOTO, 2012). 

Os CPs são indicados para todos os pacientes e familiares com doença ameaçadora da 

continuidade da vida por qualquer diagnóstico e prognóstico, seja qual for a idade (SBGG, 

2015). Recomenda-se que sejam empregados logo que o paciente tome conhecimento de seu 
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diagnóstico, na perspectiva de promover melhoria na qualidade de vida do paciente e sua 

família o mais precocemente possível e não apenas diante da terminalidade, em que o paciente 

tem pouco tempo de vida, ou a presença de dores intensas (BARROS et al., 2012). 

Ao longo da evolução da doença e do processo de luto, pacientes e familiares 

apresentam necessidade variável de CPs, de acordo com a intensidade dos problemas que 

surgem, assim, o foco e os objetivos do cuidar se alteram (SBGG, 2015). 

Inicialmente os CPs podem vir associados à terapia modificadora da doença, com 

vistas a auxiliar no manejo dos sintomas de difícil controle e melhorar as condições clínicas 

do paciente. À medida que a doença avança, a abordagem paliativa deve ser ampliada, mesmo 

em vigência do tratamento curativo, visando também os cuidados psicossociais e espirituais. 

Na fase terminal, o tratamento paliativo se torna prioritário para garantir qualidade de vida, 

conforto e dignidade. Essa transição do cuidado com foco na cura para o cuidado 

exclusivamente paliativo é um processo contínuo e individualizado. Conforme se observa na 

Figura 1 (SBGG, 2015).  

 

Figura 1 - Variação da necessidade de Cuidados Paliativos  

 

Fonte: Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia – SBGG (2015). 

 

Os CPs diferem do modelo curativista da ciência médica e dos procedimentos 

técnicos, e têm como princípio fundamental o cuidado integral e o respeito à autonomia das 
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pessoas acometidas por tais circunstâncias, em relação ao seu processo de morte/morrer 

(SILVA et al., 2012). 

O direito de morrer dignamente significa ter uma morte natural, humanizada, sem o 

prolongamento da vida e do sofrimento por meio de tratamento inútil. Entre os princípios 

básicos dos CPs está a concepção de que a morte é um processo natural e humano e a 

consequente prática adequada do cuidado no contexto da ortotanásia, que implica em não 

provocar eutanásia nem induzir a distanásia dos pacientes nos seus últimos dias de vida 

(JUNGES et al., 2010). 

Clarifica-se que “ortotanásia” é o termo utilizado para definir uma morte sem 

sofrimento, em que é dispensado o uso de métodos desproporcionais de prolongamento da 

vida. A distanásia está em contraposição à ortotanásia, pois tem por objetivo prolongar a vida 

a qualquer custo, mesmo com sofrimento do paciente. A eutanásia significa o processo de 

morte de um enfermo por intervenção com o objetivo último de levar à morte, aliviando um 

sofrimento insuportável, que atualmente é ilegal no Brasil, mas aceita em alguns países 

(JUNGES et al., 2010). 

Com o desenvolvimento de pesquisas em CPs na área da saúde, surgiram dilemas 

éticos, bioéticos e de ordem jurídica. Desta forma, no dia 23 de novembro foi publicada no 

Diário Oficial da União a Resolução nº 41 de 31 de outubro de 2018, que dispõe sobre a 

Política Nacional de Cuidado Paliativo para o SUS. O Ministério da Saúde também inseriu e 

normatizou os CPs no contexto do SUS, por meio de algumas portarias, vinculados à área de 

oncologia, e Resoluções do Conselho Federal de Medicina (CFM), além dos projetos de lei 

em trâmite na Câmara Legislativa.  

A Resolução da CIT aprovada e assinada pelas três instituições pactua oficialmente 

uma meta para o SUS: oferecer CPs de qualidade e baseados em evidência, seguindo a 

definição da WHO, para toda a Rede de Atenção à Saúde. Este documento norteia, especifica 

uma meta e estabelece objetivos, oficialmente pactuados por todas as instâncias constituintes 

do SUS. Todavia, são necessárias mais inciativas governamentais, a exemplo de portarias 

especificando aspectos técnicos mais diretamente relacionados à assistência (ANCP, 2018).  

De acordo com a Resolução nº 41, os CPs deverão fazer parte dos cuidados 

continuados integrados ofertados no âmbito da RAS, na atenção básica, atenção domiciliar, 

atenção ambulatorial, urgência e emergência, atenção hospitalar. A resolução também define 

os CPs(,) em consonância com a WHO, elenca objetivos e princípios norteadores para a 

organização dos CPs. E sobre o financiamento afirma que, para a organização dos CPs, deverá 



 
29 

 

ser objeto de pactuação tripartite, observado o planejamento e a organização dos cuidados 

continuados integrados na RAS (BRASIL, 2018a). 

Dentre outras iniciativas político-governamentais, tem-se a Portaria/GM de nº 19, de 

03 de janeiro de 2002, que institui no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) o Programa 

Nacional de Assistência à Dor e em CPs; outra, a Portaria/GM de n° 1.319, 23 de julho de 

2002, cria no âmbito do SUS os Centros de Referência em Tratamento da Dor Crônica; e 

ainda, uma terceira, a Portaria/GM de n° 2.439, de 8 de dezembro de 2005, que dispõe sobre a 

Política Nacional de Atenção Oncológica: promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento, 

reabilitação e CPs.  

Já a Portaria GM/MS de nº. 874, de 16 de maio de 2013, que institui a Política 

Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer na Rede de Atenção à Saúde das Pessoas 

com Doenças Crônicas, em seu capítulo referente aos Princípios e Diretrizes Relacionados ao 

Cuidado Integral, descreve, em seu art. 13, que fazem parte do cuidado integral a prevenção, a 

detecção precoce, o diagnóstico, o tratamento e os CPs, que devem ser oferecidos de forma 

oportuna, permitindo a continuidade do cuidado.  

A Portaria nº 876, de 16 de maio de 2013, dispõe sobre a aplicação da Lei nº 12.732, 

em seu parágrafo único, considera, para os pacientes sem indicação das terapêuticas com 

finalidades curativas (radioterapia, quimioterapia e cirurgia), que terão acesso a CPs, 

incluindo-se entre estes o controle da dor crônica. 

Em relação às resoluções do CFM, a primeira norma a ser editada foi a Resolução 

1.805/2006 do CFM. A outra Resolução do CFM que também regulamenta a questão dos CPs 

é a Resolução 1.931/2009, que introduziu o Novo Código de Ética Médica. Nessa resolução, o 

seu art. 41 estabelece que: é vetado ao médico abreviar a vida do paciente, ainda que a pedido 

deste ou de seu representante legal, seguido pelo parágrafo único, que ressalta que, nos casos 

de doença incurável e terminal, deve o médico oferecer todos os CPs disponíveis sem 

empreender ações diagnósticas ou terapêuticas inúteis ou obstinadas, levando sempre em 

consideração a vontade expressa do paciente ou, na sua impossibilidade, a de seu 

representante legal (CFM, 2010). 

No âmbito do Conselho Federal de Enfermagem (COFEn), o atual Código de Ética 

dos Profissionais de Enfermagem, publicado em 2017, revela em seu artigo 48 o dever em 

prestar assistência de enfermagem promovendo a qualidade de vida à pessoa e família no 

processo do nascer, viver, morrer e luto. Bem como, em parágrafo único, que devem oferecer 

todos os CPs disponíveis, conforme as definições da WHO (2014). Além de dar ênfase, em 
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seu o art. 29, sobre ser proibido promover ou participar de prática destinada a antecipar a 

morte da pessoa (COFEN, 2017). 

 

 

3.2. CUIDADOS PALIATIVOS E A PRÁTICA DE ENFERMAGEM 

 

Proteger. Esse é o significado de paliar, derivado do latim pallium, 

termo que nomeia o manto que os cavaleiros usavam para se proteger 

das tempestades pelos caminhos que percorriam. Proteger alguém é 

uma forma de cuidado, tendo como objetivo amenizar a dor e o 

sofrimento, sejam eles de origem física, psicológica, social ou 

espiritual […]. (SIQUEIRA; PESSINI, 2012, p. 411). 

 

A enfermagem tem estado à frente das reflexões de cuidado com base em ideais 

humanistas que os colocam como centro de seu processo produtivo, e considera o ser humano, 

objeto de cuidado, como um ser singular e complexo, entendido como um ser biopsicossocial, 

constituído de corpo, alma e espírito, que precisa ser cuidado em toda a sua complexidade 

(MONTEIRO et al., 2016). 

Cuidar da pessoa que se encontra em CPs envolve ações humanizadas, competências e 

habilidades relativas ao relacionamento interpessoal para que se tenham condições de 

compreender e ajudar a pessoa e sua família no contexto do processo de morte e morrer, 

proporcionando uma morte digna (SILVA; SILVA, 2013). 

Em geral, o adoecimento do ser sem prognóstico de cura é acompanhado de dor e 

sofrimento para o paciente e familiares, exigindo dos profissionais da saúde e, 

especificamente do enfermeiro, fornecer o suporte necessário para assegurar a dignidade e a 

qualidade de vida (VASQUES et al., 2013). 

No contexto da assistência paliativa, a enfermagem integra a equipe interdisciplinar de 

cuidados no processo de morte e morrer, com o objetivo de ajudar o paciente e a sua família a 

viverem o mais ativamente possível esses últimos momentos, afirmando a vida e percebendo 

a morte como parte do ciclo vital. Tendo em vista a sua posição privilegiada de permanecer a 

maior parte do tempo junto ao paciente, pode prestar maior assistência, posicionar-se como 

intermediadora entre paciente/família e com os demais membros da equipe (SILVA; SILVA, 

2013). 

O essencial é primar por um cuidado autêntico e relacional, no qual a comunicação 

constitua-se como instrumento para o estabelecimento de vínculos e confiança entre o 

enfermeiro e o paciente. Determinados gestos realizados no ato de cuidar fazem o ser em 
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processo de finitude apreciar pequenas ações e momentos e, com isso, gerar maior qualidade 

vida ao tempo que lhe resta (ANDRADE; COSTA; LOPES, 2013).  

Para tanto, o enfermeiro precisa aprender a lidar com o ser humano mediante 

iniciativas que visem à humanização das práticas em saúde, e não apenas ao conhecimento 

técnico (SILVA et al., 2014). Necessita saber escutar, agir, relacionar-se, comunicar-se, ter 

empatia, respeito, sensibilidade e autenticidade para conseguir trabalhar com a terminalidade 

e promover o crescimento pessoal do doente, da família e de si mesmo (ALMEIDA; SALES; 

MARCON, 2013). 

Segundo o Manual de Cuidados Paliativos, as habilidades do enfermeiro deverão estar 

voltadas para a avaliação sistemática dos sinais e sintomas; auxílio da equipe 

multiprofissional no estabelecimento de prioridades para cada cliente, para a interação da 

dinâmica familiar; e especialmente para o reforço das orientações clínicas, e destaca o cuidar 

sensível e de educação, que demandam ações de proximidade física e afetiva (FIRMINO, 

2012). 

Com vistas a oferecer ao paciente em CPs o alívio de sintomas físicos, espirituais ou 

psicossociais, e maior qualidade de vida no processo de finitude, a enfermagem deve estar 

apta para exercer sua prática de forma autônoma, executando de forma sistematizada ações 

paliativas, por meio da aplicação do Processo de Enfermagem, identificando os diagnósticos e 

propondo intervenções. (BARROS et al., 2012).  

Diante do exposto, o maior desafio do enfermeiro consiste em como combinar a arte e 

a ciência em uma abordagem coerente que reflita a individualidade, a escolha, a dignidade e 

compaixão no ambiente onde seja desenvolvido o cuidado. No enfrentamento desse desafio e 

muitos outros presentes no cuidar em enfermagem no processo de morte e morrer, a formação 

em CPs fundamentada em princípios éticos, científicos e humanistas é essencial para garantir 

a dignidade e a qualidade aos dias do ser que se encontra em fase final, com destaque para o 

cuidado ampliado e sensível, que valorize o ser em sua complexidade, entendido como um ser 

biopsicossocial. 

 

 

3.3 O ENSINO DOS CUIDADOS PALIATIVOS NA FORMAÇÃO DO ENFERMEIRO 

 

Este subitem apresenta uma síntese dos principais resultados de uma revisão 

integrativa transformada num artigo teórico, intitulado: Cuidados paliativos na formação do 
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enfermeiro em instituições de ensino superior, para ser submetido como uma exigência da 

defesa de dissertação, no Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da UFRN.  

Esta revisão identificou a produção científica em cuidados paliativos na formação do 

enfermeiro nas instituições de ensino superior. A revisão foi desenvolvida com base no 

modelo Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA), 

utilizando os descritores: Ensino (Teaching), Cuidados Paliativos (Palliative Care), 

Enfermagem (Nursing). 

A exploração teórica da literatura para análise da formação do enfermeiro em cuidados 

paliativos nas IES resultou em 19 artigos, publicados entre os anos de 2003 e 2017, com 

obtenção de maior volume em 2017, num total de quatro estudos, ressaltando a 

contemporaneidade do tema. As publicações em análise foram classificadas conforme níveis 

de evidência científica, dos quais seis deles no nível III, e outros 13 no nível VI. Quanto à 

origem do local de realização dos estudos, observou-se serem de vários países, apresentando 

como característica o interesse mundial pela investigação do tema; houve predomínio nos 

Estados Unidos da América (EUA) com sete, quatro no Brasil, dois no Reino Unido, dois na 

Índia, dois no Canadá, um na Argentina, e um na República do Chipre. 

De acordo com o idioma das publicações, quatro estavam na língua portuguesa e 15, 

na língua inglesa. No que se refere aos participantes desses estudos, em nove deles, além dos 

estudantes de graduação de enfermagem, havia estudantes de outras profissões; outros oito 

estudos foram realizados com estudantes de graduação em enfermagem; dois, com estudantes 

de pós-graduação em enfermagem; e, por fim, um com enfermeiros egressos e docentes. 

Todos os estudos foram realizados em IES.  

Foram identificadas evidências da presença do conteúdo sobre CPs no ensino, 

sobretudo em disciplinas eletivas, cuja abordagem ocorre mais no âmbito teórico aliado às 

experiências práticas. Além disso, não se identificaram estudos com a premissa de se avaliar a 

realidade nacional ou regional sobre a formação do enfermeiro em CPs. As iniciativas de 

ensino em CPs resultaram em benefícios essenciais não apenas para a formação do enfermeiro 

que se prepara para o exercício da prática, mas, sobretudo, para proporcionar o verdadeiro 

significado dos CPs aos pacientes e familiares que vivenciam doenças potencialmente fatais. 

O Quadro 1 apresenta a síntese das principais características e resultados dos estudos. 
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Quadro 1 – Principais resultados e conclusões dos artigos analisados. Natal/RN, 2018 

ID 

(Autor/Ano) 

Participantes e 

País 
Desenho Principais resultados e conclusões dos artigos 

Carvalho 

KK, et al., 

2017 

Enfermeiros 

egressos e 

docentes, Brasil. 

Descritivo, 

qualitativo. 

O processo educativo em uma disciplina de CPs tem 

contribuído para o cuidado dos pacientes na 

terminalidade, pois evidencia-se a construção de novas 

formas de pensar e de cuidar. 

Sujatha R, 

Jayagowri K, 

2017 

Estudantes de 

enfermagem, 

medicina, farmácia 

e fisioterapia, 

Índia. 

Transversal. 

O conhecimento básico sobre CPs foi inadequado entre 

os estudantes da saúde, porém obteve-se um melhor 

resultado entre os de enfermagem, porquanto o currículo 

do curso de enfermagem tinha um módulo sobre CPs, e 

treinamento em comunicação e cuidados efetivos. 

Guimarães T 

et al, 2017 

Estudantes de 

enfermagem, 

Brasil. 

Exploratório, 

qualitativo. 

Há insegurança por parte dos estudantes de enfermagem 

que se reflete no sentimento de despreparo para exercer 

o cuidado a uma criança com doença oncológica, fora de 

possibilidade de cura. Todos os estudantes afirmaram 

que o tema CPs deveria ser mais bem abordado durante 

a graduação. 

Gasparro 

AK, Shaw 

MD, 2017 

Estudantes de 

Doutorado em 

Prática de 

Enfermagem, 

EUA. 

Quase 

experimental. 

A integração da educação em sala de aula sobre fim de 

vida e CPs, atrelada a uma experiência de imersão 

clínica pode melhorar significativamente o 

conhecimento dos estudantes. 

Costa AP, 

Poles K, 

Silva AE, 

2016 

Estudantes de 

medicina e 

enfermagem, 

Brasil. 

Descritivo, 

qualitativo. 

O desenvolvimento das habilidades necessárias para se 

prestar CPs só foi possível no decorrer das atividades 

práticas, onde se percebeu a importância da 

multidisciplinaridade. 

Head BA, et 

al., 2016 

Estudantes de 

enfermagem, 

medicina, serviço 

social e capelania, 

EUA. 

Quase 

experimental, 

métodos 

mistos. 

A avaliação indicou que o currículo com o componente 

CPs resultou em melhorias significativas relacionadas ao 

conhecimento e habilidades, e prontidão para a educação 

interprofissional. 

Lewis C et 

al., 2016 

Estudantes de 

enfermagem e 

medicina, Reino 

Unido. 

Piloto, quase 

experimental. 

A aprendizagem ativa e experiencial na forma de 

simulação de ensino ajuda a melhorar as atitudes dos 

estudantes de graduação em enfermagem e medicina em 

relação ao final da vida.  

Hold JL, 

Blake BL, 

Ward EN, 

Estudantes de 

enfermagem, EUA. 

Descritivo, 

qualitativo. 

Identificaram-se três temas relacionados ao aprendizado 

dos profissionais: aprendendo com histórias 

(aprendizado cognitivo), aprendendo ao estar lá 
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2015 (aprendizado prático) e aprendendo com o cuidado 

(comportamento ético). Ao unificarem essas 

aprendizagens, os alunos melhoraram sua compreensão 

e aplicação no conhecimento de enfermagem, e na 

formação de uma identidade profissional. 

Fabro K, 

Schaffer M, 

Scharton J, 

2014 

Estudantes de 

enfermagem, EUA. 

Descritivo, 

métodos 

mistos. 

O ensino de simulação sobre o fim de vida serve como 

experiência de aprendizagem eficaz e oferece 

oportunidade para os estudantes integrarem os princípios 

de CPs em um ambiente seguro, além da satisfação com 

suas experiências de aprendizagem e aumento da 

autoconfiança. 

Head BA et 

al., 2014 

Estudantes de 

enfermagem, 

medicina, serviço 

social e capelania, 

EUA. 

Quase 

experimental. 

A abertura ao feedback, aliada à flexibilidade e ao 

comprometimento permitiram que o corpo docente 

criasse um currículo com oncologia e CPs 

interdisciplinar eficiente, sustentável e viável. 

Charalambou

s A, Kaite C, 

2013 

Estudantes de 

enfermagem, 

República do 

Chipre. 

Exploratório, 

qualitativo. 

Os alunos enfatizaram a necessidade de um preparo 

adequado, tanto em nível teórico quanto clínico, para o 

melhor enfrentamento de situações que envolvam a 

morte e morrer, bem como o uso de técnicas de 

aprendizagem para o gerenciamento de demandas 

emocionais que possam surgir. 

Price J, 

Dornan J, 

Quail L, 

2013 

Estudantes de 

enfermagem, 

Reino Unido. 

Descritivo, 

qualitativo. 

Os estudantes sentiram que a visita educacional à 

unidade de CPs infantil, aliada a uma discussão seguinte, 

foi uma ferramenta que evocou experiências de 

aprendizagem profunda e significativa. 

PULLIS BC, 

2013 

Estudantes de 

enfermagem, EUA. 

Descritivo, 

qualitativo. 

A incorporação de uma experiência clínica que enfoca 

os cuidados de fim de vida permitiu que os estudantes 

demonstrassem os princípios da gestão da dor e dos 

sintomas, e da comunicação desses princípios e a 

filosofia dos CPs aos pacientes em terminalidade e às 

suas famílias. 

Mutto EM, et 

al., 2012 

Estudantes de 

enfermagem e 

medicina, 

Argentina. 

Descritivo, 

quantitativo. 

Observou-se que os estudantes, ao entrarem em contato 

direto com os pacientes com doença terminal, 

perceberam seu sofrimento, apresentaram uma atitude 

positiva em relação a esses pacientes, embora alguns 

referissem ser uma relação árdua e, em alguns casos, 

tendenciosos a não se envolverem emocionalmente por 

não se sentirem bem treinados; e, por fim, todos 

manifestaram a opinião de que o ensino sobre CPs deve 
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ser incluído nos currículos e estariam bem motivados a 

recebê-lo. 

Sadhu S, 

Salin NS, 

Kamath A, 

2010 

Estudantes de 

medicina, 

enfermagem 

fisioterapia e 

terapia 

ocupacional, Índia. 

Transversal. 

Observou-se haver deficiências generalizadas na 

compreensão sobre a ressuscitação em ambientes de 

CPs, compreensão sobre os CPs e sua filosofia, 

avaliação e gerenciamento dos sintomas de dor, 

comunicação e atendimento interdisciplinar aos 

pacientes e seus familiares. 

Mckee N, et 

al., 2009 

Estudantes de 

medicina, 

enfermagem e 

farmácia, Canadá. 

Piloto, quase 

experimental. 

A abordagem e pensamento dos estudantes sobre os CPs 

mudaram ao longo do módulo, houve mobilização do 

conhecimento tanto sobre o tema quanto sobre a 

interprofissionalidade. O uso da aprendizagem baseada 

em problemas contribuiu para a satisfação do estudante, 

e forneceu uma educação interprofissional bem-

sucedida, serviu de estímulo à interação. 

Sales CA, et 

al., 2009 

Estudantes de 

mestrado em 

enfermagem, 

Brasil. 

Descritivo, 

qualitativo. 

Através da disciplina em CPs, os pós-graduandos 

tiveram oportunidade de refletir a respeito do processo 

de vida e morte, entendendo que a capacitação dos 

profissionais na área pode beneficiar familiares e 

pacientes, e humanizar a assistência. 

Brajtman S, 

et al., 2007 

Estudantes de 

enfermagem, 

Canadá. 

Transversal. 

