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RESUMO  
 

Oliveira TT. Aprendizagem baseada em equipes: uma intervenção educacional 
promovendo competências em cuidados paliativos 
 
No Brasil, há poucos serviços estruturados, profissionais capacitados ou detentores 
dos princípios do Cuidado Paliativo. A lacuna de conhecimento acerca do tema torna-
se um obstáculo para o desenvolvimento da área. As Diretrizes Curriculares Nacionais 
para o curso de Medicina preconizam a formação de um profissional mais ético e 
humanista e incluem o enfrentamento do processo de morte na formação médica. 
Adotam a Metodologia Ativa para a formação profissional que desenvolve 
características humanistas no indivíduo, valorizando seu conhecimento prévio e suas 
experiências pessoais, o que pode contribuir para mudar esse cenário. A partir dessas 
considerações, o estudo teve como objetivos realizar uma intervenção educacional 
sobre cuidados paliativos com estudantes do 6º ano de medicina e médicos 
residentes, utilizando a estratégia Aprendizagem Baseada em Equipe (TBL), avaliar a 
autopercepção das competências em cuidados paliativos dos participantes antes e 
após a intervenção, avaliar a intervenção educacional. Trata-se de pesquisa 
descritiva, analítica, transversal, quantitativa e qualitativa de intervenção educacional. 
A amostra foi composta por 13 estudantes do 12º período do curso de Medicina da 
UNIFEV e por 8 residentes da Clínica Médica da Santa Casa de Votuporanga. A 
intervenção seguiu as etapas da estratégia adotada: preparação pré-classe, garantia 
de preparo, aplicação de conceitos. Foi realizada avaliação diagnóstica antes e após 
a intervenção educacional por meio do Instrumento Tipo Likert para avaliação de 
autopercepção de desenvolvimento de competências em Cuidados Paliativos em 
Medicina de Família e Comunidade que aborda os temas: comunicação em cuidados 
paliativos, aumento de conforto na doença incluindo fase terminal, emergência em 
cuidados paliativos, assistência ao fim da vida. A intervenção foi avaliada 
qualitativamente por meio da opinião dos participantes e quantitativamente por 
estatística descritiva com confecção de tabelas de contingência de frequência 
absoluta e relativa. Os resultados das avaliações pré e pós-teste mostraram melhora 
significativa da autopercepção dos participantes em relação às competências 
analisadas. As médias de inferência para a comparação das competências entre pré 
e pós-testes apresentaram diferenças significativas, considerando p<0,05. A de maior 
evolução foi a competência em comunicação (1,029, p=0,0001) e a de menor 
evolução foi a competência em emergências (0,865, p=0,0001). Segundo os 
participantes, a intervenção melhorou o nível de conhecimento em Cuidados 
Paliativos, antes raso e insuficiente, permitindo correção de conceitos e de ideias 
prévias através do feedback imediato. A discussão em grupo e a aplicabilidade do 
tema foram pontos estimulantes e fortes da intervenção. Entretanto, a falta de preparo 
individual e a competitividade disfuncional entre os participantes foram as maiores 
dificuldades encontradas, somadas ao tempo prolongado da atividade. O TBL se 
mostrou uma intervenção adequada, melhorando a percepção dos participantes em 
relação aos cuidados paliativos e atitudes na prática clínica. Fica reforçada a 
necessidade de estimular o aprendizado contínuo, assim como trabalhar de forma 
mais aprofundada Cuidados Paliativos na graduação.  

Palavras-chave: Cuidado Paliativo, Inquéritos e Questionários, Medicina, Educação, 
Aprendizagem, Conhecimento, Comunicação. 



 
 

 

 

ABSTRACT 
 
Oliveira TT. Team-based learning: an educational intervention promoting palliative 
care skills. 
 
In Brazil, there are few structured services, trained professionals or holders of the 
principles of Palliative Care. The knowledge gap on the subject becomes an obstacle 
for the development of the area. The National Curriculum Guidelines for the Medicine 
course advocate the formation of a more ethical and humanistic professional and 
include the confrontation of the death process in medical education, for this, they adopt 
the Active Methodology to change this scenario. The study aims to: carry out an 
educational intervention on palliative care with 6th-year medical students and medical 
residents, using the Team-Based Learning (TBL) strategy, evaluate the self-perception 
of palliative care skills of the participants before and after the intervention, evaluate the 
educational intervention. It is descriptive, analytical, transversal, quantitative and 
qualitative research of educational intervention. The sample consisted of 13 students 
from the 12th period of the Medicine course at UNIFEV and 8 residents of the Medical 
Clinic of Santa Casa de Votuporanga. The intervention followed the steps of the 
adopted strategy: pre-class preparation, guarantee of preparation, application of 
concepts. A diagnostic evaluation was carried out before and after the educational 
intervention through a self-administered questionnaire, the instrument used was: 
Likert-type instrument for the Assessment of Self-Perception of Skills Development in 
Palliative Care in Family and Community Medicine1, which addresses the themes: 
communication in care palliative care, increased comfort in illness including terminal 
phase, emergency palliative care, end-of-life care. The intervention was qualitatively 
evaluated through the participants' opinions and quantitatively through descriptive 
statistics with the creation of contingency tables of absolute and relative frequency. 
The results of the pre- and post-test evaluations showed a significant improvement in 
the participants' self-perception regarding the analyzed competences. The inference 
means for the comparison of competences between pre- and post-tests showed 
significant differences, considering p<0.05. The one with the greatest evolution was 
competence in communication (1.029, p=0.0001) and the one with the lowest evolution 
was competence in emergencies (0.865, p=0.0001). According to the participants, the 
intervention improved the level of knowledge in Palliative Care, which was previously 
shallow and insufficient; allowing correction of previous concepts and ideas through 
immediate feedback. The group discussion and the applicability of the theme were 
stimulating and strong points of the intervention; the lack of individual preparation and 
dysfunctional competitiveness among the participants were the greatest difficulties 
encountered, added to the prolonged time of the activity. TBL proved to be an 
adequate intervention, improving participants' perception of palliative care and 
attitudes in clinical practice. The great need to encourage continuous learning is 
reinforced, as well as to work more deeply on Palliative Care in graduation. 
 
Keywords: Palliative Care, Surveys and Questionnaires, Medicine, Education, 
Learning, Knowledge, Communication. 
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1 INTRODUÇÃO  
 

1.1 Cuidado Paliativo 
 
 Cuidado Paliativo é um tema discutido em âmbito nacional e internacional. Suas 

práticas são confundidas com a eutanásia, sofrendo preconceito por parte dos 

profissionais da saúde, pacientes e familiares. No entanto, o Cuidado Paliativo (CP), 

se baseia em princípios que promovem qualidade de vida a pacientes de todas as 

faixas etárias, envolvendo neste processo seus familiares, diante de doenças que 

ameacem a vida. Previne, identifica e alivia o sofrimento através do controle da dor 

em todas as suas esferas: física, psíquica, social e espiritual, experimentada tanto por 

adultos quanto por crianças em sua fase final de vida. Promove dignidade e qualidade 

de vida durante a evolução da doença utilizando-se das melhores evidências.1 

 Dessa forma, concentra-se em uma definição ampla que inclui todos aqueles 

indivíduos que possuem uma doença aguda ou crônica que ameace a vida, 

melhorando, em consequência, a sensação de abandono. O foco é o sofrimento do 

paciente independente do prognóstico.1 Estima-se que, aproximadamente, 40 milhões 

de pessoas, por ano, precisem de Cuidados Paliativos, dos quais 78% se encontram 

nos países de baixo e médio desenvolvimento econômico e apenas 14% tenham 

citado os Cuidados Paliativos (CP). Para modificar esse panorama, propõem-se a 

inclusão dos Cuidados Paliativos na atenção primária à saúde (APS), bem como o 

treinamento de profissionais em Cuidados Paliativos.2 

  A Academia Nacional de Cuidados Paliativos (ANCP) descreve o panorama 

brasileiro nessa modalidade e equipara o Brasil a países como Angola, Bangladesh, 

Congo, Moçambique e Irã, que ofertam cuidados paliativos de forma isolada, sem 

integração com serviços de saúde, sem financiamento e escassez de medicamentos, 

ganhando destaque a morfina. O Brasil, portanto, ainda é um País em que pessoas 

portadoras de doenças graves vivem com dor não controlada e sem receberem 

Cuidados Paliativos adequado.1  

 O CP tradicionalmente é associado ao tratamento oncológico, embora possa 

ser empregado em todas as situações de doença que ameace a vida. Esse fato ocorre 

uma vez que 70% dos pacientes que possuem o diagnóstico de câncer no mundo irão 
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vir a óbito por consequência da patologia que, normalmente, é acompanhada de 

sofrimento físico: sintomas como dispneia, dor, anorexia, astenia e psíquico: 

enfrentamento do luto.3     

         Evitar estereótipos para aqueles que iniciam o CP e incluir a espiritualidade e a 

família como parte do tratamento possibilitou que termos antigos fossem substituídos 

por textos mais abrangentes. Terminalidade deu seu lugar para doença que ameaça 

a vida, enquanto impossibilidade de cura foi representada por tratamento modificador 

da doença.2     

           A prática de Cuidados Paliativos, pelos aspectos humanísticos, pode ser 

entendida como uma filosofia do cuidar. Ao promover qualidade de vida, alívio do 

sofrimento e aceitação da morte como processo natural, oferece atenção ao ser 

humano nas dimensões biopsicossociais e espirituais.  

