
INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO – UMA OFERTA TEÓRICO-PRÁTICA EM 
ABORDAGEM A PACIENTES EM SITUAÇÕES DE TERMINALIDADE PARA 
ACADÊMICOS DE MEDICINA. 
 
Introdução: A vivência clínica em pacientes com doenças crônico-
degenerativas em fase avançada é essencial para a formação e educação 
médica, visto que a terminalidade é um evento natural da vida, com a qual o 
profissional de saúde se depara no cotidiano de suas atividades práticas. 
Entretanto, há grandes lacunas no currículo da graduação de Medicina, na 
maioria das instituições de ensino, em não preparar, efetivamente, futuros 
médicos para uma melhor compreensão do processo de morte e morrer. A 
ausência de um cenário para treinamento teórico-prático relativo à abordagem 
integral dos pacientes nestas condições contribui, de forma significante, para a 
insegurança do profissional em realizar este manejo, bem como prolonga o 
sofrimento, por parte dos pacientes e família, ocasionando uma má assistência 
em cuidados paliativos. Relato de experiência: Em 2017, a Liga Acadêmica de 
Saúde e Espiritualidade do Cariri, projeto vinculado à Pró-Reitoria de Extensão 
da Universidade Federal do Cariri, em Barbalha, realizou uma parceria com o 
Ambulatório da Dor no Câncer e Cuidados Paliativos, na cidade do Crato-CE, a 
fim de que seus ligantes pudessem receber educação e treinamento nessa 
área. Semanalmente, os alunos acompanham neste serviço o atendimento dos 
pacientes pela médica responsável e docente da Instituição, que discute e 
orienta sobre o controle de sintomas, técnicas de comunicação em má notícias, 
alívio da dor, promoção à autonomia do paciente, além de uma abordagem em 
espiritualidade, assistência aos familiares, entre outras necessidades ao 
atendimento integral. A partir disso, visando estimular uma reflexão intimista, 
cada ligante deve escrever um relatório sobre as experiências vivenciadas no 
momento da prática, enquadrado num portfólio, o qual é reportado à médica, 
para que ela possa acompanhar o impacto da atividade na formação dos 
acadêmicos como um feedback eficaz como metodologia ativa de ensino. 
Considerações finais: Acredita-se, então, que atividades didáticas em 
cenários práticos destinados aos Cuidados Paliativos, fazendo acontecer a 
integração ensino-serviço, devem ser ofertadas na graduação médica, a fim de 
se formarem profissionais com conhecimento adequado da 
multidimensionalidade e do controle da dor, dando-lhes subsídios para lidar 
com os que estão vivenciando a terminalidade, priorizando a qualidade de vida. 