Os estudantes mantiveram atitudes positivas em relação 

aos cuidados dos pacientes que estavam morrendo, 

tinham níveis modestos de conhecimento e um terço não 

se sentia adequadamente preparado para cuidar dos 

pacientes nesse contexto.  

Mallory JL, 

2003 

Estudantes de 

enfermagem, EUA. 

Quase 

experimental, 

longitudinal.  

O componente em educação de CPs de seis semanas fez 

uma diferença significativa nas atitudes dos estudantes 

de enfermagem em relação aos cuidados junto aos que 

estão morrendo, quando comparados com um grupo de 

estudantes de enfermagem que não receberam o 

componente.  

Fonte: Elaboração da autora, 2018. 

 

O modelo de atenção à saúde vigente no Brasil e a organização dos cursos de graduação 

em enfermagem se encontram pautados no modelo biomédico, o qual unidimensionaliza o 

conhecimento ao absolutizar a dimensão do curar, independente de suas verdadeiras 

possibilidades (SILVA et al., 2015). O cuidado parece estar centrado no corpo doente, e não 

no indivíduo; está voltado para a técnica, com supervalorização da alta tecnologia, em 

detrimento do cuidado relacional – com vistas à promoção do conforto biopsicossocial e 
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espiritual – e isso gera sofrimento ao indivíduo e seus familiares e, até, aos profissionais de 

saúde (CARVALHO et al., 2017; SILVA et al., 2015). 

O conceito de saúde torna-se completo quando seu sentido é ampliado para além da 

questão biológica e abrange toda a complexidade na qual o indivíduo se insere e se define 

(COSTA; POLES; SILVA, 2016). Nesse sentido, considera-se ser imprescindível o 

desenvolvimento da consciência da complexidade do homem e da integralidade, negando essa 

visão reducionista originária do modelo biomédico de assistência em saúde. A formação em 

saúde deve pautar-se na consciência de que todos os componentes, biopsicossociais e 

espirituais, são importantes e precisam estar envolvidos no cuidado (CARVALHO et al., 

2017). 

Diversos estudos da amostra pesquisada registraram sérias deficiências existentes na 

formação do enfermeiro, de conhecimento e atitudes com relação aos CPs em vários países. 

Assim, com vistas a superar essa lacuna, sugerem incentivos à implantação nos currículos de 

formação do ensino dos CPs, como sendo essencial à crescente necessidade da população. A 

respeito, cita-se que no ano 2000 criou-se, nos Estados Unidos, o End-of-Life Nursing 

Education Consortium, um projeto de educação para a enfermagem, de iniciativa nacional 

para aprimorar a formação em CPs, tornando-o prontamente disponível e acessível em todo o 

país (GASPARRO; SHAW, 2017).  

Ressalta-se ter sido no Reino Unido a origem dos estudos em CPs, nos anos 60. Hoje, 

essa temática é parte integrante dos currículos universitários e se transformou numa prática 

insubstituível para a população local, além de ser referência internacional de acesso e 

qualidade de morte (PRICE; DORNAN; QUAIL, 2013; VICTOR, 2016). Já, no Brasil, essa é 

uma realidade ainda distante, pois o desenvolvimento dessa área é mais recente, e tornou-se 

mais evidente nos últimos dez anos. 

Observa-se que cada país possui diferentes modelos devido às diferenças em sua 

situação socioeconômica, políticas de saúde, necessidades dos pacientes e familiares. Nos 

países em desenvolvimento, tem-se pouco investimento e reconhecimento governamental 

nessa área; e a questão cultural pode influenciar diretamente o maior investimento na 

medicina curativa, quando comparada à paliativa, e a pouca formação de recursos humanos 

(VICTOR, 2016). 

Entende-se que o processo educativo em CPs contribui não somente para a construção 

de espaços de reflexão acerca das questões sobre o cuidado de pessoas com doenças que 

ameaçam a vida, mas também possibilita mudanças na forma de pensar o cuidado na 

terminalidade, reconhecendo a sua relevância e a necessidade de considerar os aspectos 
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biopsicossociais (CARVALHO et al., 2017). Por essa razão, é importante a criação de 

oportunidades educacionais interdisciplinares para os estudantes das diferentes áreas da saúde, 

como forma de motivá-los nessa aprendizagem, a aquisição de habilidades para a prática em 

equipe e a prestação de cuidados de qualidade centrados no paciente (HEAD et al., 2016; 

HEAD et al., 2014). 

Dessa forma, pesquisa relata o planejamento, condução e avaliação de um currículo 

interdisciplinar de educação em CPs oncológicos (Interdisciplinary Curriculum for Oncology 

Palliative Care Education - iCOPE) por uma equipe interdisciplinar de docentes. Este 

currículo tem por objetivo tornar os alunos capazes na aplicação dos princípios gerais de CPs 

interdisciplinares aos pacientes com câncer, com abordagem de conteúdos como a prática 

colaborativa, os cuidados físico, psicossocial, espiritual e cultural, além de ética, legislação e 

comunicação (HEAD et al., 2014). 

Sobre os conteúdos associados aos CPs, no âmbito nacional brasileiro, observa-se ainda 

serem insuficientes. Apenas um registro sobre isso foi identificado, numa disciplina, ou como 

um conteúdo a ser desenvolvido. Portanto, se fazem necessárias mais abordagens teóricas a 

respeito, porém sem deixar de lado uma abordagem prática transversal nas diversas 

disciplinas curriculares a serem realizadas durante a graduação, e o desenvolvimento da 

filosofia paliativa durante as atividades práticas curriculares (COSTA; POLES; SILVA, 

2016).  

É importante ressaltar que os princípios que embasam a filosofia de CPs devem existir 

de forma transversal nos currículos de graduação, e durante toda a formação do enfermeiro. 

Se trata dos princípios que envolvem aptidões e domínios como a sensibilidade para lidar com 

o humano, a compreensão dos diferentes aspectos que envolvem o processo de morrer, como 

o respeito à autonomia do paciente, as habilidades para o diálogo e para lidar com 

sentimentos, e as emoções que possam surgir. Além disso, os sentimentos de solidariedade, 

compromisso social, ética, trabalho interdisciplinar, aceitação da morte como processo 

natural, e o conhecimento para o manejo de sintomas e controle da dor, precisam ser tratados 

em todo esse processo, num processo contínuo de aprendizagem (CARVALHO et al., 2017). 

No ensino dessa temática, as estratégias usadas devem fornecer conexões significativas 

entre o estudante, o conteúdo, a experiência prática e o paciente. Ao unificar a aprendizagem 

teórica, experiência prática e a ética em CPs para orientar a conduta, os alunos melhoram sua 

compreensão e aplicação do conhecimento, e avançam na formação de uma identidade 

profissional, com vistas a fornecer CPs de qualidade e proporcionar uma boa morte (HOLD; 

BLAKE; WARD, 2015). 
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A abordagem prática dos CPs proporciona o desenvolvimento das habilidades 

necessárias à implementação dessa filosofia de cuidar (COSTA; POLES; SILVA, 2016; 

HEAD et al., 2016), validando a aprendizagem em sala de aula (GASPARRO; SHAW, 2017). 

Além disso, proporciona aos estudantes a criação de mecanismos próprios para trazerem 

conforto aos pacientes e seus familiares, perderem a inibição, o medo, aprenderem a lidar com 

o paciente como pessoa e não como doença, a escutar, a orientar e ensinar o que for preciso e, 

sobretudo, a apoiá-lo e à sua família, caracterizando um verdadeiro aprendizado de 

humanização (COSTA; POLES; SILVA, 2016). 

Dado o desafio de encontrar experiências clínicas adequadas para esse aprendizado, a 

simulação oferece uma estratégia de alternativa para os estudantes de enfermagem 

exercitarem os princípios de CPs em um ambiente de aprendizado interativo e seguro, 

proporcionando impacto positivo nas atitudes de estudantes em relação ao fim de vida 

(LEWIS et al., 2016; FABRO; SCHAFFER; SCHARTON, 2014). 
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4. PENSAMENTO COMPLEXO COMO REFERENCIAL TEÓRICO PARA O 

ENSINO DE ENFERMAGEM EM CUIDADOS PALIATIVOS 

 

Neste capítulo faz-se a inter-relação reflexiva da Complexidade do pensador Edgar 

Morin com os aspectos relacionados aos CPs e o ensino educativo desta temática na formação 

do enfermeiro. 

O pensamento complexo sistematizado pelo filósofo e pensador da atualidade Edgar 

Morin foi escolhido como referencial teórico para este estudo por tratar as questões que 

envolvem a educação, com base numa perspectiva de mudança, tendo o objetivo de 

desenvolver sujeitos reflexivos acerca de si e do mundo, a partir da crítica e da reflexão 

transformadoras. 

Edgar Morin nasceu em Paris, no ano de 1921, numa família cujos pais tinham origem 

judaica. Pesquisador emérito do CNRS (Centre National de la Recherch e Scientifique), 

formado em História, Geografia e Direito, migrou para a Filosofia, a Sociologia, e a 

Epistemologia, depois de ter participado da resistência ao nazismo, na França, durante a 

segunda guerra mundial (MORIN, 2015). A posição inquieta de Morin se refletiu numa 

produção dinâmica e atenta aos fenômenos de seu tempo, e sempre aberta ao diálogo, ou seja, 

capaz de incorporar a complexidade de fatos e elementos do mundo vivo (SANTOS; 

HAMMERSCHMIDT, 2012). 

O termo 'complexo' utilizado por Morin vem do latim complexus, significa o que é 

tecido junto e tem a conotação de teia. Não se refere ao que é complexo ou complicado, mas 

ao que é inseparável. O desafio da Complexidade é apresentado com base na necessidade de: 

religar o que, habitualmente, é separado; contextualizar o saber; e proporcionar a interação, 

entre certeza e incerteza. O complexo necessita captar inter-relações, realidades distintas e 

conflitantes, por meio de um pensamento que respeite a diversidade, buscando unir ao invés 

de simplificar (MORIN 2015). 

Morin traz sete princípios que ajudam a entender o pensamento complexo: 1- 

recursividade organizacional, 2- hologrâmico, 3- circuito retroativo, 4- circuito recursivo, 5- 

autonomia/dependência, 6- dialógico, e, por fim, 7- reintrodução do conhecimento em todo 

conhecimento (MORIN 2003). Desses, o dialógico, o da recursão organizacional e 

hologramático são três princípios fundamentais (MORIN, 2015).   

O primeiro princípio, recursividade organizacional, consiste na união do conhecimento 

das partes ao conhecimento do todo. O segundo ressalta que a parte está no todo, bem como o 

todo está inscrito nas partes, e isso não significa que a parte seja um reflexo puro e simples do 
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todo, pois cada parte conserva sua singularidade e individualidade, mas de algum modo 

contém o todo. O terceiro princípio destaca que a causa age sobre o efeito e o efeito sobre a 

causa, modificando-a, gerando um novo efeito; deve-se deixar de lado uma explicação linear e 

adotar um tipo de explicação circular, na qual se vai das partes ao todo, do todo às partes, para 

tentar compreender uma fenômeno. O quarto enfatiza que os produtos e os efeitos são 

produtores e causadores daquilo que os produz, pertencendo a um ciclo auto-organizado 

(exemplo do ciclo reprodutivo) (MORIN, 2003). 

O quinto princípio, da autonomia/dependência entre sujeito/indivíduo/ambiente, traz a 

importância da auto-ecoorganização. O sexto salienta que a união entre ordem e desordem faz 

parte das organizações, de forma que são complementares e antagônicas, formando o todo 

complexo, isto é, unem-se dois princípios que naturalmente se excluiriam. E o sétimo e último 

princípio revela o problema cognitivo central: da percepção à teoria científica, todo 

conhecimento é uma reconstrução/tradução feita por uma mente/cérebro numa cultura e época 

determinadas (MORIN, 2003). 

Sob essa perspectiva, o mundo é visto em sua totalidade, interconectado, e não como 

soma de partes separadas. Portanto, a Complexidade integra o modo de pensar e se opõe à 

redução de partes ou ao mecanicismo do pensamento cartesiano. Assim, por aspirar ao 

conhecimento singular e multidimensional, os sete princípios de Morin são aplicáveis em 

todas as áreas da Enfermagem/Saúde (SANTOS; HAMMERSCHMIDT, 2012). 

O homem está inserido no mundo como uma minúscula parte no todo, porém contém a 

presença do todo na parte. Dessa forma, é imprescindível contextualizá-lo. Este é uma 

unidade complexa da natureza, apresentando características físicas, biológicas, psicológicas, 

culturais, sociais, históricas e espirituais. É um ser multidimensional que requer articulação, a 

identidade e a diferença dos variados aspectos humanos (SANTOS; HAMMERSCHMIDT, 

2012). 

Ao assistir o paciente em CPs, abarcam-se questões intrínsecas à condição humana, 

como a subjetividade da dor, o significado do sofrimento, do perdão, a diversidade cultural, a 

ética, a individualidade do ser cuidado e suas questões emocionais, psicológicas, sociais, 

espirituais, entre outras, que se inter-relacionam em interações existentes. Assim, torna-se 

necessária a valorização do contexto, sob os aspectos biopsicossociais. 

Todos esses aspectos carecem ser levados em consideração, já que os pacientes em 

CPs apresentam a necessidade de suporte em todas as dimensões, e a assim promover o 

cuidado integral e ir além da dor física diante da terminalidade. Não envolver esses aspectos 

no cuidado ao paciente e sua família em fase de finitude impossibilita compreender o 
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complexo, ou seja, aquilo que está organizado em rede, já que a falta da não percepção do 

global conduz ao enfraquecimento da responsabilidade e da solidariedade entre os seres 

humanos (MORIN 2003).  

A Teoria da Complexidade contribui para melhor a compreensão dos fenômenos 

relacionados aos CPs, por representar um tema amplo em sua complexidade e compreender o 

homem como exemplo de complexidade. “O homem é um ser evidentemente biológico. É ao 

mesmo tempo um ser evidentemente cultural, metabiológico e que vive num universo de 

linguagem, de ideias e de consciência” (MORIN, 2015, p. 59). 

Com essa reflexão, revela-se uma intrínseca relação dos CPs com o pensamento 

complexo, com base no pensamento complexo é possível ver o homem de forma a 

contextualizá-lo, vê-lo inserido no mundo como uma minúscula parte no todo, porém que 

contém a presença do todo na parte. 

São questões indispensáveis no processo de finitude, e oferecimento de melhor 

cuidado ao paciente e familiares, em um momento único que requer cuidados 

transdisciplinares e dignos, para alcançar a filosofia dos cuidados paliativos, a qual consiste 

no alívio dos sintomas de ordem física, social, emocional e espiritual, e qualidade de vida nos 

últimos dias. 

Em sua obra “A cabeça bem feita: repensar a reforma, reformar o pensamento”, Morin 

apresenta seus pensamentos sobre a reforma do ensino, questionando a forma como a 

educação ainda vem sendo construída, a partir de um paradigma da ciência positivista que, ao 

estabelecer uma relação única de causa e efeito, reduz, separa e simplifica o conhecimento. 

Apresenta que a superespecialização das ciências fragmenta o ser humano, impedindo uma 

visão de totalidade, que englobe os aspectos culturais, sociais e históricos. Constata a 

inadequação entre os saberes escolares, separados em disciplinas e os problemas e desafios da 

humanidade que são complexos, transdisciplinares, multidimensionais, globais, planetários 

(MORIM, 2003). 

Ocorre que o nosso sistema de ensino participa ativamente para perpetuar a 

fragmentação dos conhecimentos em disciplinas, a descontextualizar o estudo dos objetos, a 

separar os problemas, a reduzir o complexo em simples. A reforma do sistema de ensino 

deveria permitir estimular a aptidão para contextualizar e integrar, em vez de supervalorizar a 

abstração e a formalização (MORIN, 2003). 

No âmbito da educação em saúde, o modelo pedagógico que se torna hegemônico, 

biologicista, é conteudista e organizado de maneira compartimentada e isolada, fragmentando 

os indivíduos em partes estanques, o ensino, muitas vezes, é tecnicista e preocupado com a 
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sofisticação dos procedimentos, favorecendo a agregação tecnológica intensiva. Separa os 

conhecimentos das áreas básicas e das áreas clínicas, adota sistemas de avaliação cognitiva 

por acumulação de informação técnico-científica padronizada, incentiva à especialização 

antecipada, perpetuando modelos tradicionais de prática em saúde (MELLO; MOYSÉS; 

MOYSÉS, 2010). 

Nesse sentido, a formação reproduz e divide o conhecimento em objetos delimitados e 

induz os estudantes à escolha de especialidades, levando à hiperespecialização. 

Excessivamente especializados, os conhecimentos podem deixar de ser capazes de se 

comunicarem-se entre si e os saberes produzidos deixar de ser integrados (CARVALHO, 

2015). 

 

De fato, a hiperespecialização impede tanto a percepção do global 

(que ela fragmenta em parcelas), quanto do essencial (que ela 

dissolve). Impede até mesmo tratar corretamente os problemas 

particulares, que só podem ser propostos e pensados em seu contexto. 

Entretanto, os problemas essenciais nunca são parcelados e os 

problemas globais são cada vez mais essenciais. (MORIN, 2001, p.40)  

 

Nesse contexto em saúde, onde a formação cursa com abordagens tradicionais, 

embasadas em pensamento reducionista, há uma fragmentação da razão e da emoção, da 

ciência e da ética, do objetivo e subjetivo. Conforme princípios do pensamento complexo de 

Edgar Morin, deve-se buscar unir e não separar e dessa forma realizar-se-á um cuidado 

conforme os princípios dos CPs. 

 

[...] os conhecimentos fragmentados só servem para usos técnicos. 

Não conseguem conjugar-se para alimentar um pensamento capaz de 

considerar a situação humana no âmago da vida, na terra, no mundo, e 

de enfrentar os grandes desafios de nossa época. (MORIN, 2003, p. 

17). 

 

Segundo Morin, o conhecimento progride não por sofisticação, formalização e 

abstração, mas, sobretudo, pela capacidade de contextualizar e englobar. Assim, o 

conhecimento pertinente é capaz de situar qualquer informação em seu contexto (MORIN, 

2003). 

Conforme Morin, “uma cabeça bem-feita significa que, em vez de acumular o saber, o 

mais importante dispor de uma aptidão geral para colocar e tratar os problemas, ligar os 

saberes e lhes dar sentido” (MORIN, 2003, p. 21).  
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Assim, a educação deve favorecer a aptidão natural da mente para colocar e resolver 

os problemas. Para tanto, é necessário encorajar, instigar a capacidade interrogativa e orientá-

la para os problemas fundamentais da nossa época. Logo, “a reforma do ensino deve levar à 

reforma do pensamento, e a reforma do pensamento deve levar à reforma do ensino” 

(MORIN, 2003, p. 20).  

Ao pensar no ensino educativo na graduação em enfermagem, no cuidado ao paciente 

e seus familiares com doenças potencialmente fatais, portanto, em um contexto de morte e 

morrer, e nas dificuldades vivenciadas por acadêmicos e profissionais, nos serviços de saúde 

brasileiros, percebe-se que o despreparo dos profissionais para lidar essa situação está 

relacionado a um ensino educativo baseado em prevenção, diagnóstico, tratamento e cura de 

doenças. Assim, pouco espaço tem sido destinado para as discussões que envolvem as 

limitações inerentes ao humano e às tecnologias duras.  
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5 MÉTODO 

 

5.1 TIPO DO ESTUDO  

 

Trata-se de um estudo do tipo descritivo-exploratório, de abordagem qualitativa, cujo 

propósito maior foi investigar a inserção do ensino de Cuidados Paliativos na formação do 

profissional enfermeiro em IES. 

A escolha por um estudo descritivo e exploratório foi devido ao fato de ele poder ser 

utilizado a fim de realizar um estudo preliminar do principal objetivo da pesquisa e 

representar a forma de se habituar ao que está sendo investigado, para que, então, a pesquisa 

possa ser realizada de forma mais precisa (MARCONI; LAKATOS, 2017).  

A pesquisa qualitativa busca compreender e aprofundar os fenômenos que são 

explorados a partir da perspectiva dos participantes em um ambiente natural e em relação ao 

contexto (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2013).  

No caso específico deste estudo, o mesmo foi realizado por meio de duas etapas 

sequenciadas, a primeira etapa correspondendo à realização das entrevistas (semiestruturada) 

junto aos coordenadores de IES dos Cursos de Graduação em Enfermagem do Estado do Rio 

Grande do Norte. E, a segunda etapa, em que ocorreram a leitura e análise dos Projetos 

Pedagógicos dos Cursos (PPCs) e matriz curricular dos respectivos cursos, como fonte 

documental. 

 

5.2 CENÁRIO DO ESTUDO 

 

O local de estudo foram os próprios recintos das instituições de ensino superior, 

públicas e privadas e os seus respectivos Cursos de Graduação em Enfermagem do Estado do 

Rio Grande do Norte (RN) reconhecidos pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) 

presenciais e ativos, em 2018.1.  

Tais IES foram identificadas através de busca online no Sistema e-MEC, em consulta 

avançada e usando a opção de: “Busca por Curso de Graduação”, e os seguintes critérios: 

“Curso: Enfermagem”, “UF: Rio Grande do Norte”, “Modalidade: Presencial”, “Grau: 

Bacharelado”, “Situação: Em atividade”, obtendo-se um quantitativo de 19 IES com Cursos 

de Graduação de Enfermagem ativos no Rio Grande do Norte (RN) (BRASIL, 2018b). Após 

contato telefônico com as instituições encontradas, excluíram-se seis IES, por não terem ainda 

turma concluída até o período de coleta de informações estabelecido; outras duas que se 
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recusaram a participar. Assim, a pesquisa contou com 11 IES: sendo cinco públicas e seis 

privadas, com cursos de graduação em enfermagem ativos e com, no mínimo, uma turma já 

concluída quando da realização da pesquisa. 

 

5.3 FONTE DOS DADOS 

 

Os participantes da pesquisa foram os coordenadores – titular ou vice-coordenador. A 

pesquisa também incluiu os Projetos Pedagógicos e as Matrizes Curriculares dos Cursos de 

Graduação de Enfermagem das IES, como fonte documental, os quais foram devidamente 

analisados.  