         A inclusão da espiritualidade dentro do CP inova o olhar do profissional diante 

do paciente, associando ao científico a análise dos aspectos subjetivos, abordando o 

paciente como um todo.  O profissional adentra no campo individual do paciente e sua 

percepção diante da vida, seu preparo espiritual para os momentos de sofrimento, 

identifica aqueles que ainda não o tem, buscando ajudar de forma empática e 

acolhedora, promovendo conforto nos momentos finais. Diferente de religiosidade, 

baseada em instituições e dogmas, celebrações e rituais, a espiritualidade se baseia 

no indivíduo e em sua transcendência. Religiosidade pode ser praticada por uma 

comunidade, pode prover conforto e melhorar a vida dos seus praticantes, funcionar 

como um canal para a exteriorização da espiritualidade. É o básico dentro da religião. 
4,5  

         A espiritualidade quando abordada nos Cuidados Paliativos pode contribuir 

para amenizar a dor e o sofrimento. É uma ferramenta tão valiosa quanto os 

tratamentos farmacológicos e, nos serviços de CP, ainda não é plenamente abordada 

por falta de tempo, de local adequado, fatores pessoais ou falta de treinamento dos 

profissionais para esta abordagem. Estudos nessa temática mostraram a importância 

da espiritualidade no alívio da dor crônica, da ansiedade e da depressão, mostrando 

a íntima relação entre o sofrimento psicossomático com sintomas físicos, que, quando 

melhorados, atingem o objetivo do CP, qualificando a vida do paciente.5 

 A lacuna de conhecimento que existe entre os profissionais dificulta a prática e 

a identificação de pacientes elegíveis aos cuidados paliativos fora do contexto do 

cuidado oncológico.6 A falta de cursos de especialização, pós-graduação, residência 
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médica e a não obrigatoriedade do tema na matriz curricular dos cursos de medicina 

e enfermagem aumentam essa dificuldade. Assim sendo, percebe-se que há uma 

dificuldade quanto à prática dessa modalidade terapêutica por muitos profissionais de 

saúde, dificultando, dessa maneira, a sua execução plena e satisfatória.1 

 A população brasileira está envelhecendo. Como consequência, o número de 

profissionais capacitados e instituições para atender essa demanda aumenta 

proporcionalmente.7 A necessidade de analisar as competências para o 

enfrentamento do fim da vida não é uma necessidade atual. O tema vem sendo 

discutido amplamente desde a década de 90, quando já se constatava a necessidade 

de sua inclusão na residência médica e na graduação, visando à melhora na qualidade 

de vida do paciente e de seus familiares.7 

 Levando em consideração o Manual de Cuidados Paliativos, publicado pela 

Academia Nacional de Cuidados Paliativos (ANCP), essa modalidade de terapêutica 

não é baseada em protocolos, mas em princípios, os quais consistem em: 1. Promover 

o alívio da dor e outros sintomas desagradáveis; 2. Afirmar a vida e considerar a morte 

como um processo normal da vida; 3. Não acelerar nem adiar a morte; 4. Integrar os 

aspectos psicológicos e espirituais no cuidado ao paciente; 5. Oferecer um sistema 

de suporte que possibilite o paciente viver tão ativamente quanto possível, até o 

momento da sua morte; 6. Oferecer sistema de suporte para auxiliar os familiares 

durante a doença do paciente e a enfrentar o luto; 7. Abordagem multiprofissional para 

focar as necessidades dos pacientes e seus familiares, incluindo acompanhamento 

do luto; 8. Melhorar a qualidade de vida e influenciar positivamente o curso da doença; 

9. Deve ser iniciado o mais precocemente possível, juntamente a outras medidas de 

prolongamento da vida.2 

 A prática interdisciplinar visando às necessidades físicas, emocionais, sociais 

e espirituais e a abrangência do Cuidado Paliativo não só no fim da vida, mas também 

àqueles portadores de doenças crônicas que ameaçam a vida1, reforçam a 

necessidade de conhecimento prévio e competência de toda equipe para eleger 

pacientes e conduzir os casos identificados.8  

 O Cuidado Paliativo pode ser dividido em três categorias de atendimento, 1- 

abordagem em cuidados paliativos, cujas ações são direcionadas aos profissionais 

generalistas, sem formação especializada em CP, 2- Cuidado Paliativo Geral,  

praticado por profissionais diretamente relacionados com essa modalidade de 

cuidado, como, por exemplo, a equipe de oncologia, 3- Cuidados Paliativos 
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Especializado, exercidos por especialistas nessa área de atuação, em um ambiente 

preparado e estruturado para o CP.9 Prover conhecimento em CP, inicialmente como 

uma abordagem em Cuidado Paliativo, é o começo para a estruturação de um serviço 

e de uma equipe capacitada para realizar ações em CP. 10  

          Autonomia, dignidade, relação entre doente e profissional, qualidade de vida, 

posição entre a vida e a morte, comunicação, educação pública, abordagem 

multiprofissional, perda e luto constituem o CP. O indivíduo se torna apto ao seu 

exercício quando proporciona ao paciente as características elencadas. Para atingir 

esse conhecimento, os profissionais devem adquirir competências. As competências 

centrais foram listadas pelo Jornal Europeu de Cuidados Paliativos, 2013, como 

documento norteador, priorizando características essenciais para uma equipe 

generalista que deseja exercer CP de qualidade.9 

          No documento, as competências são numeradas de 1 a 10  e referem-se: à 

aplicabilidade do cuidado paliativo em um ambiente próprio e seguro para o paciente 

e seus familiares, ao conhecimento para se aumentar o conforto físico diante das 

doenças enfrentadas, ao atendimento  das necessidade sociais e espirituais dos 

pacientes, ao conhecimento sobre o cuidar diante da evolução da doença a curto, 

médio e longo prazo e  ao acolhimento das dúvidas para responder aos desafios éticos 

de tomada de decisões, somar o cuidado integral a uma equipe interdisciplinar, 

aprimorar a comunicação, o autoconhecimento e o desenvolvimento profissional 

contínuo. 

 

1.1 Educação em Cuidados Paliativos 
 

        Em 2014, mudanças ocorreram nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

curso de Medicina, exigindo a formação de um profissional mais ético e humanista. O 

enfrentamento do processo de morte foi incluído nessas modificações, como parte 

integrante da formação médica.3  

          A dificuldade para a formação profissional adequada ainda existe já que a 

importância dada ao tema pelo ensino médico no Brasil é pequena ou insuficiente, 

pois faltam profissionais preparados para treinamento destas habilidades, mesmo 

diante de estruturas adequadas.11 Incluir o CP na graduação é um obstáculo que deve 

ser superado, pois o tema, quando trabalhado de forma adequada, atinge o objetivo 
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de formar o profissional desejado atualmente pelas DCNs: ético, humanista, defensor 

da dignidade humana, comunicativo, empático, que saiba trabalhar em equipe 

respeitando a autonomia do indivíduo.12 

           A formação acadêmica dos profissionais de saúde foca na vida. A morte é vista 

como fracasso. Práticas educacionais, principalmente com a inclusão da tanatologia 

como parte da graduação, têm ajudado a disseminar competências em CP. Apesar 

da grande maioria dos cursos serem voltados para a prática da cura como única forma 

de sucesso profissional, alguns destes têm seguido o exemplo de Universidades 

estrangeiras, com discussões envolvendo a morte e a qualidade de morrer, não sendo 

mais a cura a única possibilidade de se promover saúde e, com isso, tem-se formado 

profissionais mais preparados para o enfrentamento da morte e suas frustrações.  

           Levando em consideração a necessidade de adquirir certos conhecimentos, 

indaga-se o modo pelo qual esse aprendizado e as habilidades necessárias serão 

alcançados. Nota-se que há mudanças rápidas e contínuas na sociedade 

contemporânea, as quais obrigam a evolução da forma de lecionar para atingir o 

objetivo desejado. Essa dinâmica é percebida por meio de relatos de docentes que 

afirmam que, nos moldes tradicionais, não há grande participação por parte de seus 

alunos, assim como de discentes que relatam aulas cansativas, desinteressantes e 

improdutivas.13 O conhecimento transferido de forma enfadonha e programática se 

torna insignificante aos olhos desses alunos.14 

        Uma estratégia que vem sendo utilizada para as transformações profundas na 

educação superior consiste em tornar o estudante um promotor da sua própria ação 

educativa, dando-lhe autonomia e capacidade de elaboração do seu conhecimento, 

ultrapassando a barreira do ensino tradicional onde o discente era apenas espectador. 

Esse modelo de ensino é baseado em métodos ativos de ensino-aprendizagem, 

conceitos de educação crítica e reflexiva, protagonizando o educando na busca por 

conhecimento.9 

 Algumas das teorias que embasam as metodologias ativas refletem o 

profissional moderno. O interacionismo de Vigotsky ressalta que a interação social é 

fundamental para construção do conhecimento. O contato com pais, avós, irmãos, 

pares, indivíduos de diferentes culturas e pensamentos aprimoram sua capacidade de 

resolução de problemas e geram novos conhecimentos.14  

 A aprendizagem significativa de Asubel propõe a valorização do conhecimento 

prévio, tornando o aprendizado subjetivo e não arbitrário. O autor reconhece que o 
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conhecimento construído em cima de um conhecimento prévio se torna significativo 

ao indivíduo, refina seu conhecimento e o incorpora de maneira permanente, pois tem 

significado. Portanto, a parte central de sua teoria se resume na valorização do 

conhecimento prévio como facilitador para aquisição de novos.15  

 Freire apoia o princípio de que o indivíduo também é produtor do saber, 

reforçando a idealização de Asubel. Enfatiza que ensinar não é simplesmente 

transferir conhecimento, mas criar possibilidade para a sua construção. Uma das 

ideias é a de mesclar realidade concreta e disciplina curricular, estabelecendo uma 

intimidade entre o que se sabe por suas experiências sociais com que se ensina nos 

currículos tradicionais. As metodologias ativas têm forte embasamento nos ideais de 

Freire e possuem ferramentas que permitem essa mistura entre o saber individual, 

prévio e o profissional, tornando assim significativo o aprendizado.16 O que se vive em 

suas experiências pode ser aproveitado no seu cotidiano profissional.  

