
CUIDADOS PALIATIVOS: UMA PROPOSTA DE TREINAMENTO EM ENSINO E APRENDIZAGEM 

NA FORMAÇÃO INTEGRAL E HUMANIZADA NA GRADUAÇÃO EM MEDICINA. 

INTRODUÇÃO: Há mais de 15 anos, a Sociedade Espanhola de Cuidados Paliativos destacou a 

importância de se incorporar a formação em Medicina Paliativa no currículo de graduação dos 

profissionais de saúde. No Brasil, nota-se uma necessidade da abertura de espaços para 

discussão em torno deste tema, em vistas a gerar uma nova cultura assistencial que 

contemple, holisticamente, pacientes com dor e cuidados paliativos, e adotar medidas, no 

âmbito do SUS, através de uma abordagem por equipe multiprofissional, nas diversas 

dimensões que envolvem o paciente e família. Nessa perspectiva, a monitoria de Introdução à 

Saúde e Espiritualidade em Semiologia Médica foi instituída no curso de Medicina, da 

Universidade Federal do Cariri, em 2016, vinculada à Liga Acadêmica de Saúde e 

Espiritualidade do Cariri, com objetivo de ofertar aos estudantes do 4º semestre um campo de 

estágio teórico-prático, fomentando-os a reconhecer a espiritualidade como fonte de bem-

estar e qualidade de vida. RELATO DE EXPERIÊNCIA: A priori, os alunos recebem um 

treinamento teórico, em sala de aula, fundamentado nos princípios de humanização em saúde 

e cuidados paliativos, com foco no método FICA, instrumento de coleta de anamnese 

espiritual, desenvolvido pela médica Christina Puchalski. Posteriormente, no campo prático, 

realizado no Ambulatório de Terapia da Dor no Câncer e Cuidados Paliativos, sob orientação 

dos monitores, realizam anamnese e exame físico em pacientes previamente selecionados, 

acometidos com dor oncológica, sendo muitos com dor total, assim denominado por Cicely 

Saunders. Após discussão das histórias coletadas, supervisionada pela docente responsável 

pelo serviço, é realizada a tomada de decisão terapêutica, com enfoque no controle dos 

sintomas e nas dimensões psicológicas, sociais e espirituais do paciente e família, com 

agendamentos subsequentes. Desse modo, este tipo de integração ensino-serviço promove 

um processo de ensino-aprendizagem aos alunos que envolve a aquisição de atitudes, 

conhecimentos e habilidades para o manejo adequado destes pacientes, tais como: 

acolhimento com escuta qualificada, compaixão, aplicação em técnica em má notícia (SPIKES), 

decisões compartilhadas, respeitando os princípios bioéticos dos cuidados paliativos, além da 

oferta terapêutica de custo acessível, para o controle da dor e de outros sintomas, 

promovendo um seguimento clínico ao paciente e família durante o processo saúde-doença de 

forma digna, priorizando a vida com qualidade. 

 