Quanto ao total de participantes, correspondentes ao total de 11 IES, foram de 11 

coordenadores, escolhidos de forma intencional. Foram entrevistados os coordenadores pelo 

fato de serem eles os profissionais que, além de gestores do ensino proposto por cada 

currículo, vivenciam na prática pedagógica, além de outras atribuições que envolvem a 

articulação com docentes e discentes, a elaboração e revisão dos Projetos Pedagógicos de 

Curso (PPCs) (MARQUESIN, PENTEADO, BAPTISTA, 2008).  

Os critérios de inclusão definidos foram: - ser Coordenador de Curso (titular ou vice), 

com atuação em IES em cursos de graduação em enfermagem no RN, presenciais e ativos em 

2018.1, com pelo menos uma turma concluída no momento da coleta de dados, e aceitar 

participar da pesquisa. Foram excluídos os participantes que estivessem de licença ou se 

recusassem a participar, ou por apresentarem conflitos de interesse por serem colaboradores 

na pesquisa. 

Sobre a segunda etapa, referente à obtenção das fontes documentais, relacionadas aos 

PPCs e Matrizes Curriculares dos cursos de enfermagem das IES investigadas, estes foram 

solicitados diretamente aos participantes, logo que as entrevistas eram finalizadas. Foram 

utilizados os PPCs e Matrizes Curriculares vigentes, vivenciados por pelo menos uma turma 

concluinte, e disponíveis online em sites das IES e/ou impressos, obtidos junto a cada um 

deles.  

 

5.4 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

Para melhor compreensão quanto à descrição dos procedimentos de coleta de dados, a 

seção a seguir é subdividida em duas etapas: a primeira relaciona-se às entrevistas realizadas 

com os participantes e a segunda refere-se à análise das fontes documentais. 
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5.4.1 Primeira etapa: Entrevista com os coordenadores participantes 

 

De posse de uma cópia das cartas de anuência das IES que aceitaram participar da 

pesquisa, e do parecer favorável do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UFRN, como 

instituição promotora deste estudo, além de cópia do projeto de pesquisa, realizou-se o 

contato inicial com todos os coordenadores das 19 IES existentes e identificadas online pelo 

sistema e-MEC, comunicando-lhes sobre o estudo a ser desenvolvido. E, nesse momento, fez-

se o primeiro convite para participação dos mesmos na pesquisa, ficando de fazer novo 

contato para confirmação e agendamento da entrevista propriamente dita. 

As entrevistas foram agendadas junto aos coordenadores considerando a sua 

disponibilidade de data e conveniência para estes, que em grande parte atenderam 

prontamente à solicitação da pesquisadora, ressaltando não haver ônus para suas atividades 

profissionais. 

Tratou-se de uma entrevista do tipo semiestruturada, “que combina perguntas 

fechadas e abertas, em que o entrevistado tem a possibilidade de discorrer sobre o tema em 

questão sem se prender a indagação formulada” (MINAYO, 2015, pág. 64).  

A entrevista foi guiada por um roteiro com três partes. A primeira, relacionada às 

informações pessoais e profissionais do participante. A segunda, sobre a caracterização da 

instituição investigada. E a terceira, a respeito dos questionamentos da temática em foco: a 

respeito do conhecimento em CPs; da abordagem dos CPs no curso de graduação; quanto aos 

métodos ou estratégias adotados no processo de ensino-aprendizagem dos CPs; além de 

sugestões sobre como abordar os CPs no ensino; e as consequências da não abordagem desse 

tema no ensino de enfermagem. Complementados, ainda, por questões referentes ao perfil do 

enfermeiro egresso dos cursos (APÊNDICE A). 

Sobre o local de realização das entrevistas, ocorreram no próprio local de trabalho dos 

participantes, com horário e espaço previamente planejados. Muito embora esse plano poderia 

ser alterado em comum acordo entre pesquisador e participante, caso fosse necessário. A 

entrevista, portanto, foi feita após planejamento prévio e a critério da disponibilidade do 

participante, de forma a não prejudicar seu processo de trabalho. Buscou-se sempre um local 

confortável e privativo da IES para a realização da coleta de dados. 

Ao iniciar a coleta de dados propriamente dita, apresentou-se a cada participante a ser 

entrevistado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE, APÊNDICE C). Fazia-se 

a leitura do termo, de forma pausada e explicativa, sobre a importância de sua realização, e a 

necessidade de assinar esse consentimento.  
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Ao iniciar a entrevista, realizou-se uma explanação rápida do tema, sua importância na 

formação do enfermeiro, solicitando-lhes a sua colaboração através de sua experiência nesse 

contexto. Além do TCLE, realizou-se uma leitura rápida e explicação do roteiro de questões 

abertas, e por último, solicitou-se a autorização de gravação de voz (APÊNDICE D). Após 

essa sequência de ações, iniciava-se à entrevista, apresentando cada questão e se dispondo a 

tirar dúvidas quando necessário. 

Conforme descrito, as informações obtidas durante as entrevistas foram registradas 

através de aparelho eletrônico mp4, e posteriormente foram transcritas. Ainda sobre as 

transcrições, salienta-se que foi realizada a (re)leitura atenta das falas dos participantes 

visando fazer uma correção gramatical das frases, porém sem alterar seu significado. 

Para manter o sigilo dos participantes, na análise dos dados, utilizaram-se 

pseudônimos com nomes de borboletas, diante da sua simbologia com o significado dos CPs. 

A metamorfose das borboletas é simbolicamente associada às transformações que os seres 

humanos passam em suas vidas, sendo a morte percebida como uma possibilidade de 

renovação, portanto, o rompimento do casulo representa a morte do corpo, com a alma 

ganhando vida em liberdade, na imagem da borboleta. A filosofia teórica e prática dos CPs 

assiste e conforta esse processo de mudança na vida dos pacientes e familiares envolvidos, 

sem negar a morte e ou a dor e o sofrimento de uma doença em estágio avançado (COSTA; 

SOARES, 2015). 

 

5.4.2 Segunda etapa: Coleta de informações em fonte documental 

 

A fim de sistematizar e fazer uma análise homogênea dos PPCs e Matrizes 

Curriculares dos cursos, construiu-se um roteiro para leitura e análise documental, com o 

objetivo de explorar, identificar e analisar quais e como são as disciplinas dos cursos de 

graduação de enfermagem que incluem o ensino teórico e prático dos CPs, possibilitando uma 

análise posterior. Estes documentos são usualmente disponibilizados publicamente nos sítios 

virtuais das instituições de ensino, quando não, foram solicitados diretamente aos 

coordenadores. (APÊNDICE B) 

Todavia, duas instituições privadas se recusaram a fornecer esses documentos, mesmo 

de posse da autorização prévia, obtida através da assinatura do termo de concessão pelo 

responsável da IES. Nesse caso, as informações pertinentes ao estudo se restringiram apenas 

ao âmbito público, através de busca online (sites das IES). 
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5.5 ANÁLISE DE DADOS 

 

5.5.1 Análise de dados das entrevistas 

 

Para a análise dos dados resultantes das entrevistas transcritas, foi utilizada a análise 

de conteúdo temática de Bardin (2011), com adaptação da autora Minayo (2015). Diferentes 

são os tipos de análise de conteúdo: análise de avaliação ou representacional; análise de 

expressão, análise de enunciação, e análise temática. Nesta última, o conceito central é o 

tema, que comporta um feixe de relações e pode ser graficamente apresentado através de uma 

palavra, uma frase, ou um resumo. O tema é a unidade de significação que se liberta 

naturalmente de um texto analisado segundo critérios relativos à teoria que serve de guia para 

a leitura (BARDIN, 2011; MINAYO, 2015). 

A análise temática definida por Bardin (2011), e adotada por Minayo, consiste em 

descobrir os núcleos de sentido que compõem a comunicação e cuja presença, ou frequência 

de aparição, pode significar alguma coisa para o objetivo analítico escolhido (BARDIN, 2011; 

MINAYO, 2015).  

A Trajetória da Análise de Conteúdo Temática, sugestão de análise da autora Minayo 

(2015), foi adotada no presente estudo, e consiste nas seguintes etapas: Pré-Análise; 

Exploração do material e Tratamento dos resultados/Inferência/Interpretação. 

Inicialmente, realizou-se uma leitura compreensiva do conjunto do material 

selecionado e obtido em todas as entrevistas gravadas, de forma exaustiva. Através dessa 

leitura buscou-se ter uma visão de conjunto e apreender as particularidades desse conjunto do 

material a ser analisado; como também elaboração de pressupostos iniciais que servissem de 

base para a análise e a interpretação do material; e em sua finalização, escolher formas de 

classificação inicial; determinar os conceitos teóricos que orientariam a análise (MINAYO, 

2015).  

Na segunda etapa, foi realizada uma exploração do material (análise propriamente 

dita). Nesse momento foram realizados: 1) distribuição dos trechos, frases ou fragmentos de 

cada texto de análise pelo esquema de classificação inicial; 2) leitura, dialogando com as 

partes dos textos da análise; 3) identificação dos núcleos de sentido apontados pelas partes 

dos textos; 4) diálogo com os núcleos de sentido e os pressupostos iniciais; 5) análise dos 

diferentes núcleos de sentido em busca de temáticas mais amplas; 6) reagrupamento das 

partes dos textos por temas encontrados; 7) elaboração de uma redação por tema, de modo a 

dar conta dos sentidos dos textos e de sua articulação com os conceitos que orientam a 
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análise, nessa redação entremeando-se partes dos textos de análise com as nossas conclusões, 

dados de outros estudos e conceitos teóricos (MINAYO, 2015).  

Nesse processo, destaca-se a categorização – rubricas ou classe, as quais reúnem um 

grupo de elementos (unidades de registro) sobre um título genérico. Essa categorização pode 

ser realizada previamente ou pode surgir a partir da análise do material de pesquisado. As 

categorias devem ser: exaustivas (dar conta de todo o conjunto do material a ser analisado); 

exclusivas (um aspecto do conteúdo do material analisado não pode ser classificado em mais 

de uma categoria); concretas (não serem expressas por termos abstratos); adequadas 

(adaptadas ao conteúdo e ao objetivo a que se quer chegar) (MINAYO, 2015). 

Como etapa final foi elaborada uma síntese interpretativa, através de uma redação na 

qual é possível dialogar temas com objetivos, questões e pressupostos da pesquisa (MINAYO, 

2015).  

Conforme Minayo (2015), para fazer interpretação, é necessário, além das inferências 

que se alcança com os resultados da nossa pesquisa, uma sólida fundamentação teórica acerca 

do que estamos investigando. Assim, em termos de fundamentação teórica, a pesquisa sobre 

formação do enfermeiro em CPs foi interpretada a partir do referencial teórico de Edgar 

Morin e da literatura científica. 

 

5.5.2 Análise de dados das fontes documentais 

 

A fonte documental foi utilizada como uma importante ferramenta metodológica, a 

fim de alcançar maiores informações sobre o ensino dos CPs na formação do enfermeiro. Foi 

realizada uma análise descritiva acompanhada por um roteiro (APÊNDICE B) com o objetivo 

de descrever, a partir dos PPCs e matrizes curriculares, como o conteúdo sobre cuidados 

paliativos se situa nos cursos de graduação em enfermagem das instituições de ensino superior 

do Rio Grande do Norte, o que possibilitou obter informações sobre a inclusão ou não de 

conteúdos práticos e teóricos de CPs. 

 Para a organização desses dados, foi construído um quadro para sistematizar os 

resultados, contendo: identificação da IES, forma de ingresso, níveis de ensino, turnos com 

aula, acesso (pública ou privada), ano de criação do PPC ativo, ano de criação da Matriz 

Curricular ativa, carga horária para integralização curricular, quantitativo de semestres que 

compõem a matriz curricular (prazo mínimo de integralização curricular). 

Através do PPC contendo a matriz curricular, os cursos de graduação em enfermagem 

foram classificados de acordo com a presença de componentes curriculares de CPs, da 
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seguinte forma: presença de componente curricular obrigatório ou componente curricular 

optativo de CPs, componente curricular optativo afim ou componente curricular obrigatório 

afim a CPs. Foram considerados componentes curriculares afins a cuidados paliativos: 

enfermagem oncológica, oncologia, tanatologia, cuidados em fim de vida. 

Além disso, buscou-se a identificação da palavra-chave “cuidados paliativos” nas 

ementas de todos os componentes curriculares, não foram considerados quando presentes em 

referências, perfil docente, ou em outras regiões do PPC.  

 

5.6 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Inicialmente, foi realizado contato pessoal junto à direção e/ou coordenação das IES 

em enfermagem do Estado do Rio Grande do Norte, com o objetivo de obter-se a autorização 

escrita, através da Carta de Anuência para a realização da pesquisa, e comunicando-lhes do 

estudo a ser desenvolvido, seus objetivos e importância. 

Após essas autorizações, foi instruído o Protocolo de Pesquisa da Plataforma Brasil, 

obedecendo todos os princípios éticos da Resolução CNS nº 466/2012 para que o projeto 

fosse submetido e apreciado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). Assim, para 

concretização desta pesquisa, obteve-se parecer favorável emitido pelo CEP da UFRN, sob nº 

do CAAE: 91830118.7.0000.5537(ANEXOA), conforme recomenda a Resolução nº 

466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) do Ministério da Saúde, a qual trata da 

pesquisa com seres humanos (BRASIL, 2012). 

De acordo com essa resolução, o Processo do Consentimento Livre e Esclarecido 

(APÊNDICE C) se iniciou no momento em que o convite foi aceito e todos os trâmites 

exigidos ao seu início realizados, tal como descrevo a seguir. Após o aceite, esclareceram-se a 

natureza da pesquisa, os objetivos, métodos, benefícios previstos, potenciais riscos, 

assegurando sua vontade de participar ou não do estudo. Depois da leitura e compreensão do 

TCLE, o pesquisador solicitou a assinatura dos participantes no TCLE, garantindo-lhes a 

manutenção do sigilo e da privacidade dos pesquisados, e uma cópia do TCLE. O referido 

termo foi assinado pelos mesmos, ressaltando, ainda, que eles poderiam se desvincular da 

pesquisa a qualquer momento, pois sua participação era voluntária. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para melhor compreensão quanto à descrição dos resultados do estudo, esta seção é 

subdividida em duas partes: a primeira, relaciona-se aos resultados alcançados nas entrevistas 

realizadas com os coordenadores de enfermagem; e a segunda etapa refere-se à análise das 

fontes documentais – projeto pedagógico e matriz curricular das instituições de ensino 

superior.  

 

6.1 PRIMEIRA ETAPA: ANÁLISE DAS ENTREVISTAS COM OS 

COORDENADORES DE ENFERMAGEM  

 

Os resultados deste estudo foram apresentados conforme a sequência utilizada, quando 

do levantamento das informações na entrevista semiestruturada; inicialmente, apresentar-se-

ão as características pessoais e profissionais dos participantes, no que diz respeito aos 

aspectos relacionados à idade, sexo, estado civil, formação profissional, cursos de 

capacitação, pós-graduação, vínculos e cargos e/ou função, que foram levantados na primeira 

parte da entrevista, conforme o questionário utilizado.  

Na sequência, seguem-se os resultados relacionados à segunda parte do roteiro da 

entrevista, acompanhando as respostas sobre os cuidados paliativos na formação do 

enfermeiro, na perspectiva dos coordenadores de curso entrevistados. Informações essas 

analisadas na perspectiva da análise de conteúdo temática descrita.  

Na montagem da estrutura de análise, que envolve a categorização e distribuição das 

unidades que compõem o material, foram elaboradas as categorias por segmentos de 

depoimentos da pesquisa (MINAYO, 2015), são elas: Cuidados paliativos na concepção de 

coordenadores, Formação do enfermeiro em cuidados paliativos; Potencialidades do ensino 

em cuidados paliativos; Desafios do ensino em cuidados paliativos. 

 

6.1.1 Caracterização dos participantes 

 

Participaram do estudo nove coordenadores titulares de enfermagem e dois vice-

coordenadores, totalizando 11 participantes. No que se refere às características pessoais dos 

participantes do estudo, seis eram do sexo feminino e cinco, do sexo masculino. Quanto à 

idade, identificou-se que a idade mínima entre eles era de 27 anos e a idade máxima, de 54 
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anos. A maioria deles possuía estado civil de casado e todos eram graduados em enfermagem, 

com tempo de formado entre cinco e 30 anos.  

Todos os participantes exerciam, além da função de Coordenador de Curso, atividades 

de docência, com tempo de atuação em serviço, na instituição, variando dos nove meses a 15 

anos, e a maioria, com mais de 12 anos na instituição. Com relação à função de Coordenador, 

verificou-se que seis desses participantes estavam em seu primeiro mandato, com tempo de 

atuação de três meses a quatro anos, e os demais, ou seja, cinco participantes, apareceram em 

seu segundo mandado, portanto com mais de quatro anos na função de coordenador de curso. 

Identificaram-se, ainda, profissionais com formação mais recente e outros oriundos de 

uma formação mais antiga. Isso, talvez, devido ao tempo de trabalho na instituição e na 

função de coordenador, provavelmente relacione-se às novas contratações nas IES 

pesquisadas.   

Em relação ao nível de formação entre os participantes, considerando-se a maior 

titulação, quatro possuíam doutorado; outros quatro, mestrado; e três, especialização. Sobre a 

educação permanente, quando indagados quanto à realização de cursos de curta duração na 

temática do estudo, como os de capacitação, três responderam afirmativamente, por 

possuírem algum curso na área. 

Sobre a formação deles em CPs durante o período de graduação, seis dos participantes 

responderam negativamente, e os outros cinco responderam positivamente, porém, todos 

afirmaram que a abordagem do tema não foi suficiente. E, dentre as justificativas a respeito, 

os participantes disseram ter tido uma abordagem equivocada, ausência de temas sobre o 

preparo emocional e a pouca, ou inexistência total da abordagem do tema, e a sua relação 

diante das atuais necessidades de saúde da população. O Quadro 2 representa a síntese das 

principais características dos participantes neste estudo. 
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Quadro 2 – Perfil profissional dos Coordenadores e vice de Cursos de Graduação em 

Enfermagem de IES.  Natal, RN, 2018 

Participante Sexo Idade Tempo de 

formação 

Titulação Tempo de 

atuação como 

coordenador 

Cursos 

em 

CPs 

Formação 

em CPs 

Borboleta 

Morpho Azul 

Feminino 39 

anos 

18 anos Doutorado 4 anos Não Não 

Borboleta-

cauda-de-

andorinha 

Feminino 27 

anos 

6 anos Mestrado 2 anos Não Não 

Borboleta 

Pieridae 

Feminino 34 

anos 

10 anos Especialização 1 ano e 8 

meses 

Não Sim 

Borboleta 

Almirante 

Vermelho 

Feminino 40 

anos  

8 anos Mestrado  1 ano e 6 

meses 

Não Sim 

Borboleta 

Apolo 

Masculino 32 

anos 

8 anos Mestrado 1 ano Não Não 

Borboleta-

esmeralda 

Feminino 40 

anos 

17 anos Mestrado 4 anos Sim Não 

Borboleta 

Coruja 

Masculino 54 

anos 

30 anos Mestrado 4 ano e 2 

meses 

Não Não 

Borboleta 

Rainha 

Alexandra 

Feminino 38 

anos 

14 anos Especialização 1 ano Sim  Sim 

Borboleta 

Flambeau 

Masculino 41 

anos  

20 anos Doutorado  8 anos  Não  Sim 

Borboleta-

folha 

Feminino 39 

anos 

18 anos Doutorado 5 anos Não  Não 

Borboleta 

Sylphina Angel 

Masculino 27 

anos 

5 anos Especialização 3 meses Sim Sim 

Fonte: Elaboração da autora, 2018. 

 

6.1.2 Categorias temáticas 

 

Após leitura compreensiva do conjunto do material coletado, , interpretação e análise 

dos dados, foi possível a construção de quatro categorias temáticas analisadas  e apresentadas 

a seguir: Cuidados paliativos na concepção de coordenadores, Formação do enfermeiro em 
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cuidados paliativos; Potencialidades do ensino em cuidados paliativos; Desafios do ensino 

em cuidados paliativos.  Nessa sequência, apresenta-se a análise temática de cada uma delas. 

 

 

6.1.2.1 Cuidados paliativos na concepção de coordenadores  

 

 Esta categoria representa a compreensão dos coordenadores de cursos de enfermagem, 

acerca dos cuidados paliativos. Acredita-se que o conhecimento existente em cada um deles e 

suas aproximações com a temática influenciam a maneira na qual os cuidados paliativos são 

abordados no ensino de enfermagem dos Cursos de Enfermagem, por eles coordenados.  

Entende-se que o coordenador possui grande responsabilidade diante do núcleo docente, pois 

ele é o gestor, e, portanto, incentivador de novas ideias e condutas no âmbito do ensino e da 

formação profissional.  

Esta categoria surgiu da existência de outras subcategorias que juntas, deram origem a 

construção da categoria principal, definida como: “Cuidados paliativos na concepção de 

coordenadores”, à partir da reunião das concepções diferentes entre os coordenadores, , tais 

quais: 1- Cuidado paliativo como cuidado diante da impossibilidade de cura; 2- Concepção 

de que o termo traz um aspecto reducionista; 3- Concepções dos cuidados paliativos e seus 

princípios; 4- Relação dos cuidados paliativos com a morte; 5- Aproximações e limitações 

dos coordenadores com os cuidados paliativos; 6- Cuidados paliativos como algo complexo. 

 

 

Cuidado paliativo como cuidado diante da impossibilidade de cura 

 

Ao serem questionados sobre seu conhecimento em cuidados paliativos, notou-se, em 

alguns momentos, haver consenso entre as falas dos participantes e sobre a definição geral 

acerca dos cuidados paliativos.  

 

Essa parte de cuidados paliativos, dos pacientes, eu acredito que tem 

um diagnóstico de uma doença que não tem cura, e aí eles passam 

para os cuidados paliativos, que antigamente eram mais para o 

paciente não sentir dor. Mas hoje não, hoje ele é mais voltado para a 

qualidade de vida do doente para que ele tenha uma vida melhor, 

mesmo estando com aquele diagnóstico. (Borboleta-cauda-de-

andorinha). 