 Um profissional formado por meio desses embasamentos tem subsídios para 

ouvir, dialogar, solucionar problemas, construir novos conhecimentos o que o torna 

ideal para intermediar o cuidado do paciente, de sua família em sua terminalidade. A 

vivência de situações difíceis que exigem soluções de problemas e respeito a 

autonomia, sedimentam conhecimento, fazem que o saber seja construído e não 

apenas transferido.16 

 Percebe-se que essa proposta visa a estimular a autoaprendizagem e a 

curiosidade para pesquisar, refletir e analisar as situações do dia a dia, sendo o 

professor apenas um facilitador, mediador, ativador.17 Um método ativo considerado 

bom deve ser construtivista, reflexivo, crítico, interdisciplinar, contextualizado, 

investigativo, humanista, motivador, desafiador.18  

 Ações em CP devem ser realizadas por todo e qualquer profissional de saúde, 

já que eles podem se deparar com o processo de morte em todas as esferas da saúde, 

das mais complexas às mais básicas e o âmbito pessoal, que exigem uma formação 

ampla, questionadora e ética.12  

 Dentro dessa sistemática de MA (metodologias ativas), foi incorporado o 

método TBL (Team-based learning) ou ABE (Aprendizagem Baseada em Equipes). 
Essa estratégia de ensino consiste em uma ferramenta que requer apenas um 

facilitador para sua execução.19 Aos participantes são disponibilizados materiais para 

estudo e preparação prévia. Um encontro é agendado para execução da atividade 

proposta, na qual os discentes serão testados individualmente e após em grupos.20 
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 Durante a intervenção, é necessário ter uma garantia de que o discente se 

preparou por meio de um teste individual (conhecido como individual readiness 

assurance test – iRAT), que deve ser respondido sem que haja consulta do material 

didático. Nesse método, há a possibilidade de se apostar em apenas uma resposta 

correta, ou em mais de uma. Por exemplo, se na questão um que possui quatro 

alternativas e valendo quatro pontos e o discente estiver em dúvida entre a alternativa 

“b” e a alternativa “d”, ele pode apostar dois pontos em cada uma.19,20 

 O teste individual é seguido de um teste em equipe (conhecido como group 

readiness assurance test – gRAT), também sem consulta. Nesse momento, há a 

discussão entre os alunos envolvidos. Cada um deve defender seu ponto, 

argumentando com base em materiais estudados, para que haja um consenso e uma 

resposta final seja dada.  

          Com esse método, cada indivíduo se torna responsável pela construção de um 

conceito juntamente com o seu grupo pré-estabelecido, além de praticar a 

argumentação para defender seu ponto de vista. E, assim, são treinadas habilidades 

de comunicação, argumentação e convencimento. Ainda nessa fase, é necessário que 

o grupo saiba de forma imediata as respostas das questões, auxiliando na decisão e 

no feedback imediato. Pode-se utilizar uma folha com as alternativas cobertas por 

etiquetas, as quais devem ser retiradas. É necessário anotar a pontuação feita 

individual e aquela do grupo para que haja uma comparação do trabalho.19,20 
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Figura 1 - Gabarito

 
Fonte: Bollela et al.21 
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Figura 2 - Gabarito. 

 
Fonte: Bollela et al.21 

A resposta correta está pontuada com formato de estrela. Todas as alternativas foram cobertas por 

adesivos que impediam a visualização da resposta. 

 
         Após esses processos, há espaço para apelação de questões não condizentes 

com o estudo bibliográfico. O apelo deve ser acompanhado de argumentação e 

sugestão de melhora. Ele deve ser feito por escrito, por toda a equipe, em formulários 

e encaminhada ao professor com as referências consultadas.20 

 Como fechamento da dinâmica, o docente pode realizar um feedback sobre o 

assunto abordado, no intuito de concretizar alguns detalhes que tenham ficado 

pendentes.20 

           A última etapa se constitui na aplicação de conceitos, em que os grupos 

formados são expostos a problemas reais, que contemplam o tema abordado na 

prática diária, proporcionando o debate entre os participantes, para chegarem a uma 
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decisão comum, resolvendo assim dilemas por meio da utilização de conhecimentos 

adquiridos ou aperfeiçoados nas etapas anteriores. 

           Os conceitos embutidos no TBL: trabalho em equipe, argumentação, reflexão, 

enfrentamento de problemas, respeito a autonomia do indivíduo, capacidade de 

síntese, empatia, convívio com diferentes modelos de aprendizagem, reforçam o 

trabalho interdisciplinar que existe no CP.22  

           No exercício clínico atual, em serviços que não contam com uma equipe 

especializada para CP, ou protocolos instituídos, a prática pode ser exercida pelos 

profissionais locais, desde que eles sejam capacitados para realizar tais ações, 

buscando sempre o mais alto padrão.9  Para a implantação de uma equipe engajada 

e que domine as competências necessárias para CP, é necessário investimento de 

cunho educacional, estrutural e financeiro: compra de insumos, contratação de 

recursos humanos, investimento em medicamentos diversificados, mas 

principalmente o investimento em opioides.2 

 Em serviços nos quais estão presentes equipes multiprofissionais, e que 

exercem o CP, as dificuldades quanto à educação continuada, capacitações e falta de 

diálogo e consenso nas abordagens ainda são presentes.3 Avaliar a autopercepção 

das competências para o cuidado paliativo e suas mudanças com intervenções 

educacionais pode ser o início para implantação de um serviço de qualidade, visto que 

autopercepção, de acordo com Sociedade Brasileira de Psicanálise Clínica, define-se 

como a compreensão de suas próprias atitudes e crenças que se baseiam em seu 

comportamento. Inferir o autoconhecimento possibilita que tenhamos conhecimento 

de nós mesmos, permitindo que o processo de mudança e melhorias se inicie.23  

          O termo competência engloba a capacidade que o indivíduo possui de mobilizar 

conhecimentos prévios, experiências pessoais e profissionais, conhecimentos 

teóricos e responder às diferentes dificuldades e situações da vida cotidiana e 

profissional.24 Ter a autopercepção de suas competências é um fator decisivo para o 

profissional, já que, nos dias atuais, pela exigência de um profissional diferenciado, 

saber reconhecer no que ele se destaca garante o direcionamento e o aprimoramento 

de suas habilidades, aproveitando ao máximo o potencial desse indivíduo.24  

           A solução para pequenos serviços e para aqueles já instituídos pode ser 

encontrada em uma educação de qualidade, estimuladora, crítica e reflexiva, 

principalmente daqueles responsáveis pelas condutas quanto aos Cuidados 

Paliativos, melhorando a prática clínica desses profissionais.10    
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  A autopercepção das competências em Cuidado Paliativo possibilita ao 

profissional identificar habilidades individuais, teóricas e humanistas essenciais para 

desenvolvimento de suas ações, sendo um importante parâmetro para entender a 

motivação dos profissionais em relação ao CP.24 

 O modelo hospitalocêntrico, focado no diagnóstico e na cura, não se encaixa 

mais na realidade atual. A busca por um profissional empático, crítico e reflexivo exige 

que seu aprendizado seja baseado na realidade concreta e no enfrentamento dos 

problemas desde os ensinamentos básicos.16 

                O TBL tem, em sua estrutura, características facilitadoras para identificar 

aspectos humanos: capacidade de ouvir, síntese, reflexão, autonomia, argumentação 

e enfrentamento da realidade, oportunizando a autoavaliação das competências 

profissionais. 

 Avaliar a autopercepção dos residentes  de clínica médica e dos alunos do 

sexto ano do curso de Medicina em relação a Cuidados Paliativos e introduzir 

conhecimento na área, utilizando essa ferramenta como promotora e constatar os 

resultados após a avaliação, em um hospital terciário, da rede SUS, pode dar 

subsídios para aprimorar as estratégias de ensino de Cuidados Paliativos para que 

seja exercido de forma integral, diminuindo as barreiras, otimizando recursos e 

melhorando o trabalho em equipe. 

 

2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 
  

 Avaliar os efeitos de uma intervenção educacional em relação ao aprendizado 

de Cuidados Paliativos em estudantes do 12º período do Curso de Medicina e Médicos 

Residentes que atuam na clínica médica de um hospital de ensino. 

 

2.2 Objetivos Específicos 
 

• Identificar a autopercepção dos estudantes e residentes sobre competências 

em cuidados paliativos.  

• Realizar a intervenção educacional com a estratégia do Team Based Learning. 
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• Avaliar a autopercepção das competências em cuidados paliativos, após 

intervenção. 

• Comparar as competências em cuidado paliativo pré e pós teste. 

• Avaliar a intervenção educacional. 

 

3 MÉTODOS 

3.1 Desenho do estudo 
 

Trata-se de um estudo transversal, analítico, descritivo, quantitativo e 

qualitativo. 

 

3.2  Cenário do estudo 
           

 O estudo foi realizado na Santa Casa de Votuporanga, localizada no noroeste 

do Estado de São Paulo, classificada como hospital estruturante, de alta e média 

complexidade, com 226 leitos, referência para 53 municípios, com uma média de 

atendimento de 800 mil pacientes/ano. A proposta da instituição para estruturação de 

Cuidados Paliativos está em seu primeiro nível de complexidade, em que se estuda a 

viabilidade para o estabelecimento de políticas institucionais e fluxos de atendimento 

que incorporem CP à rotina de cuidado. 

 

3.3  Participantes do estudo 
            

 Foram convidados para participar do estudo os alunos da graduação cursando 

o 12º período do curso de Medicina da UNIFEV de Votuporanga e os residentes 

matriculados no ano de 2020 na especialidade Clínica Médica, da Santa Casa de 

Votuporanga. Somaram-se 72 integrantes. 

         Alunos e residentes foram convidados pessoalmente, ou por aplicativo 

WhatsApp, pela pesquisadora, que explicou o termo de consentimento e objetivos da 

pesquisa, resultando em uma amostra de 28 participantes: 16 alunos e 12 residentes. 

