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INTRODUÇÃO: Os Cuidados Paliativos vêm crescendo de forma gradativa com o passar 

dos anos e junto com eles a necessidade de um ensino que possibilite aos profissionais, 

principalmente da área da saúde, a exercer de maneira adequada essa prática. Os estudos 

apontam que a oferta do ensino dos Cuidados Paliativos no Brasil durante a graduação é 

considerada baixa, sendo possível afirmar que existe uma lacuna em relação ao conhecimento 

dessa temática na formação dos profissionais de saúde, dentre estes o profissional Biomédico. 

O ensino da temática durante a graduação é preconizado a nível mundial e nacional, no 

entanto, não há propostas de ensino dos Cuidados Paliativos propriamente dito nas diretrizes 

curriculares do curso de Biomedicina, fator esse questionável visto que o profissional 

Biomédico atua ativamente na prática dos Cuidados Paliativos por meio diversas de suas 

habilitações. OBJETIVO: Diante dos fatores apresentados, o presente estudo buscou avaliar 

qual é o conhecimento dos estudantes de graduação em Biomedicina acerca dos Cuidados 

Paliativos. METODOLOGIA: Para tal, realizou-se uma pesquisa de abordagem quantitativa 

com estudantes de graduação do curso de Biomedicina de uma Instituição de Ensino Superior 

do Paraná. Foi aplicado a estes estudantes um questionário contendo 15 perguntas acerca dos 

Cuidados Paliativos e subtemas relacionados como dor e Diretivas Antecipadas de Vontade, 

sendo que o questionário foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob o parecer n° 

4.468.172. Todos os 136 estudantes do curso Biomedicina, cursando entre o primeiro e último 

período receberam o questionário, dos quais 54 foram devolvidos e 49 foram considerados 

segundo os critérios de inclusão e exclusão. A interpretação dos dados foi realizada por meio 

de estatística simples com cálculo de proporções em percentagem. RESULTADOS: Através 

da interpretação das respostas foi possível inferir que os estudantes possuem um 

conhecimento genérico sobre os Cuidados Paliativos e subtemas relacionados, ou seja, sem 

especificação ampla, detalhada ou domínio técnico a respeito do tema, como é esperado de 

um profissional da área da saúde. A pesquisa evidenciou que a maioria (93,9%) dos 

estudantes afirmou saber o que significa o termo Cuidados Paliativos, no entanto, ao serem 

questionados sobre o conhecimento a respeito da definição dos Cuidados Paliativos segundo a 

Organização Mundial de Saúde, a maioria dos estudantes (71,4%) afirmou não a conhecer. Da 

mesma forma, a maioria dos estudantes (75,5%) afirmou não ter recebido informações acerca 

do que são Cuidados Paliativos durante a graduação e 98,0% dos estudantes afirmou não ter 

tido nenhuma disciplina específica que abordasse conteúdos relativos aos Cuidados 

Paliativos. Logo, os resultados foram ao encontro do esperado, visto que as diretrizes não 

preconizam especificamente o ensino. Todavia, há matérias relativas as habilitações dos 

Biomédicos que envolvem a prática dos Cuidados Paliativos, como por exemplo Medicina 

Tradicional Chinesa, Práticas Interativas e Complementares ou mesmo Farmacologia, o que 

justifica o percentual de estudantes (24,5%) que afirmou ter recebido informações acerca dos 

Cuidados Paliativos durante a graduação, sendo este um dos aspectos positivos desta 

pesquisa. Simultaneamente, os estudantes evidenciaram a necessidade de se aprender mais 

sobre a temática, sendo este outro aspecto importante e de impacto positivo da pesquisa, pois 



demonstra o interesse dos estudantes a respeito do tema.  CONCLUSÃO: Através deste 

estudo, evidenciou-se a necessidade que os estudantes têm de melhorar seus conhecimentos a 

respeito dos Cuidados Paliativos e subtemas relacionados, necessidade esta que pode ser 

sanada através de uma abordagem mais específica da temática durante graduação nas IES e 

por meio do desenvolvimento de atividades extracurriculares tais como feiras, palestras, 

encontros, jornadas, elaboração de material didático e projetos de extensão, visando sempre 

aprimorar a educação em saúde e a capacitação dos profissionais da área. 
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