 

São cuidados que a gente executa ao usuário que a gente proporciona 

um cuidado integral, [...] mas no sentido de conforto, de alívio, de 
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fazer com que esse usuário que se encontra em situação terminal, que 

ele tenha um cuidado mesmo de alívio dos seus sintomas; ou seja, ele 

é paliativo ele é um cuidado que a gente sabe que executa, mas que a 

gente procura dar um maior conforto possível, mas que a gente sabe 

que é um cuidado que não vai proporcionar a cura. (Borboleta 

Coruja). 

 

São cuidados gerais, voltados para indivíduos, não sei se a expressão 

está correta, mas sem possibilidades terapêuticas no sentido de uma 

busca de cura, mas que possam promover as melhores condições 

possíveis diante daqueles quadros de diagnóstico fechados ditos como 

irreversíveis. [...] É um cuidado integral que pode ter um aspecto 

paliativo no sentido de não ter como foco a cura, o prognóstico que 

evolua para cura, então você atribui esses cuidados ao indivíduo sem 

possibilidade terapêutica voltada para cura, mas é uma terapêutica, é 

uma terapêutica individual que deve ser integral, nos mais diversos 

aspectos. Esses pacientes podem necessitar apenas de repouso, 

cuidados nutricionais, assistência psicológica, por exemplo, até o 

manejo de dor, ou intervenções mais específicas, como, por exemplo, 

como procedimentos individuais curativos, ou administração de 

medicamentos. (Borboleta Flambeau). 

 

 

[...] é esse cuidado que a gente presta a esse paciente que não tem 

mais uma possibilidade de resolução, o sistema de saúde dele não tem 

como atender, curar aquele paciente, mas tem como prestar uma 

assistência que traga mais conforto e melhor qualidade de vida para 

aquele paciente. (Borboleta-folha). 

 

Cuidados paliativos significa dizer prestar assistência de enfermagem 

para pacientes que estão fora de possibilidades terapêuticas de cura, 

é você dar qualidade de vida para que ela viva melhor, de forma 

satisfatória, dentro desse período de vida, que pode ser um dia, dois, 

5 anos, 10 anos. (Borboleta Rainha Alexandra). 

 

 

[...] o paciente em cuidados paliativos, ele precisa muito mais do 

cuidar do que do curar, porque o curar já entendeu ali sua limitação 

[...]. (Borboleta-esmeralda). 

 

Com base nas falas acima dos Coordenadores de Curso, é possível observar 

percepções similares acerca dos cuidados paliativos, com destaque para aqueles cujo 

depoimento foi o de: “fora de possibilidade de cura” e/ou a “busca pela qualidade de vida, 

conforto e alívio de sintomas”.  

Dessa forma, pode-se observar que os coordenadores possuíam um conhecimento 

adequado sobre a definição geral dos cuidados paliativos, em especial em relação à 

abordagem integral e melhora da qualidade de vida, com vistas a proporcionar conforto e 

alívio dos sintomas, sejam eles físicos, emocionais, psicológicos e espirituais. 

Conforme a definição mais recente da WHO (2018): 
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“Os cuidados paliativos são uma abordagem que melhora a qualidade 

de vida dos pacientes (adultos e crianças) e suas famílias que 

enfrentam problemas associados a doenças potencialmente fatais. 

Previne e alivia o sofrimento através da identificação precoce, 

avaliação correta e tratamento da dor e outros problemas, sejam eles 

físicos, psicossociais ou espirituais.” 

 

Assim, pôde-se observar a indicação dos cuidados paliativos na adoção do termo 

“doenças potencialmente fatais”, tendo em vista que outros termos, como exemplo, “fora de 

possibilidades terapêuticas” ou “pacientes terminais”, podem contrariar a filosofia dos CPs, 

pois o paciente pode ser cuidado paliativamente diante de uma doença que na sua evolução 

possa ser representada como ameaçadora à vida, ou seja, potencialmente fatal. Assim, é 

possível observar em uma das falas: 

 

Ressalto que cuidados paliativos não envolvem somente o cuidado em 

fim de vida, envolve o cuidado de uma doença que ameaça a 

continuidade da vida. (Borboleta Sylphina Angel). 

 

Segundo o Manual da Academia Nacional Cuidados Paliativos publicado em 2012, em 

cuidados paliativos não se fala mais em terminalidade, mas em doença que ameaça a vida, não 

se fala também em impossibilidade de cura, mas na possibilidade ou não de tratamento 

modificador da doença, desta forma, afasta-se a compreensão de “não ter mais nada a fazer”, 

por considerá-la desatualizada nos moldes atuais da assistência em CPs. (MATSUMOTO, 

2012). Assim, vê-se ainda existir a presença de compreensões equivocadas sobre aos CPs em 

cenários assistenciais, como bem apresenta a participante a seguir:  

 

[...] ainda há compreensão de que os cuidados paliativos são “não 

tem mais jeito”, que foi o que eu ouvi acompanhando meus alunos em 

um hospital [...], tinha uma paciente que a gente fez exame físico e o 

aluno foi passar para o enfermeiro de plantão e ele disse que esse 

paciente estava em cuidados paliativos, que não tinha mais o que 

fazer. Então, assim havia um abandono daquele paciente e o 

enfermeiro tratou o termo “cuidados paliativos”. E aí, quando eu 

terminei, peguei os alunos e expliquei que isso não era cuidado 

paliativo, era ausência de cuidado, os cuidados paliativos são muito 

maiores que isso. (Borboleta Almirante Vermelho).  

 

Em CPs, cuidar significa estar ao lado de pessoas que se encontram em condições de 

perda da vitalidade associada ao sofrimento psicológico e social, diante do afastamento das 

atividades básicas e instrumentais da vida diária, como também espiritual, com momentos de 
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fraqueza e falta de fé num ser superior. Além(,) dos sinais e sintomas mais perceptíveis 

relacionados ao sofrimento biológico, como dor, dispneia e outros, que levam a uma 

fragilidade e perda da autonomia. Portanto, os CPs consistem em um processo de cuidar de 

pacientes e seus familiares, através de terapias com vistas à qualidade de vida, e ao conforto 

de quem vivencia doenças potencialmente fatais (SILVA, SILVA 2013). 

 

 

Concepção de que o termo traz um aspecto reducionista 

 

Os resultados originários das falas demonstram certo conflito com o termo “paliativo”, 

senão vejamos:  

 

O próprio nome parece meio reducionista, quando se fala em 

paliativo, que parece que é aquilo que a gente não faz tudo, ou que faz 

só uma parte, ou faz só o que dá para fazer. E ele pode ser um 

cuidado muito integral sim, pode ser um cuidado que busque, 

inclusive, princípios do nosso sistema de saúde de integralidade, 

mesmo carregando um nome que até parece reducionista, por ser 

paliativo. (Borboleta Flambeau). 
 

Conforme a fala de Borboleta Flambeau, parece que, hoje em dia, quando referimos 

que determinado problema foi resolvido de maneira improvável, dizemos que a solução foi 

“paliativa”, que de fato não foi resolutiva. Assim, o termo “cuidados paliativos” pode 

significar – para aqueles indivíduos que não dispõem de compreensão sobre o assunto – algo 

de pouca efetividade. No ambiente hospitalar, “paliar” é mais usado como aliviar 

provisoriamente, remediar, revestir de falsa aparência, dissimular, bem como adiar, protelar 

(MORAIS et al., 2018). Sendo, essa uma compreensão equivocada e que muitos indivíduos, 

inclusive profissionais da saúde, ainda apresentam sobre a temática. 

O termo “paliativo” deriva do latim pallium, que significa manto, capote. 

Etimologicamente, significa prover um manto para aquecer “aqueles que passam frio” 

(SIQUEIRA; PESSINI, 2012). Tendo em vista que a essência dos CPs é o alívio dos 

sintomas, e do sofrimento dos pacientes com doenças crônico-degenerativas em fase 

avançada, através da abordagem integral, na busca de uma melhor qualidade de vida. 

 

Concepções dos cuidados paliativos e seus princípios  
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A filosofia dos CPs fundamenta-se em princípios elencados pela WHO, e pode-se 

identificá-los também nas falas dos entrevistados, o que demonstra maior compreensão sobre 

essa temática entre alguns coordenadores: 

 

[...] o conhecimento que eu tenho é um conhecimento que afirma a 

vida como natural, bem como a morte, e tem também que a morte é 

um dia que precisa ser vivido por qualquer pessoa. Agora, é preciso 

darmos  dignidade ao humano no processo de morte, que acolhamos a 

família, os pares, todos, para que nós possamos promover de um 

momento de muita dificuldade a leveza. (Borboleta Sylphina Angel). 

 

Os cuidados paliativos, eles têm que ser focados na pessoa, tem que 

ser um cuidado de enfermagem muito holístico, voltados para a 

pessoa e não para a doença, e principalmente na qualidade de vida. 

Nem objetiva abreviar a vida nem tampouco deixá-la a distância, 

nenhuma coisa nem outra, mas que as pessoas consigam enfrentar 

aquela fase da vida de uma forma com maior qualidade e com menos 

sofrimento. (Borboleta Apolo). 

 

Naturalmente os cuidados paliativos não estão dentro da perspectiva 

de evitar a morte, mas está para fazer com que esse sujeito viva até os 

últimos dias da sua vida e viva com qualidade de vida, que ele tenha 

decisões, que ele possa decidir a forma como ele quer ser cuidado 

[...], naturalmente isso só pode ser efetivado através de uma equipe 

multidisciplinar. (Borboleta Almirante Vermelho). 

 

Então, hoje você pode ter um paciente como um diagnóstico desse que 

não consiga mais vencer o câncer, com a doença ali que já se 

instalou, mas esse paciente entra em cuidados paliativos e aí ele vai 

conseguir se desenvolver. Eu até conheço uma amiga enfermeira que 

está sob cuidados paliativos e ela trabalha, ela não conseguiu curar a 

doença dela, mas há todo o trabalho multiprofissional e ela consegue 

levar a vida dela. (Borboleta-esmeralda). 
 

Esses depoimentos acima descritos identificaram alguns princípios dos cuidados 

paliativos nas falas dos coordenadores, dentre eles, pode-se observar a importância de afirmar 

a vida e encarar a morte como um processo natural, que não deve ser acelerado ou adiado, 

mas oferecer um sistema de apoio para ajudar aos pacientes com doenças potencialmente 

fatais a viverem tão ativamente quanto possível até a morte. E para isso destaca-se o grande 

valor da equipe interdisciplinar para o sucesso do cuidado, além de compreender as 

necessidades dos pacientes e suas famílias, pois o cuidado consiste em todos os aspectos do 

indivíduo: físico, mental, espiritual e social. 

Nesse sentido, com uma equipe interdisciplinar é possível ampliar o olhar integral às 

necessidades do ser em cuidados paliativos, e para isso é importante estreitar o laço entre os 

profissionais da equipe, onde as diferentes áreas possam ter um olhar horizontal e inter-



 
62 

 

relacionado. E isto requer complementação de saberes, partilha de responsabilidades, onde 

demandas diferenciadas se resolvem em conjunto (HERMES, LAMARCA 2013). 

Em consonância, Santos e Hammerschmidt (2012) afirmam que os saberes e 

experiências necessitam ser compartilhados de maneira que não exista o domínio de nenhuma 

disciplina sobre a outra, de nenhum profissional sobre o outro, para, assim, proporcionar um 

cuidado ampliado, segundo as necessidades dos usuários, respeitando e aceitando as 

singularidades, tanto entre os trabalhadores da saúde como entre esses e os usuários. 

 

Relação dos cuidados paliativos com a morte 

 

Denota-se também, nas falas, a relação existente entre morte e o tema CPs, conforme 

as falas a seguir: 

 

É a preparação para naquelas situações em que o processo de morte 

já está se estabelecendo [...]. Cuidados Paliativos, tá muito vinculado 

a essa questão de morte, num é? Do morrer. (Borboleta Morpho Azul) 

 

Cuidados paliativos resume-se em uma palavra chamada finitude. Eu 

acho que cuidados paliativos deveria ter essa palavra juntamente com 

ele, né? A finitude. (Borboleta Pieridae). 

 

Sabe-se que a morte integra o desenvolvimento humano no seu ciclo vital, trata-se de 

uma realidade e, por mais que se tente abstraí-la e torná-la distante, ela estará presente algum 

dia na vida de todos (LIMA et al., 2017). É fenômeno complexo e repleto de dilemas éticos e 

profissionais, dotado de sentimentos que necessitam ser trabalhados e discutidos mediante 

princípios éticos que se resumem no bem-estar e na dignidade do paciente (PAIVA; JÚNIOR; 

DAMÁSIO, 2014). 

Em consonância, Lima et al., 2017 reflete que ainda é preciso conversar sobre a morte, 

seja nas instituições assistenciais, seja nas de formação, pois, sem conversação, a morte 

permanecerá como potência próxima do outro, mas distante de nós e silenciada no processo 

de cuidar. Segundo o autor, quanto mais e melhor se conhece um fenômeno, mais se aprende 

a lidar com ele, portanto, para melhor cuidar de alguém que está morrendo, é preciso falar 

sobre a morte: sobre a dele, sobre a sua, sobre a nossa. 

Os princípios dos cuidados paliativos reconhecem que a morte é um processo natural e 

inevitável, mas que demanda cuidados especiais, por parte de todos os profissionais da saúde 

em equipe interdisciplinar, com vistas a proporcionar ao paciente com doenças 

potencialmente fatais a morte ao seu tempo, sem acelerá-la, nem adiá-la. 
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Quando a morte é compreendida como um processo natural e final da vida, a 

ortotanásia representa o respeito à morte digna, o que possibilita a humanização do processo 

de morte. Se, por um lado, a ortotanásia possibilita a morte digna, pautada em valores 

humanistas, por outro, a distanásia caracteriza-se pela adoção de medidas terapêuticas 

excessivas, desnecessárias, que não direcionam para a cura, mas para o intenso sofrimento do 

paciente (LIMA, 2015). 

 

 

Aproximações e limitações dos coordenadores com os cuidados paliativos 

 

Os participantes também evidenciaram algumas fragilidades e limitações sobre o 

conhecimento em cuidados paliativos, e que sua aquisição não ocorreu durante a formação, 

mas através de iniciativas individuais e de aproximações com a temática no âmbito pessoal, 

na assistência ou através de estudos. 

 Em outros momentos, os coordenadores esclareceram a pouca afinidade e 

dificuldades que ainda enfrentavam, com relação à temática, nesse aspecto alguns 

depoimentos seguintes foram incisivos: 

 

[...] tive diversas perdas na minha vida e isso me levou a estudar a 

morte e, quando eu estava estudando a morte, foi onde entrou a 

perspectiva, nos meus estudos, dos cuidados paliativos [...] eu tive 

uma abordagem errônea, a minha formação foi muito na perspectiva 

de trazer os cuidados paliativos apenas para prestar uma assistência 

àquela pessoa, e não cuidar de fato. (Borboleta Almirante Vermelho). 

 

[...] então, meu conhecimento ainda é limitado, é um conhecimento 

que não veio da formação para a prática, veio da prática para a 

formação [...] reconheço a necessidade de me aprofundar tanto na 

questão de teórica, de fundamentação, como na questão prática, para 

desenvolver aquilo que a fundamentação teórica traz. Então, hoje eu 

considero bastante limitada em relação a esse conhecimento. 

(Borboleta-esmeralda). 

 

O conhecimento que eu adquiri em cuidados paliativos foi a partir de 

leituras e de um curso de aperfeiçoamento que eu fiz, associado a isso 

eu tive a oportunidade de cuidar, ao longo desses cinco anos, de 

pacientes em fim de vida [...]. Ressalto que meu conhecimento é muito 

pouco em detrimento do que a gente precisa (Borboleta Sylphina 

Angel). 

 

Como eu não tive a formação, eu tive que sair lendo e meu 

conhecimento é o que eu busquei. (Borboleta Coruja). 
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Primeiro, eu identifico que eu tenho muitas fragilidades sobre 

cuidados paliativos, porque eu não tive isso na graduação, também 

não tive em especializações, tampouco em mestrado e doutorado, e 

que é algo cada vez mais emergente. Inclusive, na atenção básica, que 

é a minha área, e que a gente precisa ter uma maior atenção sobre 

não apenas nos cuidados gerais dos cuidados paliativos, mas também 

nos cuidados específicos. (Borboleta Apolo).  

 

O que eu sei de cuidados paliativos? Porque eu trabalho com saúde 

do trabalhador (risos), mas, então, cuidados paliativos, eu li algumas 

coisas sobre cuidados paliativos há algum tempo atrás, porque é uma 

área que está crescendo muito, né? (Borboleta-cauda-de-andorinha). 

 

(Risos). Então, na verdade, acho que até eu me afasto um pouco dessa 

questão dos cuidados paliativos [...] Apesar de estar na área da 

saúde, mas a gente nunca quer perder, ou nunca quer se preparar 

para. Então, pra mim é um desafio pessoal, antes de qualquer coisa. 

Como falei, as aproximações que tive com a temática, elas foram 

todas transversais, então nunca tive, ou nunca procurei ter nenhuma 

formação específica na área ou nenhum conhecimento mais específico 

sobre a área, por uma questão que eu acho que é fragilidade minha. 

Então, isso me levou a me afastar da temática, mas eu trabalho muito 

com promoção da saúde, prevenção, essa questão dessa parte nunca 

foi muito vislumbrada por mim.  (Borboleta Morpho Azul). 

 

 

 

Cuidados paliativos como algo complexo 

 

Também se pôde observar, nos depoimentos apresentados pelos coordenadores, que 

estes se referiram aos cuidados paliativos como algo complexo, pois envolve dimensões 

biopsicossociais e espirituais; abaixo alguns desses resultados: 

 

[...] pois cuidar nesta fase de vida é algo muito complexo, porque 

envolve a dimensão não somente biológica, envolve muito mais uma 

dimensão de significados espirituais, psicológico, e social também. 

(Borboleta Sylphina Angel). 

 

[...] o cuidado paliativo é muito complexo, depende muito da 

condição social, econômica, da condição cultural, da condição 

religiosa, dele e da família. 

 

Mas assim, é muito complexo o assunto e, ao mesmo tempo, é 

desafiador. (Borboleta Coruja). 
 

Segundo Morin, dizer que um sistema é complexo não significa que ele é complicado, 

mas sim que tem um grande número de unidades interagindo entre si de formas imprevisíveis 

(MORIN, 2015).  



 
65 

 

 

[...] A um primeiro olhar a complexidade é um tecido (complexus: o 

que é tecido junto) de constituintes heterogêneas inseparavelmente 

associadas: ela coloca o paradoxo do uno e do múltiplo. Num segundo 

momento, a complexidade é efetivamente o tecido de acontecimentos, 

ações, interações, retroações, determinações, acasos, que constituem 

nosso mundo fenomênico. Mas então a complexidade se apresenta 

com os traços inquietantes do emaranhado, do inextricável, da 

desordem, da ambiguidade, da incerteza. (MORIN, 2015, p. 13). 

  

Em vez da soma das partes corpo-objeto, o que acontece na perspectiva da 

complexidade é uma integração na qual as partes se relacionam mutuamente, de modo que 

esse relacionamento entre as partes é de suprema importância para o todo – corpo-sujeito. 

Essa integração tem caráter subjetivo e fundamenta-se em processos relacionais, isto é, não 

lineares e, por isso mesmo, nem sempre é mensurável, previsível ou programável. Assim, o 

todo – corpo-sujeito – não será definido pelo somatório das partes – corpo-objeto, mas pela 

configuração que o corpo-sujeito possui num determinado momento (MORIN, 2015). 

O ser humano – corpo-sujeito – é tido como um ser complexo, ao passo que a ação 

desenvolvida em determinado órgão ou sistema do corpo humano – corpo-objeto – é o que 

pode ser denominado de fato como complicado. Um não exclui o outro, no entanto, não 

podem ser confundidos (MORIN, 2015). Realizar um procedimento no corpo humano tem 

muitas vezes a ver com o complicado, no entanto, ajudar uma pessoa que se encontra em 

cuidados paliativos é de fato uma atitude complexa (SILVA; SILVA 2013).  

Em cuidados paliativos, é essência considerar a complexidade do humano no processo 

de cuidado, indo além do corpo doente. Percebe-se o enfoque de compreender o paciente e de 

cuidar em sua integralidade, sendo visto em todo seu ser, aspectos físicos, psicossociais e 

espirituais, e reconhecer a finitude da vida, e assim alcançar a premissa dessa filosofia de 

cuidar. 

Mendes e Vasconcelos (2015) sintetizam as dimensões e especificidades no cuidado 

do paciente e de sua família em CPs com vistas ao cuidado integral: física – cuidados ativos e 

integrais centrados, respeitando a autonomia; psicológica – avaliação do impacto da doença; 

social – avaliação das necessidades sociais através de uma abordagem individualizada e 

integral; apresentação e discussão com a sociedade sobre os CPs; inclusão dos CPs na 

formulação de políticas sociais e de saúde pública; espiritual – respeito às crenças religiosas, 

reconhecendo-as; suporte espiritual e religioso; cultural – atendimento às necessidades 

culturais, por parte dos serviços de CPs; estrutural – formação de equipes interdisciplinares; 

incorporação de atividades de melhoria da qualidade dos serviços; de pesquisa e gerência.  
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Todos esses aspectos carecem ser levados em consideração, já que os 

pacientes/familiares em CPs apresentam a necessidade de suporte em todas as dimensões, e a 

assim promover o cuidado integral e ir além da dor física, diante da terminalidade. Não 

envolver esses aspectos no cuidado ao paciente e sua família em fase de finitude impossibilita 

compreender o complexo, ou seja, aquilo que está organizado em rede, já que a falta da não 

percepção do global conduz ao enfraquecimento da responsabilidade e da solidariedade entre 

os seres humanos (MORIN, 2003). 

 

 

6.1.2.2 Formação do enfermeiro em cuidados paliativos 

 

Esta segunda categoria temática aborda em sua essência elementos e características do 

ensino em cuidados paliativos, sendo este o foco principal de análise deste estudo, e deu 

origem às seguintes subcategorias: 1- Perfil do enfermeiro egresso: generalista; 2- Cuidados 

paliativos no ensino de graduação em enfermagem; 3- Ensino insuficiente dos cuidados 

paliativos no curso de graduação. 