No entanto, foram excluídos 7 participantes que se ausentaram no dia da intervenção 
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educacional. A amostra final foi composta de 21 participantes: 13 alunos e 8 

residentes.  

 

3.3.1 Critérios de inclusão dos participantes 
  

 Foram incluídos alunos e residentes que assinaram o TCLE. Os estudantes 

estavam devidamente matriculados no curso de Medicina da UNIFEV e cursando o 

12º semestre da graduação e residentes de Clínica Médica em atividade e 

devidamente inscritos no programa de residência de Clínica Médica da Santa Casa 

de Votuporanga, no ano de 2020. 

        

3.3.2 Critérios de exclusão dos participantes 
         

 Foram excluídos do estudo os participantes que haviam assinado o TCLE e 

respondido ao pré-teste e se ausentaram no dia marcado para a intervenção 

educacional. 

      

3.4  Coleta de dados 
 

3.4.1 Instrumentos de coleta de dados 
  

 Para a identificação da autopercepção sobre conhecimentos em relação aos 

Cuidados Paliativos, foi aplicada uma avaliação por meio do Instrumento Tipo Likert 

para avaliação de autopercepção de desenvolvimento de competências em Cuidados 

Paliativos em Medicina de Família e Comunidade, validado por Santos,25 que aborda 

os temas: comunicação em cuidados paliativos, aumento de conforto na doença 

incluindo fase terminal, emergência em cuidados paliativos, assistência ao fim da vida. 

(Anexo A). Os participantes classificaram sua autopercepção em cada assertiva como: 

1- não capacitado em, 2- parcialmente capacitado em, mas necessito de muita 

formação, 3- parcialmente capacitado em, mas necessito de alguma formação, 4- 

capacitado em.25  
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         O questionário foi solicitado em via e-mail e por telefone à autora, a qual 

autorizou o seu uso de forma integral como descrito em carta no anexo B.  

            A escala tipo Likert é utilizada para mensuração de atitudes.  Foi proposta, em 

sua forma original, por autor de mesmo nome, em 1932. Ela é a mais aceita para 

identificar a intensidade e direção de atitudes e comportamentos entre pesquisadores 

e estudos de mercado.26 

 A intervenção educacional seguiu os conceitos da Aprendizagem Baseada em 

Equipes. Durante a intervenção educativa, foram aplicados testes de garantia de 

preparo (Apêndice A), tanto individuais quanto em equipe, contendo 12 questões de 

múltipla escolha sobre conceitos em CP. Foram resolvidos 10 problemas de cunho 

prático com teor realístico, aplicando-se os conceitos estudados (Apêndice B).20  

 Após a intervenção educacional, foi realizada avaliação somativa (pós-teste), 

sete dias após a intervenção, utilizando-se o mesmo instrumento da avaliação 

diagnóstica. Além disso, foi solicitado que os participantes manifestassem suas 

opiniões sobre a intervenção (fortalezas, fragilidades e sugestões) em questões 

abertas de livre discurso (Apêndice C). 

 

3.4.2 Procedimentos de coleta de dados 
                

 Inicialmente, foi aplicado o pré-teste de forma individual, sem consulta às 

referências de conteúdo, com objetivo de avaliar a autopercepção dos participantes e 

intimidade com o tema. O questionário (anexo A) foi transcorrido para formato online, 

através da plataforma Google Forms, contendo espaço para identificação do 

participante, facilitando a equiparação de suas respostas e controle de participação, e 

enviado link por meio do aplicativo WhatsApp.  O pré-teste abordou os temas 

essenciais do Cuidado Paliativo, sendo um instrumento norteador para averiguar a 

melhora da percepção após a intervenção educacional. 

          O questionário foi enviado individualmente para os participantes do estudo, com 

7 dias de antecedência da intervenção educacional e as respostas foram enviadas 

diretamente para o e-mail cadastrado na plataforma Google Forms, e submetida à 

análise estatística, mantendo sigilo de suas respostas e identificação. Foram enviados 

28 questionários, foram recebidas 28 respostas, sendo 7 destas descartadas após a 

ausência desses participantes, no dia da intervenção.  
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 O material educativo para estudo prévio sobre o tema CP abordou: dieta e 

nutrição, dor, conceitos teóricos, relatos reais de acolhimento de famílias e pacientes 

em sua terminalidade, emergências em cuidados paliativos, comunicação de más 

notícias. Foram enviados aos participantes em formato de vídeos educativos, 

animações, entrevistas e palestras referentes aos temas citados. Um documento em 

PDF, Manual de Cuidados Paliativos, 2020, foi enviado para consulta e como 

referência para a intervenção. Todos, eletronicamente por WhatsApp, para citado 

rápido e prático.27–33  Um intervalo de 15 dias para leitura e familiarização do tema foi 

disponibilizado. 

 As etapas seguintes da Aprendizagem Baseada em Equipes foram realizadas 

em sala disponibilizada pela instituição, espaço UNIFEV, previamente reservado para 

essa atividade, localizado na Santa Casa de Votuporanga, facilitando o deslocamento 

dos alunos e residentes já que eles atuam no meio hospitalar. 

 Os participantes inicialmente foram avaliados quanto ao seu estilo de 

aprendizagem. Foram utilizadas 12 sentenças, baseadas no modelo experiencial de 

Kolb34, definindo o estilo de aprendizagem de cada um, possibilitando uma 

composição heterogênea das equipes estimulando o debate (Anexo C). A 

compreensão desses estilos facilita a adaptação do ambiente para que o 

conhecimento seja compartilhado com maior qualidade.  

          Estilo de aprendizagem se define como a maneira que o indivíduo assimila, 

compreende, entende e processa informações. A aprendizagem depende de 

habilidades e são elas: experiência concreta, pela qual o indivíduo aprende com a 

prática; observação reflexiva, o indivíduo assimila a informação observando e 

analisando por diferentes ângulos; conceituação abstrata, entende através do 

pensamento lógico e experimentação ativa, o fazer e executar conhecimentos facilita 

o aprendizado.  

           O maior aprendizado é atingido quanto se percorre essas quatro esferas. A 

combinação de duas habilidades define o estilo de aprendizagem: divergente 

(reflexivos), se sentem mais confortáveis com situações que geram ideias por serem 

mais emotivos e imaginários; assimilador (teóricos), a partir de exemplos e modelos 

teóricos o conteúdo é assimilado; convergente, respostas a problemas específicos são 

deduzidas por meio de hipóteses; conciliador, prefere a execução dos atos e é 

adaptável a adversidades.35 
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 A mistura de diferentes estilos em uma intervenção que exige comportamentos 

diferentes para resolução de problemas, como o TBL, aumenta a qualidade dos 

debates e das respostas aos problemas apresentados.  

          Foram formadas 4 equipes, compostas de 5 participantes em 3 delas e 6 

participantes em 1 delas, da seguinte forma: 

 

Tabela 1 – Distribuição do número de participantes nas equipes por estilos de 

aprendizagem. Votuporanga,2020 

 

Estilo de Aprendizagem Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Total 

Assimilador 1 1 1 2 5 

Conciliador 1 1 1 1 4 

Convergente 2 2 2 1 7 

Convergente/Conciliador  1   1 

Divergente 1 1 1 1 4 

Total 5 6 5 5 21 
Fonte: dados da Autora 

  

 Para a fase de identificação dos estilos de aprendizagem, foram 

disponibilizados 15 minutos. Transcorrido o período, foi aplicado o Teste de Garantia 

de Preparo Individual, que os participantes responderam, sem consulta a qualquer 

material didático, 12 questões de múltipla escolha que abordavam os seguintes temas: 

comunicação, nutrição, úlceras de pressão em CP, dor, efeito adverso dos opioides, 

dispneia, emergência em cuidado paliativo, luto, atestado de óbito, ética em CP.   

           Contendo cinco alternativas em cada questão, foi atribuído o valor de cinco 

pontos a questão. Os cinco pontos poderiam ser colocados em apenas uma 

alternativa, ou divididos se o participante não estivesse seguro quanto à alternativa 

correta. A pontuação máxima nessa etapa foi de 60 pontos. Foram disponibilizados 

30 minutos para sua execução. 

 A avaliação de garantia de preparo foi discutida pelas equipes por 45 minutos. 

Nessa etapa, os participantes chegaram a uma alternativa comum para cada questão, 

descobrindo então a opção coberta no gabarito. O gabarito foi confeccionado em folha 
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de papel couché, plastificado, com impressão em formato rascunho, para que a 

visualização da alternativa correta não ficasse explícita, quando colocado o papel 

contra a luz. A alternativa correta foi identificada com uma estrela, e as alternativas 

incorretas identificadas com um X. O gabarito foi plastificado e as alternativas cobertas 

por adesivos autocolantes de fácil retirada quando em contato com material 

plastificado.  

 A retirada de apenas uma cobertura garantia ao grupo 5 pontos, duas 

coberturas 3 pontos, três coberturas 2 pontos, quatro coberturas 1 ponto e cinco 

coberturas 0 ponto, sendo a pontuação máxima de 60 pontos. O feedback foi imediato.  

Ao final dessa etapa, foi aberto tempo para apelações e para comparação dos 

resultados individuais e em grupo. A evolução da pontuação individual em relação à 

pontuação grupal foi calculada pela taxa de variação percentual, demonstrado na 

Tabela 2.  

 Em seguida, uma explanação com duração de 40 minutos foi realizada pela 

pesquisadora, abordando os temas presentes na avaliação de garantia de preparo, 

utilizando-se de slides confeccionados em powerpoint.  

 A aplicação de conceitos finalizou o TBL. Foi composta por questões de 

múltipla escolha, com 5 alternativas cada, totalizando 10 questões que discutiam 

temas sobre CP aplicados à realidade do dia a dia, problemas cotidianos, envolvendo 

o cuidado do paciente em sua terminalidade. 

