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RESUMO: Introdução: O envelhecimento populacional e os avanços da medicina 

moderna contribuíram para o aumento significativo da prevalência de doenças crônicas e 

degenerativas, e consequentemente na demanda por necessidades múltiplas de cuidado. 

Segundo a Worldwide Hospice Palliative Care Alliance (JACKSON, 2015), organização 

internacional não governamental que se concentra no desenvolvimento dos Cuidados 

Paliativos e Hospices no mundo, estima-se que, a cada ano, 40 milhões de pessoas do mundo 

precisam de cuidados paliativos (CP). De acordo com a definição da Organização Mundial de 

Saúde (OMS), CP é uma abordagem que promove a qualidade de vida de pacientes 

(pediátricos ou adultos) e seus familiares, atuando na prevenção e alívio do sofrimento  destes 

que enfrentam doenças que ameaçam a continuidade da vida como, por exemplo, as 

neoplasias, falências orgânicas (insuficiência cardíaca e doença pulmonar obstrutiva crônica) 

e neurodegenerativas, como doença de Alzheimer e de Parkinson. Para diminuir o sofrimento, 

é necessário a identificação precoce, avaliação e tratamento da dor e outros problemas de 

natureza física, psicológica, social e espiritual. (CARVALHO; PARSONS, 2012).Vale 

sublinhar que a formação médica, na sociedade contemporânea ocidental, é pautada no 

modelo cartesiano e técnico-científico de valorização da cura em detrimento do cuidado 

médico. No que diz respeito à cura, visa o investimento na vida a qualquer preço, na qual a 

medicina de alta tecnologia se torna presente, e as práticas mais humanistas ficam em 

segundo plano. Já no paradigma do cuidar, há uma aceitação da morte como parte da 

condição humana, leva-se em conta a pessoa doente, e não somente a doença; enfatiza-se a 

multidimensionalidade da doença, a dor total (KOVÁCS, 2012). Nesse contexto, o conceito 

de saúde torna-se completo apenas quando tem seu sentido ampliado para além da questão 

biológica e abrange toda a esfera biopsicossocial e espiritual à qual o indivíduo se insere e se 

define. Essa complexidade deve ser sempre considerada quando se presta atendimento em 

saúde, seja este curativo ou paliativo. Devido a esta importância, surge a atual tendência de 

transformação das linhas curriculares, formadoras de profissionais da saúde, com a inserção 

de nuances de humanização (OLIVEIRA; FERREIRA; REZENDE, 2013).  

 

Objetivos: Identificar o conhecimento dos docentes sobre temas relacionados aos cuidados 

paliativos como: finitude, morte e luto do curso de graduação em medicina da Universidade 

Municipal de São Caetano do Sul (USCS). 



Metodologia: Trata-se de uma pesquisa transversal, de caráter quantitativa e exploratória, 

realizada por intermédio de revisão de literatura e aplicação de questionário online a todo 

corpo docente do curso de graduação de medicina da USCS do campus Bela Vista. O projeto 

de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, Número do Parecer: 4.780.709. 

Como instrumento metodológico foi utilizado um questionário composto por 17 questões, 

contendo perguntas sobre dados pessoais, características profissionais e conhecimento de 

temas relacionados a cuidados paliativos. O envio dos questionários foi realizado por e-mail e 

whatsapp, a partir de um convite para participação na pesquisa, procedida pela leitura e 

concordância do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).  

Resultados: Após a aplicação do questionário a todos (129) os professores, obtivemos um 

total de 53 participantes. No que diz respeito ao perfil docente, a amostra foi constituída por 

54,7% de docentes do gênero masculino e 45,3% do gênero feminino, com média de idade de 

46,6 anos, variando de 31 a 67 anos. Em relação à formação, a maioria possui graduação em 

medicina (77,8%), havendo também fisioterapeutas, enfermeiros, psicólogos, um dentista e 

um biólogo. Com relação ao tempo de formado na graduação, a média foi de 21,1 anos, 

variando de 6 a 40 anos. Considerando a carreira acadêmica, em média, o tempo de docência 

é de 9,8 anos, variando de 1 a 31 anos. No que concerne à titulação máxima, 46,3% possuem 

doutorado, 26,4% têm mestrado e 18,9% possuem pós-graduação e a maioria (83,3%) possui 

formação em metodologias ativas. Em relação ao nível de formação, os temas de cuidado 

paliativo e finitude, houve predomínio de docentes que estudaram sozinhos (35,2% e 27,7%, 

respectivamente). Por outro lado, 27,7% não possuem formação em cuidados paliativos e 

24,1% não possuem formação em finitude. No que concerne à temática da morte e de luto, a 

maioria teve formação durante a graduação (42,6% e 37,0%, respectivamente), embora os 

dois temas também foram estudados individualmente (35,2% para morte e 31,5% para luto). 

Foi evidenciado que 45,3% sentem-se confortáveis quando questionados sobre as reações e 

sentimentos perante a morte.  No entanto, observou-se que 38,9% dos docentes se sentem 

inaptos ou parcialmente inaptos, em abordar a temática de Cuidados Paliativos; 29,6% se 

consideram inaptos ou parcialmente inaptos em falar sobre finitude para os alunos; 25,9% se 

sentem inaptos ou parcialmente inaptos em abordar o tema da morte, e 24,0% se sentem 

inaptos ou parcialmente inaptos a falarem sobre luto.  

Conclusões: Por meio dos resultados, observamos que a maioria dos docentes, apesar de 

possuírem como maior titulação o doutorado, a área de formação em cuidados paliativos é 

parcamente escolhida. Este dado evidencia juntamente a carência de estudos e pesquisas 

relacionados ao CP. Em relação aos temas de morte e luto, apesar de os docentes sinalizarem 

que o fato de aprenderem de forma autodidata, isso não implica em uma incapacidade de lidar 

com o tema, considerando que responderam que se sentem aptos e parcialmente aptos. Outro 

dado relevante que a pesquisa trouxe, é a  importância de um curso de atualização na área de 

CP. Diante disso, ressalta-se a relevância de atividades de desenvolvimento docente para que 

consigam estar em consonância com a Diretriz Nacional Curricular e o Projeto Pedagógico da 

faculdade, e, assim, consigam contribuir para uma formação ética e humana dos discentes. 
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