 

 

Perfil do enfermeiro egresso: generalista  

 

Como uma contribuição ao melhor entendimento do fenômeno estudado, faz-se 

referência a existência de algumas subcategorias referentes às percepções dos coordenadores 

em relação ao perfil do enfermeiro egresso do seu curso, que nos permitiu observar que a 

maioria relacionou o enfermeiro com uma formação de profissional generalista: 

 

[...] formação considerada generalista. Porque eles veem todos os 

ciclos de vida. (Borboleta Morpho Azul) 

 

[...] enfermeiros generalistas, que atuem tanto na atenção básica 

quanto na rede hospitalar, mas que tenham um contato também com 

ensino, pesquisa e extensão. (Borboleta-cauda-de-andorinha). 

 

É um enfermeiro generalista crítico e reflexivo capaz de compreender 

o processo de formação dentro da sociedade. (Borboleta Almirante 

Vermelho). 

 

[...] enfermeiro generalista com técnicas e habilidades para 

assistência, mas também para o ensino para a pesquisa. (Borboleta 

Apolo). 
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É uma formação generalista. A gente trabalha o currículo tanto para 

formar que ele tenha condição para trabalhar na atenção básica, 

média e alta complexidade. (Borboleta-esmeralda).  

 

Nós trabalhamos com eles de uma forma generalista e um profissional 

que a gente denomina de crítico-reflexivo. (Borboleta Coruja).  

 

[...] tem perfil generalista. Logo, ele pode atuar desde a ação de 

promoção às ações de reabilitação ou de cuidados paliativos, embora 

seja necessário aperfeiçoar-se na área que ele atuar. (Borboleta 

Sylphina Angel).  

 

[...] um enfermeiro crítico, reflexivo, e com competência e habilidades 

para atuar no cuidado ao indivíduo em todos os ciclos de vida [...] 

tanto nos aspectos de promoção do cuidado individual e coletivo. 

(Borboleta Flambeau).  

 

Enfermeiro generalista com capacidade de criticar, de refletir sobre 

os problemas da sociedade, capaz de coordenar o processo de 

trabalho da equipe e de formar profissional da equipe. (Borboleta-

folha).  

 

 Observa-se que os depoimentos acima, apresentam-se em descompasso com as DCNs, 

haja vista preconizarem uma atuação profissional voltada para a realidade epidemiológica do 

país, hoje com foco em doenças crônicas degenerativas, com altos índices para as doenças 

cerebrovasculares e as neoplasias, a maioria delas de longa duração, o que, muitas vezes, 

implica numa assistência de maior complexidade e tecnologia, principalmente nos pacientes 

acometidos por doenças fatais ou com pouca previsão de ação modificadora. 

Dentre os vários aspectos importantes das DCNs, encontra-se no art. 3º, sobre o perfil 

que se espera ou deseja do formando, egresso/profissional, a seguinte definição: 

 
Enfermeiro, com formação generalista, humanista, crítica e reflexiva. 

Profissional qualificado para o exercício de Enfermagem, com base no 

rigor científico e intelectual e pautado em princípios éticos. Capaz de 

conhecer e intervir sobre os problemas/situações de saúde-doença 

mais prevalentes no perfil epidemiológico nacional, com ênfase na sua 

região de atuação, identificando as dimensões biopsicossociais dos 

seus determinantes. Capacitado a atuar, com senso de 

responsabilidade social e compromisso com a cidadania, como 

promotor da saúde integral do ser humano (BRASIL, 2001, p.1). 

 

 

 Segundo Santos (2006), generalistas são profissionais que devem incorporar à sua 

bagagem clínica o saber epidemiológico, de educação em saúde, de trabalho em grupo, de 
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gestão e conhecimentos, sobre risco e vulnerabilidade, que os ajudem na articulação de 

projetos de intervenção individual e coletiva. 

No caso da formação do enfermeiro, uma formação generalista implica em maior 

ênfase ao conhecimento mais global e, menos especificidades as áreas e subáreas que 

compartimentalizam a ciência da enfermagem, como, por exemplo, enfermagem em Unidade 

de Terapia Intensiva e enfermagem neonatal, além de outros temas mais voltados para 

especializações, que necessariamente, não precisem fazer parte do elenco das disciplinas base 

da formação profissional, ou podem, fazer parte de conteúdos em disciplinas mais gerais, ou 

serem apresentados como uma das ações contempladas nas atividades complementares, pois o 

futuro enfermeiro precisará adquirir uma visão o mais ampliada possível do trabalho e da 

profissão (SANTOS, 2006). 

Porém, outras falas, com menor proporção, os participantes sinalizam caracterizando o 

perfil do enfermeiro egresso com uma compreensão mais atual e voltada à sua inserção no 

mercado de trabalho: 

 

Um aluno que vai contribuir para o mercado de trabalho. Juntamente 

com o nosso projeto pedagógico, a gente trabalha bastante esse perfil 

do egresso, que é o aluno contribuinte, que é um aluno que pode 

tornar-se diferenciado no mercado. (Borboleta Pieridae). 

 

Tem a proposta de sempre trabalhar com a questão da 

empregabilidade; então, eles pedem para que a gente trabalhe de 

acordo com, claro, as DCNs, mas, sempre observando do que o 

mercado está precisando, o que o mercado mostra, sinaliza que está 

precisando mais [...]. Na verdade, a universidade tem uma 

preocupação em que o aluno consiga se estabelecer no trabalho, por 

isso é com vistas no que o mercado mais precisa, que é a questão 

realmente da atuação profissional de enfermeiro dentro do mercado 

de trabalho. (Borboleta-esmeralda). 

 

O grande desafio para as IES em enfermagem consiste em formar profissionais aptos a 

responder às demandas de uma sociedade complexa e se inserir em um mercado de trabalho 

competitivo. Todavia, a formação não deve apenas privilegiar a entrada e permanência no 

mercado de trabalho, mas também enfatizar uma educação humanista, que promova a 

construção de sujeitos críticos, autônomos e com capacidade de transformação (JESUS et al., 

2013). É o que narram as falas a seguir:  

 

[...] eu não quero formar um enfermeiro só, eu quero formar um 

cidadão enfermeiro, uma pessoa capaz de transformar a sociedade.  
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[...] se a gente pensar em ser enfermeiro, apensas ser um profissional, 

a gente vai se tornar sociedade sem futuro, se você não for capaz de 

transformar o espaço em que está vivendo. (Borboleta Almirante 

Vermelho). 
 

 

Cuidados paliativos no ensino de graduação em enfermagem  

 

Trata-se de uma subcategoria que evidencia, na perspectiva dos coordenadores de 

curso, como os cuidados paliativos estão presentes no ensino de graduação em enfermagem, 

conforme as narrativas a seguir: 

 

Nós não temos uma disciplina específica em cuidados paliativos. São 

discutidos no transcurso, no decorrer do curso. [...] eles estudam a 

parte de psiquismo no segundo semestre e começam a trabalhar essa 

questão de se preparar para lidar com pacientes que estão com 

doenças que não têm cura. [...] No quinto semestre trabalhamos esse 

tema na disciplina de ética e bioética, [...] o tempo é curto, mas temos 

duas aulas, de uma hora e meia, destinada só para tratar de cuidados 

paliativos. E aí, quando nós estamos tratando os ciclos de vida no 

sétimo e oitavo semestre, que a gente trata da enfermagem na saúde 

integrada à criança e adolescente e enfermagem na saúde integrada 

ao adulto e ao idoso. Nós trabalhamos os cuidados paliativos dentro 

do ciclo de vida, principalmente no oitavo eixo, que trata mais da 

enfermagem aos riscos e agravos na saúde do adulto e do idoso da 

criança e do adolescente, que é da parte de alta complexidade. Então, 

ela fica mais ou menos diluída dentro das disciplinas, não existe 

realmente uma disciplina que trabalhe cuidados paliativos. 

(Borboleta Almirante Vermelho). 
 

Aqui, como o professor de semiologia, eu tenho uma aula sobre 

processo de morte e preparo do corpo e, na disciplina de oncologia, 

disciplina optativa de 30 horas, eu tenho outra aula sobre cuidados 

paliativos. [...]. Na aula de semiologia, como é uma aula focada em 

morte e preparo do corpo, nós temos laboratório de habilidades 

práticas nos quais os alunos eles realizam as habilidades práticas 

[...]. Agora, na disciplina de Oncologia o método é diferente, eles 

recebem um livro reflexivo sobre os cuidados paliativos da autora 

Ana Cláudia, intitulado “A morte é um dia que vale a pena viver”. 

Eles precisam fazer a resenha sobre esse livro e nós fazemos uma 

discussão sobre o texto, pautadas nas vivências que os colegas têm, 

que os pares têm, ressaltando o compromisso com a ética pela 

partilha do Sagrado do outro, a propósito de nós construirmos o 

aprendizado. (Borboleta Sylphina Angel). 

 

A gente tem várias disciplinas que trabalham os cuidados paliativos, 

por exemplo, a disciplina de relacionamento, no terceiro período. O 

aluno, logo no início do curso, ele aprende a lidar com seus traumas, 

normalmente os traumas [...], e termina que toda a turma acaba 

trabalhando também os cuidados paliativos, mesmo que não seja o 
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foco da disciplina. A gente tem a disciplina de tanatologia, as 

disciplinas de saúde do adulto, tem as disciplinas eletivas como 

cuidados ao paciente oncológico, cuidados paliativos. [...] Então, no 

decorrer do curso, termina que todas as disciplinas, elas abordam de 

modo direto ou indireto esse conteúdo e também é ofertado 

minicursos acerca desse tema. (Borboleta Rainha Alexandra).  

 

[...] os cuidados paliativos são abordados em outros componentes, 

mas de forma muito a depender do planejamento do componente. O 

principal deles é na disciplina enfermagem em processo saúde-doença 

do adulto [...] e nesse é abordado na unidade de oncologia e o tema 

cuidados paliativos é abordado [...] na disciplina de saúde do adulto 

a gente tem uma unidade exclusiva de saúde do idoso, onde a gente 

avalia as patologias, as intervenções necessárias para esses ciclos de 

vida na terceira idade e, quando se vê adoecimento, não deixa de se 

falar também em cuidados aos pacientes sem possibilidades 

terapêuticas. Mas eu reitero, são componentes que trabalham com 

ciclos de vida e os mais diversos aspectos de saúde desses indivíduos, 

e dentre eles os cuidados paliativos aparecem, mas não temos um 

componente específico sobre os cuidados paliativos. (Borboleta 

Flambeau).  

 

Então, esse conteúdo, ele basicamente é visto nas disciplinas que 

envolvem saúde do idoso, saúde do adulto [...] ele é mais 

contemplado nessas disciplinas, que é aonde a gente vê a parte de 

oncologia e vê também cuidados paliativos, [...] também é um tema 

trabalhado em ética, porque a gente trabalha com problemas 

bioéticos e, aí, a gente discute também diversos temas, principalmente 

esses que estão mais em evidência e que a gente não tem uma 

disciplina específica para trabalhar, [...] a gente trabalha dentro 

dessas disciplinas que contemplam a saúde do adulto, onde a gente vê 

UTI, pronto-socorro, clínica médica, centro cirúrgico em saúde do 

adulto e, aí, dentro desse conteúdo, a gente também contempla 

cuidados paliativos e, aí, eu lembrei que em ética a gente também está 

trabalhando. (Borboleta-folha). 

 

A gente tem esse conteúdo programático dentro de uma disciplina, a 

disciplina de saúde do adulto, e dentro da disciplina tem o conteúdo 

programático de cuidados paliativos, que deve durar 12 horas. Então, 

de forma obrigatória essa é a hora que o aluno vai ver esse conteúdo, 

nesse dia que está amarrado aquele conteúdo de dois ou três dias. 

(Borboleta-esmeralda). 

 

Então, eu penso que em todas as disciplinas, de acordo com o nível de 

complexidade e de acordo também com o ciclo de vida em que estão 

os professores, esses abordam essa temática [...]. Atualmente não 

temos nenhuma disciplina com essa temática específica, nem no 

currículo velho, nem no currículo novo. (Borboleta Morpho Azul). 

 

[...] a gente não tem assim um componente que aborda 

especificamente o assunto, então a gente trabalha principalmente na 

disciplina de saúde do adulto, que é no sexto período, é quando a 

gente consegue fazer uma abordagem. (Borboleta Coruja). 
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Eu acredito que na disciplina de oncologia ou a professora de saúde 

do idoso fale alguma coisa sobre isso, mas não relacionado a 

cuidados paliativos mesmo, mas sobre o processo de morte e morrer, 

a questão do idoso que está adoentado e não tem mais um tempo de 

vida a mais. E, se for tratado, é mais na teoria. (Borboleta-cauda-de-

andorinha). 

 

Dizer que existe especificamente uma disciplina, não existe, ela está 

difundida nos contextos. (Borboleta Pieridae). 

 

Diante dos resultados presentes nos relatos dos participantes, evidenciou-se haver uma 

a ausência de disciplinas optativas e/ou obrigatórias sobre cuidados paliativos no ensino de 

enfermagem das IES investigadas por este estudo. Segundo as afirmações acima, trata-se de 

um conteúdo dado dentro de outros componentes curriculares. Dentre eles, os mais citados 

foram os componentes: saúde do adulto e do idoso, ética e bioética e oncologia. 

Em relação à abordagem dos cuidados paliativos no ensino propriamente dito, 

observa-se um enfoque teórico em aulas expositivas e dialogadas, já a abordagem prática 

ocorre diante das vivências que o aluno poderá ter no decorrer da graduação. Assim, podemos 

afirmar que não existem campos de práticas na graduação de enfermagem específicos à 

abordagem do ensino teórico-prático em cuidados paliativos. Os relatos abaixo descritos 

reforçam esse entendimento, senão vejamos: 

 

Então, se a gente tem aqui na teoria, vai ter quase que na prática, não 

vou dizer que vai ter sempre, porque tem casos que não, por exemplo, 

pronto-socorro não tem como, né? Semiotécnica, por exemplo, mas 

existem disciplinas que tem como se trabalhar, como se ter uma 

percepção mais observatória. (Borboleta Pieridae). 

 

A gente sabe que necessariamente não vai ter essa vivência em todas 

as práticas. Aconteceu de grupos aqui, de chegar na disciplina de 

saúde do adulto, que é no 5° período, e estar em uma enfermaria de 

ter paciente em impossibilidade terapêutica de cura e os alunos 

trabalharam com a família e familiares que não estavam preparados. 

(Borboleta Rainha Alexandra).  

 

O aluno do oitavo período e nono, ele fica com a carga horária mais 

de 500 horas no oitavo, e mais 500 horas, no nono, e ele fica 

mergulhado em campo de prática em estágio, ele não tem mais aula 

teórica no curso. Então, ele fica em unidade básica, em domicílio, e 

trabalha com a promoção da saúde, trabalhando na parte de 

educação em saúde, e com carga horária maior em hospital. No 

hospital ele roda pelos diversos setores, centro cirúrgico, urgência, 

nas clínicas, unidade terapia intensiva, nesses momentos ele atua 

diretamente com indivíduos que podem estar em cuidados paliativos. 

Então, eu poderia dizer para você que os alunos têm contato com 

pacientes terminais ou que necessitam de cuidados paliativos, por 

exemplo, em visitas domiciliares, por exemplo, em acompanhamento 



 
72 

 

de pacientes acamados, ou em alguns casos mais críticos a nível 

hospitalar. (Borboleta Flambeau).  

 

Talvez o nosso aluno que esteja na prática, no estágio final do curso, 

ele tenha contato da atenção básica com esse tipo de paciente também 

(Borboleta-folha). 

 

Resultados de pesquisa realizada com discentes de enfermagem e medicina sugeriram, 

além da abordagem teórica, o incremento da filosofia paliativa durante as atividades práticas 

curriculares, pois relatam grande aprendizado advindo das visitas realizadas aos pacientes em 

CPs, o que, segundo eles, não pode ser transmitido por meio de aulas teóricas, mas que se 

desenvolve, paulatinamente, com a realização das atividades práticas. Segundo os mesmos, 

esse contexto permite refinar os diversos tipos de habilidades que são necessárias para o 

profissional de saúde que atua com pacientes em situação tão delicada como a dos CPs 

(COSTA; POLIS; SILVA, 2016). 

Lidar com a diversidade de situações desafiadoras impostas no contexto prático dos 

CPs proporciona aos estudantes a criação de mecanismos próprios para trazerem conforto aos 

pacientes e seus familiares. Além disso, contribui para eles perderem a inibição, o medo, 

aprenderem a escutar, a orientar e ensinar o que for preciso e, sobretudo, a apoiar o paciente e 

sua família, características de um verdadeiro aprendizado de humanização do atendimento 

(COSTA; POLIS; SILVA, 2016). 

Dessa forma, o ensino de enfermagem em cuidados paliativos deve fornecer conexões 

significativas entre o aluno, o conteúdo do curso, a experiência prática e o paciente, com 

vistas à melhor compreensão e aplicação do conhecimento de enfermagem em CPs (HOLD; 

BLAKE; WARD; 2015). 

Alguns dos coordenadores deste estudo revelaram haver a possibilidade dessas 

experiências nos últimos períodos do curso, quando o aluno se encontra nos estágios 

obrigatórios com supervisão de uma tutora e, nesses locais, têm oportunidades. Igualmente, 

em estágios extracurriculares por processo seletivo, em centros de Alta Complexidade de 

Oncologia, e conseguem vivenciar experiências em cuidados paliativos. Ressalta-se, porém, 

ser um número mínimo de alunos que conseguem ter tal oportunidade, devido ao número de 

vagas ser muito pequeno.  

 

[...] a gente tem alunos que estão na liga, que é um lugar aonde as 

pessoas chegam com diagnóstico irreversível de câncer, enfim, e é 

onde eles têm um choque maior. Há um trabalho muito grande aí, não 

dá para dizer como se trabalha, mas na liga há toda uma preparação 

dos alunos nesse processo, eles trazem essa demanda muitas vezes 
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para as disciplinas que eles ainda estão cursando. Lembrando que 

não são todos os alunos que vão para a liga, é só uma parte, quando 

vai algum aluno que passa por um processo seletivo, e assim não são 

todos. Então, para dizer que, a gente não pode afirmar que todos 

passam por essa experiência. (Borboleta Morpho Azul).  

 

Nós também já tivemos enfermeirandos na liga, eles passam quatro 

meses lá, e com certeza eles devem ter visto isso lá, porque lá tem um 

setor, né, de cuidados paliativos na liga [...]. (Borboleta-cauda-de-

andorinha). 

 

Como eu percebia que a temática estava sendo trabalhada fora da 

sala de aula, [...] era quando, os nossos alunos, eles iam para os 

estágios na Liga Norte Rio-Grandense. Eu não ouvi falar em outras 

realidades, poderia até ser que ele vivesse algum caso, acompanhasse 

alguma situação, ouvisse falar, ou fizesse um curso, mas isso era tão 

pouco, que eu nunca ouvi falar. Mas, quando eles vão para a liga, era 

perceptível como eles conseguiam revelar esse diferencial, porque lá 

tem coisas que eles só viam quando passavam pela liga. Uma das 

questões é em relação aos cuidados paliativos. Ou eles diziam que 

tinham visto através de casos ou dizendo que tinham feito os cursos, e 

achavam fantástico, ou eles ouviam uma palestra. Então assim, 

quando a temática surgia? Quando eles passam por esse cenário de 

prática. Então, amiga, hoje é o cenário de prática onde a gente 

percebe que o aluno tem maior contato com essa temática. 

(Borboleta-esmeralda). 

 

[...] alguns alunos vivenciam estágio na liga contra o câncer[,] 

especificamente no setor de cuidados paliativos, outros alunos fazem 

estágios em outras unidades hospitalares que também têm abordagem 

com este assunto, ou fazem na atenção primária à saúde e cuidam de 

doentes sequelados na visita domiciliar e desenvolvem trabalhos na 

linha de cuidados paliativos. (Borboleta Sylphina Angel). 

 

Observando tais relatos, parece que, no caso específico de grande parte dos 

participantes desse estudo, a única oportunidade para alguns, quando discentes em formação, 

tem sido o estágio curricular obrigatório no último período do curso. Portanto, somente 

aqueles graduandos, que buscam por interesse pessoal, essa área para seu estágio final e, se 

submetem a um processo seletivo nos serviços específicos para tal, alcançam essa experiência 

durante o curso de graduação. 

Ou seja, trata-se de uma oportunidade de estágio na área de unidade oncológica, mas 

limitada apenas às vagas estabelecidas pela instituição. Assim, a grande maioria dos discentes 

não tem esse acesso, e terminam seus cursos com pouco embasamento teórico-prático sobre o 

cuidar de enfermagem em CPs. 

 

Ensino insuficiente dos cuidados paliativos no curso de graduação 
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Diante desses resultados, descritos anteriormente, pode-se dizer que há pouco enfoque 

sobre cuidados paliativos no ensino de graduação em enfermagem das IES pesquisadas no 

contexto deste estudo. Desde as abordagens teóricas, às práticas, sendo realizada de forma 

insuficiente dentro de outros componentes curriculares.  

Logo, nesta subcategoria “Ensino Insuficiente dos cuidados paliativos no curso de 

graduação” destaca-se que a abordagem tem sido realizada de forma superficial, e assim 

reconhecida pelos coordenadores participantes: 

 

Nós não temos uma unidade específica sobre cuidados paliativos, 

inclusive[,] é uma lacuna que nós temos, dentre outros(,)[.] Sempre 

que estamos avaliando o currículo encontramos essas necessidades[,] 

pela amplitude das necessidades de saúde. (Borboleta Flambeau). 

 

Eu creio que os meus colegas professores vão abordar e isto em 

outras disciplinas, mas de uma maneira incipiente. Cuidados 

paliativos são algo que vem sendo abordado agora, e de uma maneira 

muito limitada. Eu acredito que esta não seja uma vivência exclusiva 

desta instituição, seja uma vivência de todas as outras instituições. É 

preciso evolução, tendo em vista que a epidemiologia diz que as 

doenças que mais matam são as doenças do coração, é o câncer [...]. 

Aqui é algo muito pontual, uma ou outra disciplina, acredito que não 

tenha algo muito bem estruturado [...]. Ressalto que o aluno não 

precisa sair especialista em cuidados paliativos, pois a formação do 

aluno precisa ser generalista, mas ele precisa sair com o 

conhecimento sobre, e eu acredito que o conhecimento sobre ainda é 

incipiente. (Borboleta Sylphina Angel). 