 Os grupos responderam por meio de placas, confeccionadas de letras em EVA, 

com alternativas de A a E. Todos mostraram suas respostas ao mesmo tempo assim 

como suas justificativas e argumentações sobre as escolhas. O fechamento foi 

realizado com reforço de alguns conceitos. 

 Aplicado o TBL, os participantes responderam a três perguntas sobre a 

intervenção realizada (Apêndice C) e foram recolhidos os materiais. A intervenção se 

prolongou por 4 horas, sem intervalos. O horário escolhido foi no período noturno, na 

tentativa de agregar a maior parte de participantes, evitando ausências. Foi oferecido 

água mineral em garrafas individuais e um lanche. Uma observadora, médica 

assistente da enfermaria de Clínica Médica da Santa Casa de Votuporanga, esteve 

presente durante todo o processo do TBL, observando a aplicação da estratégia, 

inconformidades e pontos altos, listando-os em um relatório (Anexo D).  

 Sete dias após intervenção, foi aplicado o pós-teste (Anexo A), transcorrido 

para plataforma, formulário Google Forms, e enviado o link via Whatsapp. As 
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respostas foram enviadas diretamente para o email cadastrado na plataforma Google 

Forms e submetidos à análise estatística. Os participantes tiveram cinco dias úteis 

para responder às questões pelo formulário eletrônico, de forma individual. Foram 

analisadas as respostas de 21 participantes, portanto, todos os participantes que 

finalizaram a intervenção responderam ao pós-teste. Os dados foram coletados nos 

meses de novembro e dezembro de 2020, com prazo inicial em 10 de novembro de 

2020 e final em 23 de dezembro de 2020.  

 

3.5 Análise dos resultados 
 
 Para os resultados do pré e pós-teste foi realizada estatística descritiva com 

confecção de gráficos e tabelas de contingência de frequência absoluta e relativa. As 

pontuações foram obtidas, por participante, a partir da escala Likert (não capacitado=1; 

sinto-me parcialmente capacitado, mas necessito de muita formação=2; sinto-me 

parcialmente capacitado, mas necessito de alguma formação=3; sinto-me capacitado) 

com determinações de média, desvio-padrão por questão e por área avaliadas. 

Posteriormente, foram confeccionados gráficos, tipo boxplot, comparativos das médias 

obtidas dos pré-testes e pós-testes. 

         Para análise de inferência, utilizaram-se as pontuações, conforme escala Likert, 

variando de 1 a 4. Realizou-se, para cada pergunta (variável), o teste de normalidade 

pelo método de Shapiro Wilk a 5% de significância. Essa análise demonstra se a 

variável tem comportamento paramétrico ou não paramétrico. Em seguida, verificando-

se que todas demonstraram comportamento não paramétrico (tanto as questões de pré 

e pós testes, quanto quando comparadas as médias das áreas), realizou-se o teste de 

comparação de média para amostras emparelhadas de Wilcoxon a 5% de significância. 

Para validação do questionário, realizou-se o cálculo de Alfa de Cronbach. O teste de 

Cronbach tem por objetivo avaliar a correlação entre as respostas do formulário de 

resposta através da análise do perfil das respostas dadas pelos participantes. O 

resultado do coeficiente de 0-0,21 é considerado pequeno, 0,22-0,40 razoável, 0,41-

0,60 moderada, 0,61-0,80 substancial e de 0,81-1 quase perfeito.  

         Também foi realizado o teste de correlação linear de Spearman a 5% de 

significância entre a escolaridade e os pontos individuais dos participantes (residentes 

e alunos). Ainda, para comparação entre residentes e alunos, analisaram-se as médias 
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dos pontos individuais entre ambos. Para isso, foi realizado o teste de normalidade dos 

pontos individuais para o grupo aluno e grupo residentes pelo teste de Shapiro-Silk a 

5%. Como para ambas as variáveis se obteve distribuição paramétrica, realizou-se o 

teste t de Student para variáveis independentes a 5% de significância.  

           O teste de regressão linear foi realizado, por área, a 5% de significância com a 

variável independente a média da escala de Likert por participante no pré-teste e 

variável dependente a média da escala de Likert por participante no pós-teste.  

            Aos testes realizados para comprovar a garantia de preparo na intervenção 

educacional, foi aplicada estatística descritiva. Para a análise estatística dos dados e 

confecção dos gráficos, foram utilizados os softwares Excel e IBM SPSS estatistics 

versão 25, 2017. 

        Para a organização e análise das questões discursivas referentes às opiniões 

dos participantes sobre a aplicação do TBL, foi utilizada a técnica do Discurso do 

Sujeito Coletivo.36 As ideias centrais dos discursos foram categorizadas nos temas: 

alcance dos objetivos, pontos fortes, dificuldades, sugestões, contato anterior com o 

tema  e apresentadas em um quadro sinótico. Os discursos e respectivas expressões 

chave e ideias centrais encontram-se no Apêndice D. 

  

3.6  Aspectos éticos 

 

   O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com 

Seres Humanos da UNIFEV, em Votuporanga, São Paulo, conforme a Resolução Nº 

466, de 12 de dezembro de 2012 do Conselho Nacional de Saúde sobre as diretrizes 

e normas regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres humanos sob Nº 

4.197.358. 

 Todos os participantes do estudo assinaram o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (Apêndice D), sendo garantido o sigilo das suas identidades. 
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4 RESULTADOS 
 

4.1 Caracterização dos participantes 
 
 Os participantes foram caracterizados por categoria (aluno, residente), sexo, 

desempenho no teste individual e grupal, evolução no teste grupal. Os resultados da 

fase de garantia de preparo individual e grupal foram comparados, demostrando 

melhora no desempenho quando a atividade foi realizada em grupo. 

 

Tabela 2 – Taxa de Variação Percentual entre a pontuação individual e em equipes, 

no teste de garantia de preparo, segundo a categoria dos participantes. Votuporanga, 

2020. 

Categoria  Sexo Pontos 
Individuais 

Pontos em 
equipe 

Taxa de 
variação 

percentual 
Residente Feminino 27 45 67% 

Residente Feminino 28 45 61% 

Residente Feminino 32 51 59% 

Residente Feminino 15 51 240% 

Residente Feminino 24 49 104% 

Residente Masculino 35 49 40% 

Residente Masculino 26 49 88% 

Residente Masculino 32 49 53% 

Aluno Feminino 21 45 114% 

Aluno Feminino 23 45 96% 

Aluno Feminino 15 45 200% 

Aluno Feminino 22 45 105% 

Aluno Feminino 22 45 105% 

Aluno Feminino 27 45 67% 

Aluno Masculino 31 45 45% 

Aluno Masculino 31 45 45% 

Aluno Feminino 28 51 82% 

Aluno Feminino 18 45 150% 

Aluno Feminino 41 51 24% 

Aluno Masculino 20 51 155% 
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Aluno Masculino 26 49 88% 
Fonte: dados da Autora 

 

4.2  Avaliação das competências em Cuidado Paliativos 
 
4.2.1 Comunicação em Cuidados Paliativos 
 

         Nas oito perguntas referentes à área de comunicação, houve queda das 

categorias “não capacitado”, “parcialmente capacitado, mas necessito de muita 

formação” e “parcialmente capacitado, mas necessito de alguma formação” e aumento 

da categoria “sinto-me capacitado” no pós-teste, como demonstrado na Tabela 3. Os 

aumentos percentuais constatados foram: pergunta 1 (23,8%), pergunta 2 (35,7%), 

pergunta 3 (23,8%), pergunta 4 (30,9%), pergunta 5 (35,7%), pergunta 6 (26,2%), 

pergunta 7 (26,2%), pergunta 8 (35,7%). 

 

Tabela 3 – Frequência das categorias de autopercepção da área de comunicação. 

Votuporanga, 2020. 

Questões            Teste Categorias de Autopercepção 

 1 2 3 4 

Pergunta 1 
Pré-teste N 1 2 11 7 

Pós-teste N 0 0 4 17 

Pergunta 2 
Pré-teste N 2 3 12 4 

Pós-teste N 0 0 2 19 

Pergunta 3 
Pré-teste N 3 3 8 7 

Pós-teste N 0 0 4 17 

Pergunta 4 
Pré-teste N 3 6 10 2 

Pós-teste N 0 0 6 15 

Pergunta 5 
Pré-teste N 2 6 8 5 

Pós-teste N 0 0 1 20 

Pergunta 6 
Pré-teste N 1 6 10 4 

Pós-teste N 0 1 5 15 

Pergunta 7 Pré-teste N 4 4 8 5 
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Pós-teste N 0 0 5 16 

Pergunta 8 
Pré-teste N 3 6 8 4 

Pós-teste N 0 0 2 19 
Fonte: Autora 

Categorias de autopercepção 1 - Não capacitado; 2 - Sinto-me parcialmente capacitado, mas necessito 

de muita formação; 3 - Sinto-me parcialmente capacitado, mas necessito de alguma formação; 4 - Sinto-

me capacitado. 

 

Gráfico 1 – Evolução da autopercepção dentro da área de comunicação, pergunta 1. 
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Gráfico 2– Evolução da autopercepção dentro da área de comunicação, pergunta 2 

 
 
Gráfico 3– Evolução da autopercepção dentro da área de comunicação, pergunta 3. 
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Gráfico 4– Evolução da autopercepção dentro da área de comunicação, pergunta 4. 

 
 

 

Gráfico 5 – Evolução da autopercepção dentro da área de comunicação, pergunta 5. 
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Gráfico 6 – Evolução da autopercepção dentro da área de comunicação, pergunta 6. 

 
 

 

Gráfico 7 – Evolução da autopercepção dentro da área de comunicação, pergunta 7. 
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Gráfico 8 – Evolução da autopercepção dentro da área de comunicação, pergunta 8. 

