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INTRODUÇÃOINTRODUÇÃO

�� Publicação da World Aliance for Hospice and Publicação da World Aliance for Hospice and 
Palliative Care Palliative Care –– WAHPCA WAHPCA ––
Brasil ficou em 38º no ranking da qualidade de Brasil ficou em 38º no ranking da qualidade de 
morte entre 40 países estudados morte entre 40 países estudados 

�� Adesão precoce a programa de cuidado Adesão precoce a programa de cuidado 
paliativo ajudou pacientes com determinado tipo paliativo ajudou pacientes com determinado tipo 
de neoplasia de pulmão a viver mais e com de neoplasia de pulmão a viver mais e com 
melhor qualidade*.melhor qualidade*.

*N Engl J Med Aug 2010





HISTÓRICOHISTÓRICO

�� Graves deficiências de formação profissionalGraves deficiências de formação profissional

�� CP atinge menos de 10% da sua populaçãoCP atinge menos de 10% da sua população

�� Nos EUA o ensino é obrigatório desde 2000 no Nos EUA o ensino é obrigatório desde 2000 no 
currículo médicocurrículo médico

�� No Brasil reconhecida como especialidade No Brasil reconhecida como especialidade 
desde setembro/2010desde setembro/2010





UCSUCS

�� No curso de medicina é disciplina obrigatória No curso de medicina é disciplina obrigatória 
desde 2005desde 2005

�� 5º semestre5º semestre

�� 1 encontro semanal1 encontro semanal

�� A Liga de CP existe desde 2007A Liga de CP existe desde 2007

�� Em 2010 aconteceu a V Jornada de CPEm 2010 aconteceu a V Jornada de CP



EDUCAÇÃOEDUCAÇÃO

�� Entendimento  do papel  profissionalEntendimento  do papel  profissional

�� Perceber que o desfecho saudável no final Perceber que o desfecho saudável no final �� Perceber que o desfecho saudável no final Perceber que o desfecho saudável no final 
da vida depende de nossas intervençõesda vida depende de nossas intervenções



COMPETÊNCIASCOMPETÊNCIAS
�� Conceito e aspectos históricosConceito e aspectos históricos

�� ComunicaçãoComunicação

�� Manejo sintomáticoManejo sintomático��

�� MultiprofissionalidadeMultiprofissionalidade

�� BioéticaBioética

�� Momento final da vidaMomento final da vida



ST CRISTOPHERST CRISTOPHER



INCA HC IVINCA HC IV



CICELY SAUNDERSCICELY SAUNDERS



Prof. Marco Túlio Assis FigueiredoProf. Marco Túlio Assis Figueiredo

�� Pioneiro com ambulatório e disciplina eletiva de Pioneiro com ambulatório e disciplina eletiva de 
Cuidados Paliativos na UNIFESPCuidados Paliativos na UNIFESP



ESTRATÉGIASESTRATÉGIAS

�� Destaque ao estudo da fisiopatologia Destaque ao estudo da fisiopatologia 
sintomáticasintomática

�� Experiências práticas de comunicaçãoExperiências práticas de comunicação�� Experiências práticas de comunicaçãoExperiências práticas de comunicação

�� Contato com paciente, familia e cuidador e suas Contato com paciente, familia e cuidador e suas 
expectativasexpectativas

�� Discussão de evidênciasDiscussão de evidências



DIFICULDADESDIFICULDADES

�� Dissociação ensinoDissociação ensino--assistênciaassistência

�� Ausência de experência domiciliarAusência de experência domiciliar

�� Integração multiprofissional insuficienteIntegração multiprofissional insuficiente

�� UnidocênciaUnidocência



SOLUÇÕESSOLUÇÕES

�� Agregar cursosAgregar cursos

�� Formar professores voltados ao CPFormar professores voltados ao CP

�� Ensino como parte de política de Ensino como parte de política de 
assistênciaassistência



HISTÓRICOHISTÓRICO

�� Todas escolas de medicina e enfermagem Todas escolas de medicina e enfermagem 
possuem Cuidado Paliativo em seu currículo no possuem Cuidado Paliativo em seu currículo no 
Reino UnidoReino Unido

�� No Brasil 23 serviços de cuidados paliativos No Brasil 23 serviços de cuidados paliativos 
inscritos no IAHPCinscritos no IAHPC

�� INCA é pioneiro como serviço e ensinoINCA é pioneiro como serviço e ensino



INICIATIVASINICIATIVAS
�� Retomada do ambulatório de CP no HGRetomada do ambulatório de CP no HG

�� Unidade de internação para conforto sintomático Unidade de internação para conforto sintomático 

�� Formar grupo docente multiprofissional em Formar grupo docente multiprofissional em 
cuidado paliativocuidado paliativo

�� Ensino de CP em todos cursos da área da Ensino de CP em todos cursos da área da 
saúdesaúde



RESULTADOSRESULTADOS

�� Assistência qualificada e gratificanteAssistência qualificada e gratificante

�� Discussão crítica presente no cotidianoDiscussão crítica presente no cotidiano

�� Treinamento de serviços públicos e saúde Treinamento de serviços públicos e saúde 
suplementarsuplementar

�� Criação de novo cenários profissionaisCriação de novo cenários profissionais



““O estudo da morte é o estudo da vida. O O estudo da morte é o estudo da vida. O 
conhecimento da finitude do Homem é essencial conhecimento da finitude do Homem é essencial 
ao saber do médico “ ao saber do médico “ 

Marco Tullio de Assis FigueiredoMarco Tullio de Assis Figueiredo



Vista CansadaVista Cansada
Uma criança vê o que o adulto não vê o que o adulto não Uma criança vê o que o adulto não vê o que o adulto não 

vê. vê. 
Tem olhos atentos e limpos para o espetáculo do mundo.   Tem olhos atentos e limpos para o espetáculo do mundo.   
O poeta é capaz de ver pela primeira vez o que, de fato, O poeta é capaz de ver pela primeira vez o que, de fato, 

ninguém vê. ninguém vê. 
Há pai que nunca viu o próprio filho. Há pai que nunca viu o próprio filho. Há pai que nunca viu o próprio filho. Há pai que nunca viu o próprio filho. 
Marido que nunca viu a própria mulher, isso existe as Marido que nunca viu a própria mulher, isso existe as 

pampas. pampas. 
Nossos olhos se gastam no diaNossos olhos se gastam no dia--dia, opacos. dia, opacos. 
É por aí que se instala no coração o monstro da É por aí que se instala no coração o monstro da 

indiferença.indiferença.
Otto Lara ResendeOtto Lara Resende