 

[...] já que somos generalistas, deveria ver um pouco de cada coisa 

[...], não tem como abordar tudo, mas, tendo em vista que é tão 

importante, deveria se dar uma atenção maior. (Borboleta-cauda-de-

andorinha). 

 

[...] como a formação que eu tive também foi muito superficial e como 

o tema é bastante emergente, ele precisa ser mais bem tratado. [...] eu 

acredito que, esses cuidados paliativos, eles são abordados no curso 

de uma forma bem incipiente, mas como iniciativa dos próprios 

docentes.  (Borboleta Apolo). 

 

Na graduação os cuidados paliativos é bem carente, o reflexo disso é 

a gente, e isso não é da minha instituição [...]. A gente compreende 

que essa temática não fosse tão necessária há 50 anos, mas hoje sim, 

porque o conteúdo deve acompanhar a mudança de uma sociedade. 

(Borboleta-esmeralda). 

 

Então, sempre que a gente pode, a gente está tentando compensar, 

como é um assunto que vem junto com outros, às vezes a gente sente a 

necessidade de trabalhar um pouco mais, e também pela necessidade, 

porque a nossa realidade hoje de saúde/doença, a gente não pode 
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deixar de contemplar isso não. [...] a gente tem a necessidade de 

discutir mais, de falar mais sobre o assunto, inclusive de deixar mais 

explícito nas disciplinas, porque isso é uma coisa que a gente ainda 

não conseguiu fazer. (Borboleta-folha).  

 

Os resultados acima descritos, obtidos pelos depoimentos dos participantes, 

corroboram com Alves (2016) que, em cuja pesquisa realizada, concluiu que a formação atual 

dos profissionais sobre os cuidados paliativos não condiz com a realidade brasileira, diante do 

perfil epidemiológico e demográfico, indo de encontro ao que é estabelecido pelas DCNs do 

curso de enfermagem, no que concerne à atual necessidades de formação em CPs dos 

enfermeiros e, principalmente, da saúde da população brasileira, cada vez mais envelhecida e 

portadora de condições crônicas (ALVES, 2016). 

A narrativa de um dos entrevistados a seguir expõe, através de uma analogia, a 

insuficiência da abordagem dos cuidados paliativos diante da atual necessidade de saúde da 

população: 

 

A gente sai da graduação como se a gente tivesse vestindo uma roupa, 

e as nossas roupas estão cheias de buracos, uns buracos maiores e 

outros buracos menores. Uns buracos porque a formação não te 

ofereceu e outros buracos porque você não fechou enquanto aluno, e 

aí alguns buraquinhos são menores e alguns são maiores. Hoje, o 

buraco causado pela ausência de cuidados paliativos, ele é um 

buraco grande. (Borboleta-esmeralda). 

 

Entende-se que há uma lacuna sobre o ensino dos CPs nas IES deste estudo, contudo, 

é como bem observou um dos participantes, há quatro décadas, não se falava desse tema na 

formação dos enfermeiros. Hoje, com o desenvolvimento científico e das novas tecnologias 

de cuidados, é possível se pensar na importância que têm os cuidados paliativos, 

principalmente quando os relacionamos às doenças crônicas degenerativas. 

Logo, é de se esperar que, durante a graduação em enfermagem, profissão que se 

ocupa, especialmente, do cuidado, necessita-se com urgência que esse conteúdo faça parte 

regularmente de sua grade curricular. Pois se observa uma abordagem superficial sobre os 

cuidados paliativos, apontando para uma formação profissional insuficiente de estratégias e 

abordagens para o desenvolvimento de habilidades nesta área (GUIMARÃES et al., 2017), o 

que é possível, segundo achados de outros estudos (COSTA; POLES; SILVA, 2016; 

GASPARRO; SHAW, 2017; HEAD et al., 2015; LEWIS et al., 2016). 
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Estudantes de enfermagem e medicina afirmaram que a abordagem curricular dos CPs 

é insuficiente, tanto em conteúdo quanto em instigar o acadêmico a procurar mais 

conhecimento sobre o assunto (COSTA; POLES; SILVA, 2016).  

Diante dessa realidade brasileira, acredita-se na necessidade de reformulação 

curricular, devido ao fato de essa temática não ser abordada como deveria, na educação dos 

profissionais de saúde, e, em especial de enfermeiros. 

Em 2012, a Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn) deflagrou o movimento 

“Em tempos de novas DCN”, com o objetivo de construir coletivamente uma minuta para a 

mudança do atual quadro da educação em enfermagem no Brasil. As mudanças previstas 

reforçam a integração teoria e prática, a formação interdisciplinar, a garantia de participação 

dos enfermeiros dos serviços nas atividades práticas e estágio curricular supervisionado, bem 

como o estabelecimento das áreas prioritárias de formação segundo o quadro epidemiológico, 

as necessidades em saúde da população e os princípios do SUS (TEIXEIRA, 2017). 

Morin (2003) declara que a superação da crise em que se encontra a humanidade deve 

ser buscada a partir da educação, mediante uma reforma do pensamento, através de uma 

reforma do ensino. É possível refletir que a missão do ensino não é transmitir o mero saber, 

mas uma cultura que permita compreender a condição do ser humano que o ajude a viver, 

favorecendo um modo de pensar aberto e livre. 

 

 

6.1.2.3 Potencialidades do ensino em cuidados paliativos  

 

A terceira categoria temática originária refere-se às potencialidades do ensino dos 

cuidados paliativos na formação do enfermeiro, no contexto desse estudo e possibilitou o 

surgimento de seis subcategorias: 1- Cuidados paliativos como tema transversal; 2- Ensino 

teórico e prático dos cuidados paliativos; 3- Concepção de disciplina optativa em cuidados 

paliativos; 4- Extensão universitária no ensino em cuidados paliativos; 5- 

Interdisciplinaridade no ensino dos cuidados paliativos; 6- A enfermagem como potencial 

para desenvolver o cuidado paliativo. 

 

 

Cuidados paliativos como tema transversal 
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Segundo alguns dos coordenadores, os cuidados paliativos, como tema transversal, 

devem ser abordados no ensino de enfermagem desde os primeiros períodos, através de uma 

abordagem mais geral, complexificando-se no decorrer da graduação, onde as especificidades 

do tema surgiriam, até a sua finalização. Nessa perspectiva, o ensino transversal dos CPs, 

durante o curso de graduação em enfermagem, ofertado regularmente aos estudantes, daria 

possibilidade de uma apropriação paulatina: 

 

Apesar de a gente entender que cuidados paliativos são uma temática 

transversal, eu compreendo assim, e entendo que vários colegas 

educadores também entendem. Esse conteúdo não deve estar preso a 

uma disciplina, ele deve trabalhar como é a sistematização, como é 

segurança do paciente, em outras disciplinas, que abram espaços 

para discussão dos cuidados paliativos em grupo específicos. Por 

exemplo, quando eu vou dar saúde da criança e do adolescente, eu 

vou lá e falo. Desde a atenção básica, até quando o paciente está na 

terapia intensiva ou na oncologia pediátrica. (Borboleta-esmeralda). 

 

Eu imagino que precisaria esse tema de ser tratado de forma 

transversal, em todas as disciplinas que pudessem, desde o início do 

curso. Por exemplo, no segundo, no terceiro período, nós temos 

disciplinas que têm vivência na comunidade. Nesses momentos os 

alunos poderiam ser estimulados a compreender melhor essa 

problemática, a conhecer, realizar visitas a essas famílias e poder, 

pelo menos, ter uma primeira proximidade com abordagem geral dos 

cuidados paliativos, que é o que se espera de uma graduação. Mas 

não que ficasse restrito só a isso, mas com o avançar da 

complexidade das disciplinas pudesse ser tratado de uma forma mais 

específica.[...] Eu aposto na transversalidade, mas eu também tenho 

medo [...] o meu temor é colocar cuidados paliativos como tema 

transversal em todas as disciplinas, vai ficar a critério do docente 

incluí-la, e aí só é arriscado, a gente aposta, mas é só uma aposta, 

tem que ter a sensibilidade dos professores para a temática. 

(Borboleta Apolo). 

 

Então, eu acredito que a gente tem que pensar na transversalidade 

realmente e introduzir esses temas que são mais complexos, de modo 

primário, inicial, em todas as disciplinas que tiver abertura para isso. 

As disciplinas de processo de cuidar, as disciplinas que envolvem 

comunicação terapêutica, as disciplinas que envolvem o processo de 

morte e morrer, as disciplinas de ética são disciplinas que estão 

diluídas no decorrer do curso, e que conseguem atingir um grau de 

maturidade, as disciplinas de Psicologia. Então, talvez a gente precise 

repensar, como a gente tem os graus de complexidade da oferta de 

assistência no nível primário, secundário e terciário, a gente pode ter 

esses cuidados paliativos sendo introduzidos de uma forma mais leve, 

até chegar ao modo mais complexo de ser. (Borboleta Rainha 

Alexandra). 

 

Olha, se fosse através de um componente curricular, seria possível, e 

também deixo aqui, até para meio que instigar a possibilidade desse 

tema possa ser abordado também de forma transversal, em outros 
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componentes que já existem na grade, mas que possam discuti-los. 

Nada impede da gente discutir cuidados paliativos sem 

necessariamente criar uma disciplina sobre isso. (Borboleta 

Flambeau).  
 

 É nítida a tendência por parte dos entrevistados (coordenadores) verem os CPs como 

um conhecimento transversal, dado ao longo de toda grade curricular. Porém, ao mesmo 

tempo, receiem que, dessa forma, haja liberdade não controlada sobre os conteúdos em seus 

componentes, e isso possa causar uma não implementação uniforme pelos componentes que 

necessitarem dos conteúdos. 

 Nesse aspecto, para alguns dos coordenadores, para se implantar a transversalidade do 

conteúdo em cuidados paliativos no ensino de enfermagem, seria previamente necessário se 

sensibilizar os docentes, para que todos ou, senão, a maioria, de fato, introduzisse o tema no 

decorrer de todo o curso de graduação. 

 

Eu aposto na transversalidade, mas eu também tenho medo [...] o meu 

temor é colocar cuidados paliativos como tema transversal em todas 

as disciplinas, vai ficar a critério do docente incluí-la, e é arriscado. 

A gente aposta, mas é só uma aposta, tem que ter a sensibilidade dos 

professores para a temática. (Borboleta Apolo). 

 

Acho que na parte disciplinar, de disciplina obrigatória mesmo, acho 

que peca, porque não sei se em todos os componentes caberia a gente 

estar discutindo. Talvez fosse uma coisa que, por mais que a gente 

quisesse, a gente não conseguisse. Porque, por exemplo, a ética 

também é um tema transversal, mas a ética é muito mais fácil da 

gente conseguir essa transversalidade com a ética do que com o tema 

cuidados paliativos. (Borboleta folha) 
 

Segundo o Ministério da Educação (1997), temas transversais são temas que estão 

voltados para a compreensão e para a construção da realidade social e dos direitos e 

responsabilidades relacionados com a vida pessoal e coletiva, com a afirmação do princípio 

da participação política. Isso significa que precisam ser trabalhados de forma transversal, nas 

áreas e/ou disciplinas já existentes. Os temas transversais, nesse sentido, correspondem a 

questões importantes, urgentes e presentes sob várias formas na vida cotidiana.  

Diante da atual necessidade do desenvolvimento de uma consciência mais ética, 

responsável e humanitária, e frente ao mundo globalizado, a transversalidade representa um 

dos temas mais acentuados no universo educacional. 

Com a transversalidade, os temas passam a ser partes integrantes das áreas e não 

externos e/ou acoplados a elas, definindo uma perspectiva para o trabalho educativo que se 

faz a partir delas. É preciso atentar para o fato de que a possibilidade de inserção dos Temas 
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Transversais nas diferentes áreas não é uniforme, uma vez que é preciso respeitar as 

singularidades dos diferentes temas. Existem afinidades maiores entre determinadas áreas e 

determinados temas em que a transversalidade é fácil e claramente identificável. Não 

considerar essas especificidades seria cair num formalismo mecânico (MEC, 1997).  

No caso dos cuidados paliativos, existem afinidades maiores entre determinados temas 

presentes no ensino, como é o caso da ética e bioética; saúde do adulto e do idoso; assistência 

de enfermagem ao individuo com doenças crônicas e degenerativas; atenção domiciliar; 

oncologia; e outros. 

Resultados de estudos sobre o tema identificaram que, a partir da percepção de 

estudantes de medicina e enfermagem, para se enriquecer o conteúdo curricular de CPs, o 

assunto deve ser abordado mais vezes dentro das disciplinas clínicas e psicossociais, e[,] dessa 

forma, desenvolver melhor o lado teórico (COSTA; POLES; SILVA, 2016). 

Entende-se que a presença de conteúdos referentes aos cuidados na morte e no morrer, 

em diferentes disciplinas, permite a circularidade dessa temática, sensibilizando e 

disseminando ideias e o conhecimento para esse cuidado (CARVALHO, 2015). 

A transversalidade do ensino não pode recair em atividades desordenadas e ocasionais, 

precisa haver, do início ao fim, um planejamento desse ensino, através de uma proposta 

precisa, com criação de objetivos, competências e habilidades a serem alcançados. 

A educação para a formação em cuidados paliativos como transversal, inserida em 

disciplinas com abertura para a temática, não exime os educadores de pensarem em 

metodologias específicas e estratégias de ensino que promovam uma formação básica. 

Segundo Barros et al. (2012), uma das possibilidades para melhorar a formação do 

enfermeiro é a inclusão de disciplinas que discutam sobre cuidados prestados a pacientes com 

doenças potencialmente fatais, abordando temas como luto e o fim da vida, proporcionado aos 

graduandos uma significativa compreensão dos processos da morte.  

Por sua vez, Fonseca e Geovanini (2013) afirmam que um dos caminhos fundamentais 

para a consolidação dos CPs no Brasil é a inserção dos CPs nos cursos de graduação, seja em 

disciplinas específicas, nas quais o ensino se concentra no aprofundamento dos aspectos 

técnicos e humanos, ou por meio de um ensino transversal, quando os CPs poderão ser 

discutidos ao longo de todo o percurso da graduação, em disciplinas.  

Na perspectiva do pensamento complexo, considera-se que 

 

[...] devemos pois, pensar o problema do ensino, considerando, por um 

lado, os efeitos cada vez mais graves da compartimentação dos 

saberes e da incapacidade de articulá-los, uns aos outros; e por outro 
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lado, considerando que a aptidão para contextualizar e integrar é uma 

qualidade fundamental da mente humana, que precisa ser 

desenvolvida, e não atrofiada. (Morin, 2003, p.16). 

 

[...] A fragmentação e a compartimentalização do conhecimento em 

disciplinas não comunicantes tornam inapta a capacidade de perceber 

e conceber os problemas fundamentais e globais. A 

hiperespecialização rompe o tecido complexo do real, o primado do 

quantificável, e oculta a realidade afetiva dos seres humanos 

(MORIN, 2013, p. 183). 

 

Ao mesmo tempo, o recorte das disciplinas impossibilita apreender “o 

que está tecido junto”, ou seja, segundo o sentido original do termo, o 

complexo (MORIN, 2001, p. 41). 

 

Portanto, não é suficiente que o tema CPs esteja presente apenas em uma disciplina ou 

como um conteúdo a ser desenvolvido em uma disciplina. Se faz necessário que os princípios 

que embasam essa filosofia estejam presentes de forma transversal dos currículos de 

graduação durante toda a formação do enfermeiro. Dentre esses princípios, visualizam-se 

principalmente, aptidões e domínios como a sensibilidade para lidar com o humano, a 

compreensão dos diferentes aspectos que envolvem o processo de morte e morrer; respeito à 

autonomia do paciente; habilidades de comunicação e para lidar com sentimentos e emoções; 

solidariedade; compromisso social; ética; trabalho coletivo transversal e interdisciplinar, 

aceitação da morte como processo da vida; e conhecimentos técnicos e científicos para o 

manejo de sintomas e controle da dor (CARVALHO et al., 2017).  

As falas seguintes dos participantes também proporcionam essa reflexão: 

 

E se a gente acabar achando que todos os componentes que têm essa 

transversalidade precisam ser enfocados como componente, a gente 

muitas vezes se perde com muitas de disciplinas que não dão conta do 

todo. Então eu acho que a gente muitas vezes precisa fazer o 

movimento contrário, porque essas disciplinas não trabalham essas 

temáticas, né? E como elas poderiam trabalhar essas temáticas? E 

não necessariamente criar um componente novo e muitas vezes 

destoante de todos os outros, né? Eu acho que esse é o grande 

problema, é estar sempre com outros conteúdos com outros 

componentes, que está ali tudo bem, mas fragmentando novamente a 

formação dos profissionais e não contribuindo para pensar na 

complexidade do ser humano. (Borboleta Morpho Azul).  

 

[...] a gente poderia estar discutindo também essa temática, ela pode 

estar presente de forma transversal durante a formação, ou ela pode 

estar em um componente só de 40, 50 ou 60 horas, não saberia aqui 

mensurar, porque também o isolar em uma única disciplina pode ser 

reducionista e ela não dar conta da realidade. (Borboleta Flambeau).  
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Ensino teórico e prático dos cuidados paliativos 

 

Quando os coordenadores foram instigados a recomendar estratégias para o ensino dos 

CPs, estes sugeriram que, após a abordagem teórica, o contexto prático seja sequenciado 

através de imersão clínica, em estágios obrigatórios ou aulas práticas em cenários reais e não 

controlados. Talvez, uma ferramenta valiosa para abordagem dessa temática no ensino, pois 

nessa fase o discente tem a oportunidade de ressignificar o cuidar em enfermagem, 

proporcionar reflexões que só a teoria em sala de aula não seria capaz de fornecer, provocar 

atitudes e realizar o cuidado, conforme idealiza o coordenador a seguir: 

 

Então, eu acho que a melhor forma de abordar isso é quando a gente 

tem esse contexto, esse problema que surge nessa prática, nessa 

experiência docente e discente no campo prático, em que o aluno se 

percebe muitas vezes limitado, porém não incapaz de realizar ações 

ou cuidados de saúde que levem a promover o melhor bem-estar do 

indivíduo, que levem, até, a conduzir a uma maior espiritualidade. Há 

uma forma de trazer algo de favorável para si, então, assim, é nesse 

momento em que o indivíduo descobre que cuidar não é só cuidar de 

um corpo físico ou não é só cuidar de uma doença específica, mas é 

cuidar de um humano, de alguém que tem várias relações nesse 

mundo em que está; e que muitas vezes, é desse olhar que a gente 

precisa aprofundar. Então, eu acho que é esse o momento ideal, e 

assim, é quando nasce certa postura, certa conduta diante desse 

processo, e também é muito individual, vai de toda bagagem que a 

gente traz na vida, não só aquilo que a gente aprende de técnica, de 

cuidado, mas de toda a história que a gente carrega. Então, eu acho 

que é isso, na prática, nesse momento é a oportunidade do docente 

discutir: Que outras formas de cuidados a gente tem? O que a gente 

pode nesse momento proporcionar de bem-estar ao outro? Diante 

daquela condição, daquela limitação que enquanto enfermeiro a 

gente vai ter. [...] Porque eu acredito muito que assim, quando a 

gente está vivenciando a prática, a teoria a gente consegue fazer 

essas articulações, né. Então, resgatar essa experiência que os 

meninos têm no hospital, no pronto-socorro e trazer para discutir, 

para ressignificar aquilo, ou pra gerar um novo conceito, um novo 

debate, eu acho que isso é muito mais frutífero. (Borboleta Morpho 

Azul). 

 

A abordagem tem que seguir o caminho do conhecimento, habilidade 

e desenvolvimento atitudinal. Então, eu entendo que esse seja o 

caminho mesmo, a questão da abordagem, da fundamentação teórica, 

a questão realmente de desenvolver habilidades específicas que 

envolvam a temática e depois avaliar essa questão atitudinal, que é 

quando a gente avalia quando os alunos estão em cenários reais e 

não controlados, [...] o ideal seria rodar esse aluno para o campo 

real, onde ele vai ter realmente o conhecimento da situação, na 

lapidação final desse aluno, ele precisa que a gente desenvolva 

cenários com casos [...]. Então, eu acho que perdura esse caminho de 

fundamentação teórica, habilidades e atitudes, o aluno tem que 
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percorrer esse caminho e terá o bom desenvolvimento na temática. 

(Borboleta-esmeralda).  

 

Então, acho que a estratégia melhor seria essa, a gente trazer o 

conhecimento em sala de aula e levar ele para ter essa vivência, essa 

prática que ele possa realmente ter o contato com essa problemática 

no serviço. (Borboleta Coruja). 

 

Então, eu acho que precisaria ter, além da abordagem teórica, uma 

abordagem prática que a gente precisaria ter competências e 

habilidades para identificar esses casos, capaz de acolher, 

acompanhar de forma longitudinal [...]. (Borboleta Apolo). 

 

De fato, pesquisas observaram que a integração da educação em sala de aula sobre fim 

de vida e CPs atrelada a uma experiência de imersão clínica pode melhorar significativamente 

o conhecimento dos estudantes e na compreensão dos cuidados de fim de vida, além de 

representar uma resposta bem-sucedida à necessidade de mais educação sobre esse tópico 

crítico e iminente em nossa sociedade, diante do perfil demográfico e epidemiológico 

(GASPARRO et al., 2017).  

Segundo estudo, três temas principais estão ligados ao aprendizado em CPs, são eles: 

1) Aprendendo com histórias, aprendizado cognitivo, cuja principal estratégia de ensino são 

as palestras com profissionais da saúde experientes no cuidado a pacientes em fim de vida; 2) 

Aprendendo ao estar lá, aprendizado prático, as estratégias de ensino utilizadas para essa 

abordagem são as vivências prática em determinados cenários com paciente que recebem 

cuidados paliativos; e 3) Aprendendo com o cuidado dos pacientes, faz referência ao 

aprendizado do comportamento ético, as estratégias de ensino utilizadas nesse item são a 

aprendizagem prática com diários reflexivos e as discussões em sala de aula (HOLD; 

BLAKE; WARD, 2015). 

 

Concepção de disciplina optativa em cuidados paliativos 

 

 Outros resultados encontrados entre os relatos dos coordenadores evidenciaram 

também a possibilidade de concepção de disciplina optativa para abordagem dos cuidados 

paliativos: 

[...] acredito que a gente poderia ter uma disciplina optativa que eu 

entendo que, as coisas, elas precisam ser agregadas com o tempo. 