 
 

4.2.2  Aumento do Conforto ao Longo da Doença 
 
           Nas perguntas 7,9,10,12 e de 15 a 20, houve queda das categorias “não 

capacitado”, “parcialmente capacitado, mas necessito de muita formação” e 

“parcialmente capacitado, mas necessito de alguma formação” e melhoria nas 

respostas da categoria “sinto-me capacitado,” como mostra a Tabela 4. Os aumentos 

constatados foram: pergunta 7 (30,9%), pergunta 9 (35,7%), pergunta 10 (28,6%), 

pergunta 12 (21,5%), pergunta 15 (31%), pergunta 16 (31%), pergunta 17 (33,3%), 

pergunta 18 (33,3%), pergunta 19 (35,6%), pergunta 20 (33,4%). 

Nas perguntas 1,4,5,6 e 11, houve queda das categorias “parcialmente 

capacitado, mas necessito de muita formação” e “parcialmente capacitado, mas 

necessito de alguma formação” e aumento na categoria “sinto-me capacitado”. Os 

aumentos constatados foram: pergunta 1 (26,2%), pergunta 4 (23,8%), pergunta 5 

(26,2%), pergunta 6 (23,8%), pergunta 11 (35,7%). 

        Na pergunta 3, houve queda da categoria “parcialmente capacitado, mas 

necessito de muita formação” e melhoria nas respostas das categorias “parcialmente 

capacitado, mas necessito de alguma formação” (9,5%) e “sinto-me capacitado” 

(4,8%). 
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       Nas perguntas 2 e 13, houve queda das categorias “não capacitado” e 

“parcialmente capacitado, mas necessito de muita formação” respectivamente, 23,8% 

e 7,2% e melhoria nas respostas das categorias “parcialmente capacitado, mas 

necessito de alguma formação”, e “sinto-me capacitado”, respectivamente, 7,2% e 

16,6%. 

      Na pergunta 8, houve queda das categorias “não capacitado” e “parcialmente 

capacitado, mas necessito de muita formação” e melhoria nas respostas da categoria 

“sinto-me capacitado” (26,2%). 

 

Tabela 4 - Frequência das categorias de autopercepção da área de aumento do 

conforto ao longo da doença. Votuporanga, 2020. 
 

Questões            Teste Categorias de Autopercepção 

 1 2 3 4 

Pergunta 1 
Pré-teste N 0 9 9 3 

Pós-teste N 0 0 7 14 

Pergunta 2 
Pré-teste N       8 6 4 3 

Pós-teste N 0 1 14 6 

Pergunta 3 
Pré-teste N 0 7 10 4 

Pós-teste N 0 1 14 6 

Pergunta 4 
Pré-teste N 0 5 11 5 

Pós-teste N 0 0 6 15 

Pergunta 5 
Pré-teste N 0 5 9 7 

Pós-teste N 0 1 2 18 

Pergunta 6 
Pré-teste N 0 2 15 4 

Pós-teste N 0 0 7 14 

Pergunta 7 
Pré-teste N 5 7 8 1 

Pós-teste N 0 0 7 14 

Pergunta 8 
Pré-teste N 5 6 4 6 

Pós-teste N 0 0 4 17 

Pergunta 9 Pré-teste N 6 5 8 2 
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Pós-teste N 0 0 4 17 

Pergunta 10 
Pré-teste N 4 5 9 3 

Pós-teste N 0 0 6 15 

Pergunta 11 
Pré-teste N 0 7 10 4 

Pós-teste N 0 0 2 19 

Pergunta 12 
Pré-teste N 1 6 11 3 

Pós-teste N 0 1 8 12 

Pergunta 13 
Pré-teste N 6 5 9 1 

Pós-teste N 0 1 12 8 

Pergunta 14 
Pré-teste N 4 3 10 4 

Pós-teste N 0 0 2 19 

Pergunta 15 
Pré-teste N 1 6 9        5 

Pós-teste N 0 0 3 18 

Pergunta 16 
Pré-teste N 2 6 10 3 

Pós-teste N 0 1 4 16 

Pergunta 17 
Pré-teste N 1 6 9 5 

Pós-teste N 0 1 1 19 

Pergunta 18 
Pré-teste N 1 2 12 6 

Pós-teste N 0 1 0 20 

Pergunta 19 
Pré-teste N 1 5 12 3 

Pós-teste N 0 1 1 19 

Pergunta 20 
Pré-teste N 2 7 9 3 

Pós-teste N 0 0 4 17 
Fonte: Autora 

Categorias de autopercepção 1 - Não capacitado; 2 - Sinto-me parcialmente capacitado, mas necessito 

de muita formação; 3 - Sinto-me parcialmente capacitado, mas necessito de alguma formação; 4 - Sinto-

me capacitado. 
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Gráfico 9 – Evolução da autopercepção dentro da área de Aumento do Conforto ao 

Longo da Doença, pergunta 1. 

 
 
Gráfico 10 – Evolução da autopercepção dentro da área de Aumento do Conforto ao 

Longo da Doença, pergunta 2. 
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Gráfico 11 – Evolução da autopercepção dentro da área de Aumento do Conforto ao 

Longo da Doença, pergunta 3. 

 
 

 

Gráfico 12– Evolução da autopercepção dentro da área de Aumento do Conforto ao 

Longo da Doença, pergunta 4. 
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Gráfico 13 – Evolução da autopercepção dentro da área de Aumento do Conforto ao 

Longo da Doença, pergunta 5. 

 
 

 

Gráfico 14 – Evolução da autopercepção dentro da área de Aumento do Conforto ao 

Longo da Doença, pergunta 6. 
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Gráfico 15 – Evolução da autopercepção dentro da área de Aumento do Conforto ao 

Longo da Doença, pergunta 7. 

 
 

 

Gráfico 16 – Evolução da autopercepção dentro da área de Aumento do Conforto ao 

Longo da Doença, pergunta 8. 
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Gráfico 17 – Evolução da autopercepção dentro da área de Aumento do Conforto ao 

Longo da Doença, pergunta 9. 

 
 

 

Gráfico 18 – Evolução da autopercepção dentro da área de Aumento do Conforto ao 

Longo da Doença, pergunta 10. 
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Gráfico 19 – Evolução da autopercepção dentro da área de Aumento do Conforto ao 

Longo da Doença, pergunta 11. 

 
 

 

Gráfico 20 – Evolução da autopercepção dentro da área de Aumento do Conforto ao 

Longo da Doença, pergunta 12. 
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Gráfico 21 – Evolução da autopercepção dentro da área de Aumento do Conforto ao 

Longo da Doença, pergunta 13. 

 
 

 

Gráfico 22– Evolução da autopercepção dentro da área de Aumento do Conforto ao 

Longo da Doença, pergunta 14. 
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Gráfico 23– Evolução da autopercepção dentro da área de Aumento do Conforto ao 

Longo da Doença, pergunta 15. 

 
 

 

Gráfico 24– Evolução da autopercepção dentro da área de Aumento do Conforto ao 

Longo da Doença, pergunta 16. 
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Gráfico 25 – Evolução da autopercepção dentro da área de Aumento do Conforto ao 

Longo da Doença, pergunta 17. 

 
 

 

Gráfico 26– Evolução da autopercepção dentro da área de Aumento do Conforto ao 

Longo da Doença, pergunta 18. 
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Gráfico 27 – Evolução da autopercepção dentro da área de Aumento do Conforto ao 

Longo da Doença, pergunta 19. 

 
 

 

Gráfico 28 – Evolução da autopercepção dentro da área de Aumento do Conforto ao 

Longo da Doença, pergunta 20. 
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4.2.3 Emergência em Cuidados Paliativos 
 

          Para a pergunta 1, 3 e 4 de Emergência, houve queda nas respostas das 

categorias “não capacitado” e “parcialmente capacitado, mas necessito de muita 

formação”. A resposta “parcialmente capacitada, mas necessito de alguma formação” 

permaneceu inalterada e houve aumento da categoria “sinto-me capacitado”. Os 

aumentos foram: pergunta 1 (7,1%), pergunta 3 (21,4%), pergunta 4 (21,4%). 

 Na questão 2 de Emergência, houve queda das categorias “não capacitado”, 

“parcialmente capacitado, mas necessito de muita formação” e “parcialmente 

capacitado, mas necessito de alguma formação” e aumento do percentual de 

respostas evidente da categoria “sinto-me capacitado” (33,4%). 

Para a pergunta 5 de Emergência, houve queda das categorias “não 

capacitado” e “parcialmente capacitado, mas necessito de muita formação” e aumento 

evidente das categorias “parcialmente capacitado, mas necessito de alguma formação 

“(14,3%)” e “sinto-me capacitado” (16,6%).  

Na pergunta 6 de Emergência, houve queda das categorias “parcialmente 

capacitado, mas necessito de muita formação” e categoria “parcialmente capacitado, 

mas necessito de alguma formação”, porém “sinto-me capacitado” aumentou (26,2%). 

 

Tabela 5- Frequência das categorias de autopercepção da área de emergências em 

cuidados paliativos. Votuporanga, 2020. 

Questões            Teste Categorias de Autopercepção 

 1 2 3 4 

Pergunta 1 
Pré-teste N 1 3 10 7 

Pós-teste N 0 1 10 10 

Pergunta 2 
Pré-teste N 2 8 8 3 

Pós-teste N 0 2 2 17 

Pergunta 3 
Pré-teste N 2 9 9        1 

Pós-teste N 0 2 9 10 

Pergunta 4 
Pré-teste N 3 8 8 2 

Pós-teste N 0 2 8 11 

Pergunta 5 Pré-teste N 4 11 5 1 
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Pós-teste N 0 2 11 8 

Pergunta 6 
Pré-teste N 0 3 13 5 

Pós-teste N 0 1 4 16 

Fonte: Autora 

Categorias de autopercepção 1 - Não capacitado; 2 - Sinto-me parcialmente capacitado, mas necessito 

de muita formação; 3 - Sinto-me parcialmente capacitado, mas necessito de alguma formação; 4 - Sinto-

me capacitado.  

 

 

Gráfico 29 – Evolução da autopercepção dentro da área de Emergências em 

Cuidados Paliativos, pergunta 1. 
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Gráfico 30 – Evolução da autopercepção dentro da área de Emergências em 

Cuidados Paliativos, pergunta 2. 

 
 

 

Gráfico 31 – Evolução da autopercepção dentro da área de Emergências em 

Cuidados Paliativos, pergunta 3. 
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Gráfico 32 – Evolução da autopercepção dentro da área de Emergências em 

Cuidados Paliativos, pergunta 4. 

 
 

 

Gráfico 33 – Evolução da autopercepção dentro da área de Emergências em 

Cuidados Paliativos, pergunta 5. 

 
 



 
 

 

 

48 

Gráfico 34 – Evolução da autopercepção dentro da área de Emergências em 

Cuidados Paliativos, pergunta 6. 

 
 

 

4.2.4  Assistência ao Fim da Vida 
 
             Para a pergunta 1, houve queda das categorias “não capacitado”, 

“parcialmente capacitado, mas necessito de muito conhecimento” e “parcialmente 

capacitado, mas necessito de algum conhecimento”, com aumento do percentual de 

respostas na categoria “sinto-me capacitado” (40,4%). 

 Na pergunta 2, houve queda das categorias “não capacitado”, “parcialmente 

capacitado, mas necessito de muito conhecimento” e aumento nas categorias 

“parcialmente capacitado, mas necessito de algum conhecimento” (2,4%) e “sinto-me 

capacitado” (21,5%). 

 Na questão 3, houve queda das categorias “parcialmente capacitado, mas 

necessito de muito conhecimento” e “parcialmente capacitado, mas necessito de 

algum conhecimento” e aumento na categoria “sinto-me capacitado” (21,4%). 

 
 
 
 



 
 

 

 

49 

Tabela 6 – Frequência das categorias de autopercepção da área de Assistência ao 

Fim da Vida. Votuporanga, 2020. 

Questões            Teste Categorias de Autopercepção 

 1 2 3 4 

Pergunta 1 
Pré-teste N 4 7 8 2 

Pós-teste N 0 0 2 19 

Pergunta 2 
Pré-teste N 2 9 6 4 

Pós-teste N 0 1 7 13 

Pergunta 3 
Pré-teste N 0 2 9 10 

Pós-teste N 0 0 2 19 

Fonte: Autora 

Categorias de autopercepção 1 - Não capacitado; 2 - Sinto-me parcialmente capacitado, mas necessito 

de muita formação; 3 - Sinto-me parcialmente capacitado, mas necessito de alguma formação; 4 - Sinto-

me capacitado.  

 

Gráfico 35 – Evolução da autopercepção dentro da área de Assistência ao Fim da 

Vida, pergunta 1. 
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Gráfico 36 – Evolução da autopercepção dentro da área de Assistência ao Fim da 

Vida, pergunta 2. 

 
 

 

Gráfico 37 – Evolução da autopercepção dentro da área de Assistência ao Fim da 

Vida, pergunta 3. 
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4.3  Análise de inferência estatística 
 

4.3.1 Comunicação em Cuidados Paliativos 
 
 Todas as perguntas (variáveis), tanto do pré como do pós-teste tiveram 

comportamento não paramétrico, conforme teste de Normalidade de Shapiro-Wilk a 

5% de significância. Conclui-se, pelo teste de inferência realizado, que houve 

diferença significativa para todas as comparações das médias das questões de pré e 

pós-testes (p<0,05), demonstrando que houve melhora nos itens avaliados de 

comunicação. A pergunta 8 teve a maior diferença significativa das médias avaliadas, 

enquanto a pergunta 1 teve a menor diferença significativa comparando-se os testes.  

 

Tabela 7 – Comparação entre as médias da área de Comunicação em Cuidados 

Paliativos. Votuporanga, 2020. 

Comparações 
Diferença 
entre as 
médias 

p-valor 

Pergunta 1 
Pré-teste 

0,667 0,002 
Pós-teste 

Pergunta 2 
Pré-teste 

1,048 0,001 
Pós-teste 

Pergunta 3 
Pré-teste 

0,905 0,001 
Pós-teste 

Pergunta 4 
Pré-teste 

1,190 0,001 
Pós-teste 

Pergunta 5 
Pré-teste 

1,190 0,001 
Pós-teste 

Pergunta 6 
Pré-teste 

0,857 0,001 
Pós-teste 

Pergunta 7 
Pré-teste 

1,095 0,001 
Pós-teste 

Pergunta 8 Pré-teste 1,286 0,001 
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Pós-teste 
Fonte: dados da Autora 

 

4.3.2 Aumento do Conforto ao Longo da Doença 
 
 Todas as perguntas (variáveis), tanto do pré como do pós-teste tiveram 

comportamento não paramétrico, conforme teste de Normalidade de Shapiro-Wilk a 

5% de significância. Conclui-se, pelo teste de inferência realizado de Wilcoxon a 5% 

de significância, que todas as comparações de médias realizadas de pré e pós-testes 

foram significativas (p<0,05). Na pergunta 3, houve a menor diferença de média 

observada e, na pergunta 9, a maior diferença significativa observada. 

 
Tabela 8 – Comparação entre as médias da área de Aumento do Conforto ao Longo 

da Doença. Votuporanga, 2020. 

Comparações 
Diferença 
entre as 
médias 

p-valor 

Pergunta 1 
Pré-teste 

0,952 0,001 
Pós-teste 

Pergunta 2 
Pré-teste 

1,143 0,001 
Pós-teste 

Pergunta 3 
Pré-teste 

0,381 0,029 
Pós-teste 

Pergunta 4 
Pré-teste 

0,714 0,001 
Pós-teste 

Pergunta 5 
Pré-teste 

0,714 0,001 
Pós-teste 

Pergunta 6 
Pré-teste 

0,571 0,001 
Pós-teste 

Pergunta 7 
Pré-teste 

1,429 0,001 
Pós-teste 

Pergunta 8 Pré-teste 1,286 0,001 



 
 

 

 

53 

Pós-teste 

Pergunta 9 
Pré-teste 

1,524 0,001 
Pós-teste 

Pergunta 10 
Pré-teste 

1,19 0,001 
Pós-teste 

Pergunta 11 
Pré-teste 

1,048 0,001 
Pós-teste 

Pergunta 12 
Pré-teste 

0,762 0,002 
Pós-teste 

Pergunta 13 
Pré-teste 

1,095 0,001 
Pós-teste 

Pergunta 14 
Pré-teste 

1,238 0,001 
Pós-teste 

Pergunta 15 
Pré-teste 

1 0,001 
Pós-teste 

Pergunta 16 
Pré-teste 

1,048 0,001 
Pós-teste 

Pergunta 17 
Pré-teste 

1 0,001 
Pós-teste 

Pergunta 18 
Pré-teste 

0,81 0,001 
Pós-teste 

Pergunta 19 
Pré-teste 

1,048 0,001 
Pós-teste 

Pergunta 20 
Pré-teste 

1,19 0,001 
Pós-teste 

Fonte: dados da Autora 
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4.3.3 Emergência em Cuidados Paliativos 
 
           Todas as perguntas (variáveis), tanto do pré como do pós-teste tiveram 

comportamento não paramétrico, conforme teste de Normalidade de Shapiro-Wilk a 

5% de significância. Observa-se pelo teste de inferência realizado, que exceto para a 

comparação da pergunta 1, todas as demais diferenças de médias foram significativas 

(p<0,05). Nota-se também que, para as comparações da pergunta 2 e 5, obteve-se a 

maior diferença significativa, comparando-se pré e pós-testes, enquanto para a 

pergunta 6 houve a menor diferença significativa. 

 
 

Tabela 9 – Comparação entre as médias da área de Emergência em Cuidado 

Paliativo. Votuporanga, 2020. 

 

Comparações 
Diferença 
entre as 
médias 

p-valor 

Pergunta 1 
Pré-teste 

0,333 0,184 
Pós-teste 

Pergunta 2 
Pré-teste 

1,143 0,001 
Pós-teste 

Pergunta 3 
Pré-teste 

0,952 0,001 
Pós-teste 

Pergunta 4 
Pré-teste 

1,000 0,001 
Pós-teste 

Pergunta 5 
Pré-teste 

1,143 0,001 
Pós-teste 

Pergunta 6 
Pré-teste 

0,619 0,002 
Pós-teste 

Fonte: dados da Autora 
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4.3.4 Assistência ao Fim da Vida 
 
 Todas as perguntas (variáveis), tanto do pré como do pós-teste tiveram 

comportamento não paramétrico, conforme teste de Normalidade de Shapiro-Wilk a 

5% de significância. Observa-se, pelo teste de inferência realizado, que todas as 

diferenças de médias foram significativas (p<0,05). A pergunta 1, acerca da área 

Últimos Dias, teve maior evolução significativa em relação às demais. 

 

Tabela 10 – Comparação entre as médias da área de assistência ao Fim da Vida. 

Votuporanga, 2020. 