Esse é o meu entendimento, pode ser que não seja verdadeiro, mas 

acho que a gente poderia evoluir, sem sombra de dúvidas, com 

relação a essa temática. (Borboleta Sylphina Angel). 
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[...] esse conteúdo especificamente, a gente está querendo trabalhar 

mais, inclusive colocar uma disciplina optativa [...]. (Borboleta folha) 

 

Como a gente tem uma proposta de aumentar para 5 anos, se a gente 

pudesse contemplar um pouco mais, e ter na disciplina de saúde do 

adulto um espaço maior, inserir dentro da disciplina de forma mais 

estendida e realizar prática supervisionada dentro do serviço [...] nós 

temos instituições que trabalham com pacientes em cuidados 

paliativos em fase final, pacientes oncológicos que estão cuidados 

paliativos que a gente possa realmente utilizar como campo de 

prática, que nós não temos hoje. (Borboleta Coruja). 
 

Conforme Costa, Poles e Silva (2016), a criação de disciplina optativa é uma 

alternativa para suplantar a defasagem na formação do enfermeiro e responder a situações 

complexas e necessidades dos pacientes e seus familiares com doenças potencialmente fatais, 

mas não consegue abranger e gerar interesse sobre o tema para todos os graduandos: 

 

Está sendo discutido, como eu já falei, uma inclusão da disciplina 

optativa, porém eu não sei se ela vai surtir impacto, porque, por ela 

ser optativa, alguns alunos vão cursar, outros não necessariamente. E 

aí, esse egresso que não cursou cuidados paliativos vai sair com as 

fragilidades. (Borboleta Apolo).  

 

 Em poucas falas, observam-se dificuldades em relação às sugestões para abordagem 

da temática no ensino, devido à ausência desse componente durante a formação do 

coordenador, também enfermeiro e docente: 

 

Como eu não tive na minha época esse assunto, não consigo pensar. 

(Borboleta-cauda-de-andorinha). 

 

Sugestão, todas são válidas, mas sugestão assim mesmo, não tenho 

agora de cabeça. (Borboleta Pieridae). 
 

 

Extensão universitária no ensino em cuidados paliativos 

 

Esta subcategoria refere-se a outros resultados encontrados entre os depoimentos dos 

coordenadores, que evidenciaram também a possibilidade das atividades de extensão 

universitária, sendo citada como uma estratégia no ensino dos CPs para a formação do 

enfermeiro, pois a integração dos serviços de saúde com as IES pode proporcionar benefícios 

para ambos e avançar no conhecimento em CPs. Vejamos nas falas a seguir: 
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Trabalhar os cuidados paliativos também na extensão. 

(Borboleta-folha). 

 

Acho que a extensão universitária seria uma das formas que a 

gente poderia chegar mais junto ao serviço. A pesquisa é uma 

forma também, mas eu acho que na extensão a gente 

conseguiria trabalhar a integração do ensino e serviço, e talvez 

pudesse levar através da extensão uma maior aproximação 

tanto do ensino como o serviço, e aí tentar trazer uma 

contribuição. Trabalhar o conhecimento na extensão durante 

um ano, e daí, esse conhecimento, ele pode ser trabalhado e 

junto com a instituição,e haver essa troca entre a instituição do 

serviço e a universidade, e, assim, contribuir com o serviço no 

sentido de melhorar. Acho que a extensão seria uma das 

alternativas que a gente poderia utilizar. (Borboleta Coruja). 

 

Nesse sentido, observa-se a presença de alguns estudos publicados e realizados 

no Brasil, a exemplo do estudo de Viana et al. (2018) e Costa, Poles e Silva (2016), os 

quais descrevem as contribuições de ações educativas em CPs realizadas através dos 

estudantes de enfermagem no serviço, em especial instituições hospitalares, revelando, 

assim, a integração do serviço com as IES, que é possível através dos projetos de 

pesquisa e extensão.  

O estudo de Viana et al. (2018) trata-se de um relato de experiência, realizado no 

/unicípio de Fortaleza/Ceará, Brasil, e descreve o desenvolvimento e a implementação 

de uma atividade de intervenção educativa por estudante de enfermagem para a equipe 

de enfermagem sobre CPs, através de um programa de iniciação científica de uma IES, 

como projeto de extensão acadêmica (VIANA et al., 2018).   

Esse estudo ressalta que a atividade educativa possibilitou o desenvolvimento do 

pensamento crítico a respeitos dos CPs, tanto para os estudantes que realizaram o estudo 

e conduziram a intervenção, como para os participantes da pesquisa (equipe de 

enfermagem) que avaliaram a ação positivamente, por possibilitar a atualização do 

conhecimento em CPs. Acredita-se que a participação dos alunos de graduação em 

enfermagem em projetos de iniciação científica favorece a formação de sujeitos capazes 

de reconhecer e intervir em problemas reais, em busca de transformações sociais que 

libertem e transformem seu campo de atuação (VIANA et al., 2018). 

O estudo de Costa, Poles e Silva (2016) teve como objetivo conhecer a 

experiência dos estudantes de medicina e enfermagem no atendimento aos pacientes em 

CPs, que foi possível mediante o Programa de Extensão “Bem Cuidar”, apontado pelos 
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estudantes como desenvolvedor de conhecimento prático justamente pelo contato direto 

com os pacientes, com a equipe, com o ambiente hospitalar.  

Ressalta-se que esse programa de extensão foi desenvolvido por uma IES em um 

setor oncológico de um hospital, no centro-oeste mineiro, o objetivo do programa é 

capacitar pacientes em CPs e seus cuidadores para o cuidado e/ou autocuidado por meio 

de ações de cunho educativo – realizadas pelos estudantes e por professores, 

enfermeiros, psicólogos e assistentes sociais (COSTA; POLES; SILVA, 2016). 

Todavia, nesse caso, destaca-se que o estudante que não se envolver com 

atividades extracurriculares relacionadas aos CPs gradua-se sem estar preparado para 

dar suporte aos pacientes e familiares nestas situações (COSTA; POLES; SILVA, 

2016). 

 

Interdisciplinaridade no ensino dos cuidados paliativos 

 

Esta subcategoria apresenta a interprofissionalidade, que corresponde à prática 

profissional em que se desenvolve o trabalho em equipe de saúde, articulando diferentes 

campos de práticas e fortalecendo a centralidade no usuário e suas necessidades na dinâmica 

da produção dos serviços de saúde. O trabalho interprofissional em saúde, por meio da prática 

colaborativa, é apresentado como uma das melhores formas de se enfrentar os desafios 

altamente complexos do setor saúde, e a concretização da interdisciplinaridade diz respeito à 

esfera das disciplinas, ciências ou áreas de conhecimento (FARIAS et al., 2017). Em 

harmonia com o pensamento complexo, que compreende a interdisciplinaridade como troca e 

cooperação entre as disciplinas (MORIN, 2003). 

O pensamento complexo se estabelece como requisito para o exercício da 

interdisciplinaridade, pois visa mover, conjugar, articular os diversos saberes 

compartimentados nos mais variados campos do conhecimento, sem perder a essência e a 

particularidade de cada fenômeno, religando matéria e espírito, natureza e cultura, sujeito e 

objeto, objetividade e subjetividade, arte, ciência, filosofia (SANTOS; HAMMERSCHMIDT, 

2012).  

O pensamento complexo, na perspectiva interdisciplinar, aspira ao conhecimento 

multidimensional, mas entende que o conhecimento completo é inatingível. Esta forma de 

pensar comporta o reconhecimento de um princípio de não completude e de incertezas. Não se 

negam os benefícios que advieram da especialização dos conhecimentos. Condena-se o 

fechamento em especialidades que impedem a necessária visão de conjunto (MORIN 2003): 
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[...] a inteligência que só sabe separar fragmenta o complexo do 

mundo em pedaços separados, fraciona os problemas, 

unidimensionaliza o multidimensional. Atrofia as possibilidades de 

compreensão e de reflexão, eliminando assim as oportunidades de um 

julgamento corretivo ou de uma visão à longo prazo. Sua insuficiência 

para tratar nossos problemas mais graves constitui um dos mais graves 

problemas que enfrentamos [...]. (MORIN, 2003, p. 14). 

 

A necessidade de intervenção nos sintomas de natureza física, social, emocional e 

espiritual transforma a prática dos cuidados paliativos em um trabalho de equipe 

interdisciplinar – composta por várias profissões ou disciplinas que realizam uma prática 

colaborativa – e, portanto, um trabalho interprofissional.  

Diante desse contexto, no âmbito do ensino é importante a criação de oportunidades 

educacionais interdisciplinares para que os estudantes das diferentes áreas da saúde aprendam 

as habilidades para a prática em equipe e a prestação de cuidados de qualidade centrados no 

paciente (HEAD et al., 2016; HEAD et al., 2014). Desta forma, outras estratégias sugeridas 

pelos coordenadores refletem sobre a importância da abordagem interdisciplinar no ensino 

dos CPs: 

 

[...] o integral é muito mais que o holístico, porque o holístico é como 

cuidar de um todo, mas o integral é cuidar de um todo que está dentro 

de um todo, porque, uma pessoa que parte, ela vai deixar 

consequências sociais, econômicas, psicológicas, a história dela 

dentro de uma sociedade. Então, a perspectiva seria fazer com que o 

egresso de enfermagem saísse com essa perspectiva, esse 

conhecimento arraigado, de que ele precisa cuidar desse sujeito, fazer 

com que ele viva bem até o último momento. Porém ele não vai 

conseguir fazer isso só, ele precisa de psicólogo, ele precisa assistente 

social, ele precisa de um médico, ele precisa de fisioterapeuta, 

porque, para dar condições dele viver bem, ele precisa de uma equipe 

multidisciplinar, a enfermagem sozinha não dá conta, inclusive, ele 

precisa também da família, então precisa de todo um conjunto [...]. 

(Borboleta Almirante Vermelho). 

 

Cuidados paliativos precisam ser feitos a partir da abordagem 

multiprofissional, que realmente é um dos princípios que o sustenta. 

Então, eu acredito que falta fazermos momentos integrados em todos 

os cursos. Aqui é uma instituição que nós temos curso de educação 

física, nutrição, enfermagem, fisioterapia. Então, falta trabalhar mais 

conteúdos que são presenciais em todos esses cursos, inclusive 

psicologia e serviço social, sobre o tema. Então, o processo de 

formação, a meu ver, ele poderia, inclusive, ter disciplinas 

concomitantes com todos os membros da equipe multiprofissional 

[...]. (Borboleta Sylphina Angel). 
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[...] mas eu acho que cuidados paliativos deveriam ter em todas, 

começando que tem que se trabalhar no multiprofissional, no 

interprofissional. Mas a gente não tem essa realidade, mas, quem 

sabe, em um futuro próximo essa realidade não se torna real, acho 

que para o aluno é fundamental. (Borboleta Pieridae). 

 

 

A enfermagem como potencial para desenvolver o cuidado paliativo 

 

Esta subcategoria apresenta que, dentre as profissões da equipe de cuidados paliativos, 

destaca-se a enfermagem, pois se afirma numa ecologia de saberes, saberes científicos e 

saberes de outra natureza, contextualizados, situados, ecologicamente considerados, a 

contribuir para uma ação e resultantes dessa ação, permitindo o cuidar integral 

profissionalizado ao ser, esteja ele nas diferentes situações de vida e morte (QUEIRÓS, 

2016). 

Nesse contexto, os participantes reconheceram na enfermagem um potencial para 

desenvolver o cuidado paliativo, presente nas falas: 

 

[...] a enfermagem atua diretamente com essa parte de cuidados 

paliativos. [...] A enfermagem lida diretamente com esse paciente, 

principalmente na parte de oncologia, então, como o enfermeiro 

poderia ajudar esse paciente? [...] (Borboleta-cauda-de-andorinha). 

 

[...] a enfermagem tem uma força grande, seu objeto central é o 

cuidar, e aí, o paciente sob cuidados paliativos, ele precisa muito 

mais do cuidar do que do curar, porque o curar já entendeu ali sua 

limitação [...]. Eu vejo que muitos pacientes sobrevivem e a 

enfermagem não tá para isso, está para tentar a ajudar o paciente a 

viver melhor. (Borboleta-esmeralda). 

 

 [...] o enfermeiro, ele é um ator fundamental e principal nos cuidados 

paliativos, muitas vezes a atenção médica ou de outros profissionais 

fica restrito a momentos específicos e quem vai acompanhar 

continuamente o paciente em cuidados paliativos é um enfermeiro 

[...]. (Borboleta Apolo). 

 

[...] porque é nossa essência, a gente vai lidar diariamente com isso 

[...]. (Borboleta Morpho Azul).  

 

A enfermagem necessita, crescentemente, direcionar o pensamento para a 

complexidade, para a religação dos saberes disciplinares. Os saberes e experiências 

necessitam ser compartilhados de maneira que não exista o domínio de nenhuma disciplina 

sobre as outras, de nenhum profissional sobre o outro, para, assim, proporcionar um cuidado 
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ampliado, segundo as necessidades dos usuários, respeitando e aceitando as singularidades, 

tanto entre os trabalhadores da saúde como entre esses e os usuários (SANTOS; 

HAMMERSCHMIDT, 2012). 

Na perspectiva do cuidado integral, um dos princípios norteadores do SUS, a 

assistência da enfermagem/saúde deve interligar as ações de promoção, prevenção, cura e 

reabilitação; considerar as dimensões biológicas, psicológicas e sociais do indivíduo; e 

articular de forma contínua os diferentes níveis de complexidade do sistema de saúde. 

Definindo-se, assim, de forma polissêmica. De forma operacional, o alcance desse princípio 

ainda não é realidade na totalidade das práticas assistenciais cotidianas, o que promove uma 

visão sistêmica de um indivíduo complexo (SILVEIRA et al., 2016). 

 

 

6.1.2.4 Desafios do ensino em cuidados paliativos  

 

Esta quarta categoria temática evidencia, de acordo com aos resultados emitidos pelos 

entrevistados, os desafios/obstáculos que se anunciam na inserção desse conteúdo no do 

ensino em cuidados paliativos na formação do enfermeiro, e originou as seguintes 

subcategorias: Modelo biomédico na formação em saúde; e a Formação docente insuficiente 

em cuidados paliativos. 

 

 

Modelo biomédico na formação em saúde 

 

Os resultados descritos anteriormente evidenciaram que o ensino dos cuidados 

paliativos na formação do enfermeiro apresenta fragilidades, no que se refere ao preparo dos 

estudantes para a realização desse cuidado diante das atuais necessidades de saúde da 

população.  

É provável que a justificativa para tal cenário, esteja no ensino ou na assistência direta, 

ao paciente, ao considerar que a formação do enfermeiro, está fortemente fundamentada com 

o modelo biologicista e curativo e ainda predominante, inserido numa lógica positivista, 

reducionista e hospitalocêntrica. O que de certa forma, apresenta um contraponto frente ao 

cenário especial que perpassa a morte e o morrer, um contexto complexo repleto de diferentes 

partes que precisam ser unidas e não fragmentadas. 
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Conforme Morin (2001), o papel da educação deve ser centrado num processo de uma 

sociedade globalizada, convivendo com as tecnologias de informação, porém sem esquecer a 

condição humana. 

Assim, o cuidado de enfermagem deve ir além do modelo biomédico, tal algumas falas 

que se apresentaram nesse sentido: 

 

No meu primeiro dia de aula, eu sempre faço uma pergunta para os 

alunos: Quem está aqui para salvar vidas? A maioria da turma 

levanta a mão, e eu digo [...] vocês estão no canto errado, 

enfermagem, ela não salva vidas, ela pode até ajudar, mas o foco dela 

é cuidar. Então, quer dizer que, se você tiver um paciente que está 

com câncer em estágio avançado pulmonar, por exemplo, como ele 

não tem possibilidades terapêuticas, você não vai mais prestar 

atenção nele? Porque, se o seu foco é salvar vidas, aquele paciente 

não vai ter a vida salva. (Borboleta Rainha Alexandra). 
 

[...] mas nós não estamos falando de pessoas, que é, ao meu ver, para 

cuidar de doenças. (Borboleta Sylphina Angel). 

 

[...] a gente começa a trabalhar que o profissional de saúde não está 

voltado, não é formado para cura. O profissional de saúde, ele é 

formado para cuidar, principalmente o profissional de enfermagem. 

(Borboleta Almirante Vermelho). 

 

Como profissional de saúde, a gente sempre quer a cura, sempre quer 

a resposta imediata muitas vezes, e nem sempre isso é possível [...] 

Nossa formação não nos deixa muita possibilidade de pensar sobre 

essas questões, né? A formação na área da saúde em geral, de todos 

os cursos. Nós pensamos numa forma muito é... prevalentemente 

positivista, nós achamos que podemos resolver todos os problemas, 

né. Então, acho que isso é uma grande limitação na área da saúde. 

Precisamos, conscientemente, ter um pouco mais de percepção sobre 

os nossos limites. Então, isso é, isso é difícil na área da saúde, porque 

a gente sempre está avançando em termos tecnológicos, de 

medicamento. E quando a gente vê que no mundo atual as 

necessidades são outras [...] A gente precisa mudar essa formação, 

ainda mais no sentido de pensar o ser humano de forma mais 

complexa, eu acho que a gente ainda está muito preso a essa questão 

da doença, por mais que a gente já tenha avançado, mas a gente 

ainda está bastante preso, em achar que o cuidado envolve uma cura. 

(Borboleta Morpho Azul). 

 

O paradigma positivista ainda hegemônico contribuiu para que as concepções em 

saúde se perdessem em sua fragmentação e individualidade, reforçando um modelo 

assistencial focado na doença e na cura.   

Durante a formação acadêmica, o tema sobre a morte é pouco abordado, o que 

propicia a existência de lacunas na formação e, ao longo desse processo, o estudante vai 
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elaborando esses conceitos com base no que lhe foi passado com maior intensidade, o que 

talvez o faça acreditar que somente a cura e a recuperação do paciente sejam características de 

um bom cuidado (SILVEIRA et al., 2016). 

Nessa perspectiva, os CPs consistem em práticas direcionadas ao paciente que 

excluem essa ideia central de cura, pois se sabe que a doença instalada é progressiva, 

irreversível e não responsiva ao tratamento estabelecido. Com isso, o cuidar deve propiciar 

uma assistência adequada e integral, visando à qualidade e ao conforto nesse momento da 

vida (SILVEIRA et al., 2016). 

 

 

Formação docente insuficiente em cuidados paliativos 

 

Esta subcategoria sinaliza a insegurança e sofrimento docente, quando este precisa se 

posicionar sobre os cuidados paliativos, devido à sua pouca ou quase nenhuma formação na 

área, revelando-se como uma fragilidade inerente às discussões dessa temática. 

Nas narrativas dos coordenadores, ressaltaram-se fatores como a insegurança e 

carência de capacitação docente para lidar com esse assunto, diante de sua própria formação 

profissional, visto que, durante a graduação, não tiveram abordagens qualificadas. Bem como 

ausência de conhecimentos específicos sobre o tema, que podem ser alcançados através de 

iniciativas próprias, mas que, diante das dificuldades no acesso dessa formação, permanecem 

sem capacitação para preencher essa lacuna no processo formativo do profissional enfermeiro. 

Nesse sentido, vejamos algumas falas que se destacaram: 

 

[...] a gente não tem formação na área e nem tem uma segurança 

para abordar a temática dentro das disciplinas que a gente já 

trabalha [...] até porque ele não tem uma formação que garante a 

segurança para ele em cuidados paliativos e, no nosso grupo 

específico, a gente não tem nenhum colega que teve uma vivência boa 

que pudesse nos ajudar assim: eu vim de um hospital x que trabalha 

muito isso e eu posso ajudar vocês com fóruns de discussão, com 

concursos. Infelizmente a gente não tem hoje um colega que pudesse 

nos ajudar nisso [...] o corpo docente, ele precisa ser qualificado 

para trabalhar a temática para essa geração de conhecimento. [...] os 

professores que estão hoje em sala de aula vivenciaram a enfermagem 

de ontem, e a enfermagem de ontem não nos preparou para isso. 

Então, a preocupação é: esses cursos precisam correr para preparar 

os enfermeiros, porque, senão, a gente não transforma a realidade 

social. [...] a gente não consegue levar para a sala de aula aquilo que 

a gente não compreendeu, e a gente não aprendeu. E a gente não tem 

buscado, e por diversos motivos, a formação não é barata para 

cuidados paliativos. Então, hoje existe alguns cursos gratuitos online, 
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mas, porque hoje, quando a gente fala em cuidados paliativos[,] a 

gente precisa ir para Sul, Sudeste, para São Paulo, e isso tem custo. 

(Borboleta-esmeralda). 

 

Nós não temos ninguém, nenhum um professor que tenha uma 

capacitação nessa área. (Borboleta Coruja). 

 

Então. se você me perguntasse: “Tem algum professor com formação 

em cuidados paliativos?”. Não. Nós temos três professores que são 

mestres em cuidados clínicos, de um modo geral. Mas eu acho que 

tem, sim, uma necessidade formação específica para a gente não 

aprender fazendo. Seria interessante que os cursos passassem a ter 

pessoas com formações específicas nesse assunto [...]. (Borboleta 

Flambeau). 

 

[...] acho que também é necessário que, os próprios professores, eles 

sejam capacitados sobre a temática. Eu não tenho certeza se os 

professores que trabalham diretamente ligados a esses campos, que 

têm disciplinas que poderiam estar de forma mais específica 

trabalhando cuidados paliativos, eles são qualificados para isso, eu 

particularmente não sou. (Borboleta Apolo). 

 

Em consonância, Nunes e Santos (2017) apontam que os docentes conferem maior 

importância às atividades técnicas do que às humanísticas, no que se refere à abordagem da 

temática do processo de morte e morrer. Um dos condicionantes do pouco preparo dos 

docentes para lidar com esse assunto refere-se à sua própria formação profissional, visto que, 

durante a graduação, não tiveram abordagens qualificadas sobre a temática, e isto fica como 

um nó crítico neste processo.  

Na educação do futuro exige-se enfrentar os problemas que, conforme Morin (2001), 

“são ignorados ou esquecidos”. Para os educadores, há a preocupação de como transmitir 

conhecimentos dentro de uma estrutura social hierarquizada e em permanente transformação. 

Trata-se de um desafio lidar com os novos saberes que a sociedade moderna exige e que 

contribuição terão estes novos saberes na educação do futuro. Para tanto, é necessária a 

reforma do pensamento, articular e organizar os conhecimentos e, assim, reconhecer e 

conhecer os problemas do mundo (MORIN, 2001). 

 

É preciso aprender a enfrentar a incerteza, já que vivemos em uma época de 

mudanças em que os valores são ambivalentes, em que tudo é ligado. É por 

isso que a educação do futuro deve se voltar para as incertezas ligadas ao 

conhecimento. (MORIN, 2001, p. 84). 

 

O surgimento do novo não pode ser previsto, senão não seria novo. O avanço da 

história surge a partir de acontecimentos decorridos de inovações ou de criações internas ou 

locais e são tratados como desvios em relação à normalidade (MORIN, 2001). 
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6.2 SEGUNDA ETAPA: ANÁLISE DO PROJETO PEDAGÓGICO E MATRIZ 

CURRICULAR DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR  

 

 Participaram do estudo 11 IES com cursos de graduação em enfermagem ativos, sendo 

quatro públicas e seis privadas. Foram analisados e revisados os PPCs e matrizes curriculares 

dos cursos de graduação de enfermagem de nove IES do Rio Grande do Norte. Duas 

instituições privadas se recusaram a fornecer esses documentos (A10 e A11), portanto os 

dados dessas instituições encontram-se incompletos, tendo em vista que as informações 

encontradas se restringiram apenas ao âmbito público, através de buscas online (sites das 

IES). O Quadro 3 apresenta a síntese das principais características dos cursos de graduação 

em enfermagem participantes deste estudo. 

 

Quadro 3 – Caracterização das instituições de ensino superior de enfermagem do Estado do 

Rio Grande do Norte, Natal/RN, 2018 

ID Inicio 

do 

Curso 

Acesso Turnos com aula Turmas 

vigentes 

Prazo mínimo 

de 

Integralização 

Curricular 

Ano de 

criação da 

matriz 

curricular e do 

PPC  

Carga horária 

para 

integralização 

curricular 

A1 1974 Pública Diurno 9 turmas 10 semestres 2018 4.200 horas 

A2 2007 Privada Matutino, noturno 10 turmas 10 semestres 2017 4.360 horas 

A3 2006 Pública Diurno 9 turmas 09 semestres 2012 4040 horas 

A4 2013 Privada Noturno 6 turmas 10 semestres 2013 4.800 horas 

A5 1971 Pública Diurno 5 turmas 09 semestres 2015 4.775 horas 

A6 2004 Pública Diurno 4 turmas 09 semestres 2015 4.695 horas 

A7 2006 Pública Diurno 4 turmas 09 semestres 2015 4.775 horas 

A8 2008 Privada Matutino, 

vespertino, noturno 

12 turmas 10 semestres 2018 4.000 horas 

A9 2004 Privada Matutino, 

vespertino, noturno 

12 turmas 10 semestres 2018 4.424 horas 

A10 - Privada Matutino/noturno - 10 semestres - 4.145 horas 

A11 2009 Privada Matutino/noturno 7 turmas - - - 

*ID: Identificação. 

Fonte: Elaboração da autora, 2018. 

 

Dos Cursos de enfermagem pesquisados que compuseram esse estudo, o mais antigo 

teve início em 1971, já o curso mais recente iniciou-se em 2013. Todas as IES públicas 
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apresentam período integral, e unanimidade na oferta dessa modalidade. O quantitativo de 

turmas vigentes variou nos cursos de graduação entre sete e dez turmas. No que se refere ao 

prazo para integralização curricular, os cursos apresentam a possibilidade de dez semestres ou 

nove semestres.  

Em relação ao ano de criação dos PPCs e matrizes curriculares ativas, nota-se que a 

mais antiga data do ano de 2006, todavia, no geral, observa-se tratar de documentos 

atualizados. 

Diante da análise da presença de componentes curriculares de CPs ou afins aos CPs, 

obteve-se como resultados a total ausência nos cursos de graduação em enfermagem do Rio 

Grande do Norte de componentes curriculares obrigatórios ou optativos em CPs. Quanto à 

presença de componentes curriculares afins aos CPs, dois cursos, A2 e A10, possuem o 

componente curricular tanatologia e enfermagem oncológica, respectivamente, como 

obrigatórios. Três cursos, A1, A2 e A3, possuem componentes curriculares optativos afins a 

CPs, no âmbito da oncologia, conforme o Quadro 4. 

 

Quadro 4 – Componentes curriculares sobre cuidados paliativos nas instituições de ensino 

superior de enfermagem do Estado do Rio Grande do Norte, Natal/RN, 2018 

ID 

Componente 

curricular 

obrigatório de 

cuidados 

paliativos 

Componente 

curricular 

optativo de 

cuidados 

paliativos 

Componente 

curricular 

obrigatório afim 

a cuidados 

paliativos 

Componente 

curricular 

optativo afim a 

cuidados 

paliativos 

Fonte 

A1 Não Não Não Sim  PPC e Matriz Curricular 

A2 Não Não Sim Sim PPC 

A3 Não Não Não Não PPC e Matriz Curricular 

A4 Não Não Não Sim PPC e Matriz Curricular 

A5 Não Não Não Não PPC 

A6 Não  Não Não Não PPC 

A7 Não Não Não Não PPC 

A8 Não Não Não Não PPC e Matriz Curricular 

A9 Não Não Não Não PPC e Matriz Curricular 

A10 Não Não Sim Não Matriz Curricular 

A11 - - - - - 

*ID: Identificação. 

Fonte: Elaboração da autora, 2018. 
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Quanto à presença da palavra-chave “cuidados paliativos” nas ementas das disciplinas, 

apenas em duas IES privadas, sendo: a instituição A4, onde esse termo esteve presente na 

ementa do componente curricular “Nutrição e dietoterapia em enfermagem”, com carga 

horária de 60 horas, e na instituição A9 na ementa do componente curricular “Saúde do 

idoso”, cuja carga horária é 132 horas-aula. Esses achados corroboram com os resultados 

obtidos pelas entrevistas junto aos participantes coordenadores dos cursos, que afirmaram a 

ausência de componentes curriculares de CPs, bem como a insuficiência no ensino da 

temática na formação do enfermeiro.  

Alves (2016), em estudo realizado em todo território nacional com 49 IES federais em 

enfermagem, identificou que em 29 (59.2%) não havia em seus respectivos PPCs ou matrizes 

curriculares CPs como componente curricular obrigatório ou optativo, afim ou específico. 

Além disso, destaca uma distribuição desigual nas regiões do país em relação à oferta desse 

ensino, bem como a raridade na oferta para um país com tamanha dimensão continental.  

Segundo o autor, como disciplina obrigatória este assunto esteve presente somente em 

2,4% das IES pesquisadas, em três IES os CPs apareciam como componente optativo 

(6.12%), 14 IES tinham como afins a CPs (28.6%) e duas IES tinham componentes 

obrigatórios afins a CPs (4.08%). Por regiões do Brasil, o autor identificou que na Região 

Nordeste havia maior oferta de componentes de CPs, já na Região Norte não havia essa oferta 

em qualquer modalidade. Esses dados demonstram a ausência curricular de componentes 

teóricos e práticos em CPs, o que pode comprometer a formação do enfermeiro (ALVES, 

2016). 

Os resultados analisados através desta etapa do estudo revelam a ausência deste 

conteúdo como componente obrigatório ou optativo em todas as IES pesquisadas, além disso, 

observa-se que a temática sobre CPs pode estar presente, principalmente, através de 

componentes curriculares optativos no contexto da assistência oncológica. Fato este que pode 

ser explicado diante do surgimento dos CPs, pois esta filosofia de cuidar teve início no cuidar 

de pacientes com câncer, entretanto, diante das mudanças no perfil demográfico e 

epidemiológico, estendem-se a qualquer paciente, e seus familiares, com doença 

potencialmente fatal. 

Estes achados emprestam forte apoio à tese de que a enfermagem brasileira, em 

especial na região pesquisada, apresenta uma lacuna na formação do enfermeiro em CPs, e 

responde às evidências na literatura sobre as dificuldades vivenciadas e despreparo dos 

profissionais e acadêmicos de enfermagem ao assistirem pacientes com doenças 

potencialmente fatais.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo tratou da análise do ensino dos cuidados paliativos na formação do 

profissional enfermeiro em instituições de ensino superior, no Estado do Rio Grande do 

Norte. Tema de relevância indiscutível e cujos resultados alcançados, certamente, trazem uma 

grande contribuição sobre a necessidade atual e urgente da inclusão desse conteúdo nos 

Projetos Pedagógicos de formação dos profissionais enfermeiros.  

Apontou-se que tal ensino está presente na formação do enfermeiro, diante da ausência 

de disciplinas eletivas ou obrigatórias sobre cuidados paliativos no ensino de enfermagem, 

através dos componentes curriculares: saúde do adulto e do idoso, ética e bioética e oncologia. 

Em uma abordagem teórica através de aulas expositivas dialogadas, e prática diante das 

vivências que o aluno poderá ter no decorrer da graduação. 

Portanto, no contexto de ensino das instituições de ensino superior pesquisadas, 

comprovou-se que, na maioria delas, a temática cuidados paliativos ainda é abordada de 

forma incipiente e fragmentada durante a formação do enfermeiro generalista, e algumas 

vezes, presente como conteúdo em outros componentes curriculares, mas ainda de forma 

incipiente.  

Esses resultados, originários dos depoimentos dos coordenadores participantes 

sinalizam como desafio a inclusão dessa temática num ensino de modelo biomédico na 

formação em saúde, cuja realidade da prática docente é permeada de insegurança decorrente 

de uma formação docente insuficiente e, até inexistente, que os impedem de falar com mais 

propriedade a respeito da formação discente em cuidados paliativos. Nesse âmbito de 

dificuldades, e presente nos depoimentos dos coordenadores das IES pesquisadas, 

vislumbrou-se como potencial saída para esse problema a inserção do conteúdo de forma 

transversal ao longo da formação, associado as experiências práticas em cenários reais e não 

controlados, criação de disciplinas optativas, atividades de extensão universitária, atividades 

práticas com ênfase na interdisciplinaridade, e a essência do cuidar inerente à profissão. 

Nessa ótica, os resultados deste estudo permitem lançar um olhar ampliado acerca das 

necessidades atuais do processo de formação do enfermeiro, e quais mudanças poderão trazer 

impactos para o cuidado em saúde, quando se trata dos cuidados paliativos.  

Ao considerar o perfil demográfico e epidemiológico da população brasileira, e 

mundial, para as condições crônicas, e com isso a crescente necessidade de CPs se revela 

como um desafio para o enfermeiro, por tratar-se de uma nova demanda de cuidado, bem 

como no âmbito no ensino, uma necessidade emergente para os coordenadores e docentes. 
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Diante das novas configurações de saúde e compreensão dos princípios inerentes à 

complexidade do cuidar humano – suas múltiplas e complexas dimensões, e, com isso, maior 

necessidade de atuação profissional qualificada, pautada em princípios humanísticos e éticos, 

questiona-se o fato de a enfermagem e demais profissões da saúde ainda terem por base um 

modelo tradicional de cuidado e não contemplarem os cuidados paliativos no processo 

formativo. 

Assim, propõe-se uma reflexão quanto à formação da enfermagem e demais profissões 

de saúde e uma ação programática para a formação docente e subsequente inserção, em curto 

prazo, curricular específica e transversal do ensino de cuidados paliativos nos cursos de 

graduação em enfermagem do Rio Grande do Norte. Esta inserção deve ir além da inclusão de 

componentes curriculares na formação do enfermeiro, e torna-se fundamental à consolidação 

dos CPs, atendendo às novas regulamentações brasileiras.   

Adiar o estudo do tema durante a graduação para uma posterior pós-graduação, poderá 

contribuir para uma inadequação na formação de profissionais que atuam diretamente com 

pacientes em processo de finitude, e negligenciar as atuais necessidades de saúde da 

população. 

Além disso, é bom ressaltar que no contexto de realização desse estudo, até a sua 

finalização, não havia ainda pós-graduação lato sensu ou stricto sensu em CPs, o que 

representa mais uma dificuldade para os profissionais e docentes que precisam aprofundar 

seus conhecimentos e habilidades na temática, com vistas ao cuidar em consonância com a 

filosofia dos CPs, seja no âmbito do ensino ou da assistência. Portanto, deve-se discutir 

também a necessidade de maior investimento na educação permanente de docentes e 

profissionais da área da saúde e de enfermagem, ampliando as possibilidades de mudanças.  

Este estudo contribui como fomento para as transformações necessárias no processo 

de formação em enfermagem, em especial, no contexto pesquisado, e direciona para mais 

investimentos em pesquisas, debates, sugestões para o ensino da temática que sejam capazes 

mudar a realidade identificada, diante da atual importância do tema. 

Ressalta-se como limitação o cenário pesquisado, apenas no Estado do Rio Grande do 

Norte, não podendo, portanto, seus resultados serem generalizados para todos os cursos de 

graduação de enfermagem do país. Além da população investigada, ter sido apenas com os 

coordenadores de enfermagem, não abrangendo os demais docentes e discentes envolvidos no 

processo de ensino-aprendizagem. Destaca-se, nas investigações literárias realizadas, a 

ausência de estudos que tenham realizado este tipo de pesquisa com os coordenadores de 

enfermagem, configurando-se, talvez, como inovadora na área do ensino de enfermagem. 
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APÊNDICE A 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 

 

ROTEIRO PARA AS ENTREVISTAS 

 

1. CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES E DA INSTITUIÇÃO 

a) Sexo:____________ 

b) Idade:______________  

c) Estado Civil:___________________________ 

d) Tempo de serviço na instituição: __________ 

e) Tempo no exercício do cargo de Coordenador:________ 

f) Formação:__________________ 

g) Instituição:_________________  

h) Tempo de graduação:_______________________________ 

i) Funções na instituição:_______________________________ 

j) Nível de formação profissional: (   ) Graduação, (   ) Especialização, (   ) Mestrado, (   ) 

Doutorado, (   ) Pós-Doutorado.  

k) Área de especialização e/ou de pós-graduação: _________________________ 

l) Em sua formação recebeu conteúdo sobre cuidados paliativos? 

(   ) Sim. Como? (  ) Cursei disciplina (  ) Participei de projeto sobre o tema (  ) Realizei 

estágio com esse tipo de enfoque.  

(   ) Não 

m) Se sim, você considera que foi suficiente para sua formação? 

(   ) Sim 

(   ) Não 
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Justifique:______________________________________________________ 

n) Possui algum curso/capacitação/especialização em cuidados paliativos? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

o) Se sim, qual e a carga horária:_______________________________________ 

3. ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

1. Qual o perfil do enfermeiro egresso do seu curso? 

2. Fale sobre o seu conhecimento em Cuidados Paliativos.  

3. Como são abordados os Cuidados Paliativos no curso de graduação em enfermagem 

em que você atua? 

4. Caso esse conteúdo seja abordado no seu curso, quais métodos ou estratégias 

costumam ser adotadas no processo de ensino-aprendizagem do conteúdo de Cuidados 

Paliativos? 

5. Descreva sugestões sobre como abordar os Cuidados Paliativos no ensino.  

6. No seu entendimento, quais as consequências da não abordagem desse tema no ensino 

de enfermagem? 
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APÊNDICE B 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 

ROTEIRO PARA ANÁLISE DOS PROJETOS PEDAGÓGICOS 

 

CATEGORIAS RESPOSTAS 

Caracterização da Instituição de Ensino Superior 

Instituição de Ensino Superior:  

Ano de fundação:  

Níveis de ensino: (  ) Técnico (  ) Tecnólogo (  ) Superior (  ) Pós-

Graduação (  ) Mestrado (  ) Doutorado (  ) Pós-

Doutorado. 

Forma de ingresso:  

Acesso: (   ) Privada (  ) Pública 

Análise do Projeto Pedagógico e Matriz Curricular dos Cursos de Graduação em Enfermagem 

Ano de criação do Projeto Pedagógico  

Ano de criação da Matriz Curricular  

Turnos com aula (  ) Matutino (  ) Vespertino (  ) Noturno 

Quantitativo de turmas de enfermagem vigentes   

Carga horária para integralização curricular  

Quantos semestres compõem a matriz curricular do 

curso de enfermagem na instituição? 

 

 

Como os conteúdos sobre CPs são descritos no PP do 

curso? Quais conteúdos contribuem para o 

conhecimento de CPs? 

 

Existe um componente específico sobre cuidados 

paliativos, no currículo do curso? Listar nome dos 

componentes. 

 

 

 

Se sim, em qual período é ofertado?  
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APÊNDICE C 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: FORMAÇÃO DO ENFERMEIRO 

EM CUIDADOS PALIATIVOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, que tem 

como pesquisador responsável Rejane Maria Paiva de Menezes. 

Esta pesquisa pretende analisar a formação do enfermeiro em Cuidados Paliativos no 

Estado do Rio Grande do Norte. O motivo que nos leva a fazer este estudo e o beneficio da 

sua participação é gerar uma compreensão sobre como os Cuidados Paliativos têm sido 

abordados nas instituições de ensino superior, o que subsidiará uma reflexão quanto à 

formação do enfermeiro nesse contexto, pois outras pesquisas revelam muitas dificuldades 

vivenciadas na perspectiva da assistência em cuidados paliativos. E, ao considerar o atual 

perfil epidemiológico da população para as doenças crônicas e degenerativas, cresce a 

necessidade de cuidados paliativos e de uma compreensão sobre como o tema está presente na 

formação do enfermeiro. 

Sua participação é voluntária e, caso decida aceitar o convite, você participará de uma 

entrevista com gravação da sua voz, e para isso você irá assinar um termo de autorização. A 

entrevista consiste em perguntas fechadas e abertas, com tempo médio estimado de resposta 

em torno de 1 hora. 

Durante a realização, a previsão de riscos é mínima, ou seja, o risco que você corre é 

semelhante àquele sentido num exame físico ou psicológico de rotina, como o 

constrangimento pela participação ou a exposição da sua opinião a respeito das questões, que 
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poderão ser minimizados através do sigilo e do local da entrevista, que será em ambiente 

reservado.  

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer 

fase da pesquisa, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo. E, em caso de algum problema 

relacionado com a pesquisa, você terá direito à assistência gratuita, que será prestada pela 

pesquisadora Rejane Maria Paiva de Menezes, e-mail rejemene@terra.com.br. Durante todo o 

período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas através desse contato.  

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra, com o 

pesquisador responsável, Rejane Maria Paiva de Menezes. Os dados que você irá nos fornecer 

serão confidenciais e serão divulgados apenas em congressos ou publicações científicas, 

sempre de forma anônima, não havendo divulgação de nenhum dado que possa identificá-lo. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por esta pesquisa em local seguro 

e por um período de 5 anos. 

 

_____________(Rubrica do Participante) __________ (Rubrica do Pesquisador) 

 

Se você tiver gastos pela sua participação nesta pesquisa, eles serão assumidos pelo 

pesquisador e reembolsados para vocês. Se você sofrer qualquer dano decorrente desta 

pesquisa, sendo ele imediato ou tardio, previsto ou não, você será indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética desta pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética 

em Pesquisa – instituição que avalia a ética das pesquisas antes que elas comecem e fornece 

proteção aos participantes das mesmas – da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

nos telefones (84) 3215-3135 / (84) 9.9193.6266, através do e-mail cepufrn@reitoria.ufrn.br 

ou pelo formulário de contato do site <www.cep.propesq.ufrn.br>. Você ainda pode ir 

pessoalmente à sede do CEP, de segunda a sexta, das 08:00h às 12:00h e das 14:00h às 

18:00h, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Campus Central. Lagoa Nova. 

Natal/RN. CEP 59078-970. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados 

serão coletados nesta pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela 

trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da 

pesquisa FORMAÇÃO DO ENFERMEIRO EM CUIDADOS PALIATIVOS NO ESTADO 

mailto:rejemene@terra.com.br
mailto:cepufrn@reitoria.ufrn.br
file:///D:/PGENF/RAFAELA%20DISSERTACAO/www.cep.propesq.ufrn.br
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DO RIO GRANDE DO NORTE, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas 

em congressos e/ou publicações científicas, desde que nenhum dado possa me identificar. 

 

Natal, ______ de____________2018 

_____________________________________ 

 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo FORMAÇÃO DO ENFERMEIRO EM 

CUIDADOS PALIATIVOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, declaro que 

assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente 

e direitos que foram esclarecidos e assegurados ao participante deste estudo, assim como 

manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente de que, na inobservância do compromisso ora assumido, 

estarei infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

 

Natal, ______ de____________2018 

 

 

____________________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 
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APÊNDICE D 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ 

 

Eu, ____________, depois de entender os riscos e benefícios que a pesquisa intitulada 

FORMAÇÃO DO ENFERMEIRO EM CUIDADOS PALIATIVOS NO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO NORTE poderá trazer, e entender especialmente os métodos que serão usados 

para a coleta de dados, assim como estar ciente da necessidade da gravação de minha 

entrevista, AUTORIZO, por meio deste termo, os pesquisadores Rafaella Guilherme 

Gonçalves e Rejane Maria Paiva de Menezes a realizarem a gravação de minha entrevista sem 

custos financeiros a nenhuma parte. 

Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso dos pesquisadores 

acima citados em garantir-me os seguintes direitos: 

1. poderei ler a transcrição de minha gravação; 

2. os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações para a 

pesquisa aqui relatada e outras publicações dela decorrentes, quais sejam: em revistas 

científicas, congressos e jornais; 

3. minha identificação não será revelada em nenhuma das vias de publicação das 

informações geradas; 

4. qualquer outra forma de utilização dessas informações somente poderá ser feita 

mediante minha autorização; 

5. os dados coletados serão guardados por 5 anos, sob a responsabilidade da 

pesquisadora coordenadora da pesquisa Rejane Maria Paiva de Menezes, e após esse período, 

serão destruídos; e, 

6. serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer momento 

e/ou solicitar a posse da gravação e transcrição de minha entrevista. 

 

Natal, ______ de____________2018(.) 

 

 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

   

Assinatura e carimbo do pesquisador responsável 
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ANEXO A 
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