Comparações 

Diferença 

entre as 

médias 

p-valor 

Pergunta 1 
Pré-teste 

1,524 0,001 
Pós-teste 

Pergunta 2 
Pré-teste 

1,000 0,001 
Pós-teste 

Pergunta 3 
Pré-teste 

0,524 0,001 
Pós-teste 

Fonte: dados da Autora 

  

4.4 Análise comparativa das médias por área de conhecimento 
 
           Todas as áreas (variáveis), tanto do pré como do pós-teste tiveram 

comportamento não paramétrico, conforme teste de Normalidade de Shapiro-Wilk a 

5% de significância. Observa-se, pelo teste de inferência realizado, que todas as 

diferenças de médias foram significativas (p<0,05). A área que teve maior diferença 

significativa (evolução) foi a de Comunicação, enquanto a que teve menor evolução 

foi a de Emergência. 
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Tabela 11 – Comparação entre as médias das áreas de conhecimento em Cuidado 

Paliativo no pré e pós-teste. Votuporanga, 2020 

Comparações Diferença entre 
as médias p-valor  

Comunicação 
Média pré-teste 

1,029                 0,001 
Média pós-teste 

Aumento do 

Conforto ao 

Longo da 

Doença 

Média pré-teste 

1,021 0,001 
Média pós-teste 

Emergência 
Média pré-teste 

0,865 0,001 
Média pós-teste 

Últimos Dias 
Média pré-teste 

1,016 0,001 
Média pós-teste 

Fonte: dados da Autora 

  

Gráfico 38– Comparação das médias da área Comunicação 

 
Fonte: dados da Autora 

 

         Observa-se, no boxplot 1, que houve aumento dos limites inferiores Q1, Q2 

(mediana) e Q3, mantendo-se o limite superior sem modificação quando comparados 

os pré e pós-testes. Observa-se também um achatamento do gráfico boxplot 2, 
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demonstrando que as médias obtidas entre os participantes estão mais próximas entre 

si e da média. Houve dois outliers presentes, um no pré-teste e outro no pós-teste. Eles 

não interferiram na significância do teste realizado. 

  
Gráfico 39 – Comparação de pré e pós-teste das médias da área Aumento do 

Conforto ao Longo da Doença 

 

 
Fonte: dados da Autora 

            

 No boxplot 2, houve aumento dos limites inferiores Q1, Q2 (mediana) e Q3 e do 

limite superior quando comparados ao pré-teste. Observa-se também um achatamento 

do gráfico boxplot 2, demonstrando que as médias obtidas entre os participantes estão 

mais próximas entre si e da média. Houve quatro outliers detectados: dois no pré-teste 

e dois no pós-teste. Eles não interferiram na significância do teste realizado. 
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Gráfico 40 – Comparação de pré e pós-teste das médias da área Emergência 

 
      Fonte: dados da Autora 

 

           No boxplot 3, houve aumento dos limites inferiores Q1, Q2 (mediana) e Q3 

quando comparados pós-teste ao pré-teste. Observa-se que a amplitude interquartil 

(Q3-Q1) mantem-se praticamente a mesma do pré para o pós-teste; entretanto, houve 

aumento do limite inferior e manutenção do limite superior, comparando-se os testes 

realizados. Foram detectados três outliers, sendo um no pré-teste e dois no pós-teste. 

Eles não interferiram na significância do teste realizado. 
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Gráfico 41 – Comparação de pré e pós-teste das médias da área Assistência ao Fim 

da Vida 

 
Fonte: Autora 

 

           Observa-se, no boxplot 4, que houve aumento dos limites inferiores Q1, Q2 

(mediana) e Q3 e manutenção do limite superior quando comparados ao pré-teste.  

Verificou-se um achatamento do gráfico pós-teste, evidenciando a migração de grande 

parte dos praticantes para a categoria “sinto-me capacitado”. Houve um outlier 

detectado no pós-teste, que também não impactou no teste de significância. 

           Constatou-se aumento dos valores de mínimo comparados os pré e pós-testes 

para as áreas de Comunicação, aumento do Conforto ao Longo da Doença e últimos 

dias. Para a área de Emergência, houve uma redução dos valores de mínimo 

comparados ao pré e pós-testes.  

           Para os valores de máximo, observa-se manutenção das médias para 

praticamente todas as áreas, exceto para Emergência, com redução de 1,25%. 

           De forma geral, pela análise da tabela 12 e pelos gráficos boxsplot avaliados, 

observa-se que, do pré para os pós-testes houve aumento da média e também uma 

uniformização de respostas. Isso significa que no pré-teste os alunos tinham o 

sentimento de estarem parcialmente capacitados; entretanto, após a intervenção, 

obteve-se uma melhora significativa no preparo dos estudantes. Também se 
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observam poucos outliers, demonstrando que a intervenção foi significativa nesse 

processo.  

 

Tabela 12 – Comparação descritiva das áreas de conhecimento em cuidados 

paliativos. Votuporanga, 2021. 

Comparações Mínimo Máximo 

Percentis 

Q1 

(25%) 

Mediana 

(50%) 

Q3 

(75%) 

Comunicação 

Média pré-

teste 
1,250 4,000 2,438 2,625 3,375 

Média pós-

teste 
1,60 4,00 2,300 2,800 3,050 

Aumento do 

Conforto ao 

Longo da 

Doença 

Média pré-

teste 
1,167 4,000 2,333 2,667 3,000 

Média pós-

teste 
1,667 4,000 2,333 2,667 3,333 

Emergência 

Média pré-

teste 
2,875 4,000 3,750 3,875 4,000 

Média pós-

teste 
2,60 3,95 3,700 3,800 3,850 

Últimos Dias 

Média pré-

teste 
2,000 4,000 3,333 3,667 3,833 

Média pós-

teste 
2,667 4,000 3,667 4,000 4,000 

Fonte: dados da Autora 

 

4.5  Avaliação da consistência interna do questionário de autopercepção sobre 
cuidados paliativos por meio do coeficiente alfa de Cronbach 

 
         Na análise do formulário de pesquisa, obtiveram-se 0,98, ou seja, o grau de 

confiabilidade do modelo de coleta de dados utilizado foi alto. 
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4.6  Análise de correlação entre alunos e residentes 
 
           O teste de correlação de Spearman realizado não mostrou relação significativa 

entre as categorias analisadas, residente e aluno, e o conhecimento prévio obtido por 

cada um durante a graduação de medicina (r=-0,181; p=0,432).  

          Ao comparar as médias de acertos entre os grupos alunos e residentes, 

observou-se que também não houve diferença significativa (p=0,432), mesmo obtendo 

a média de acertos dos residentes de 27,38 e dos alunos de 25.  

          De forma geral, a regressão linear simples mostrou que o pré-teste não é capaz 

de prever os valores do pós-teste, mas a intervenção realizada ao capacitar os 

participantes, confirmado no teste de comparação de médias pela escala de Likert 

apresentado anteriormente. Comunicação: a regressão linear simples não mostrou que 

o pré-teste interfere no resultado do pós-teste, onde [Z= 1,338, p= 0,262; R2=0,017]. 

Aumento do Conforto ao Longo da Doença: a regressão linear simples não 

mostrou que o pré-teste interfere no resultado do pós-teste, onde [Z= 3,994, p= 0,060; 

R2=0,174]. Emergências em Cuidados Paliativos: a regressão linear simples não 

mostrou que o pré-teste interfere no resultado do pós-teste, onde [Z= 0,369, p=0,551; 

R2=0,019]. Assistência ao Fim da Vida: a regressão linear simples não mostrou que o 

pré-teste interfere no resultado do pós-teste, onde [Z= 0,022, p= 0,885; R2=0,001]. 

 

4.7 Opinião da pesquisadora e da observadora sobre a intervenção educacional 
  

 A intervenção foi realizada nos moldes desejados. Houve participação de 

alunos e residentes, 13 e 8 respectivamente, ponto crucial para que as mudanças de 

percepção pudessem se disseminar para outros profissionais e alunos.   

         Como era de se esperar, a dinâmica do TBL envolveu todos os participantes em 

discussões sobre o tema. Algumas delas mais acirradas entre os participantes de um 

mesmo grupo, devido a opiniões divergentes, principalmente sobre nutrição, uso de 

opioides e seleção do paciente que possui critérios para CP. Entre as respostas 

divergentes, destacaram-se: a comunicação, a troca de conhecimentos prévios e as 

experiências pessoais.  

          A participação foi generalizada. O tema causou impacto e mudanças de opinião 

e comportamento no decorrer das semanas e meses. Observou-se, durante o contato, 
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entre os residentes e estudantes, mudanças no tratamento com o paciente e com a 

família: foram mais ouvintes, ativos, resolutivos e apresentaram desenvoltura na 

comunicação. Obtive um feedback imediato de alguns participantes, que, ao final da 

intervenção, revelaram que mudanças de pensamento e atitudes ocorreram, o que até 

então era imutável na concepção deles de Cuidado Paliativo.  

         O tempo proposto foi respeitado, sendo ultrapassado, na explanação dos 

conceitos, em 20 minutos.  

 Uma observadora foi convidada para participar da intervenção e registrar 

pontos altos e baixos. Juliane Maschietto Sussai é médica, com residência médica em 

Clínica Médica pela Santa Casa de Votuporanga e preceptora da residência de Clínica 

desse mesmo serviço, tanto em enfermaria quanto no atendimento de emergência do 

hospital.  

 Ela tem contato próximo com alunos do 12º período do curso de Medicina e 

com os residentes, participantes da intervenção. Em seu relato, descreveu pontos 

altos, como: pontualidade e adesão dos participantes. Observou a divisão por estilos 

de aprendizagem, caracterizando a heterogeneidade global entre os grupos formados 

e a forma de atuar de cada um: 

 
Havia um primeiro grupo, cuja dinâmica funcionava em torno de uma aluna 
que havia estudado de maneira efetiva o material de apoio. Nesse cenário, a 
discussão empírica acontecia, mas a segurança para determinar a escolha 
da questão acontecia em virtude da decisão dessa estudante que havia se 
empenhado na leitura dos textos anteriormente.  
Um segundo grupo apresentou uma dinâmica mais razoável, em que as 
respostas eram debatidas coletivamente, respeitando-se os embates e as 
divergências, bem como o nível de graduação divergente entre eles 
(residentes e internos). Souberam chegar a consensos em suas respostas e 
apresentaram um desempenho disciplinar positivo e harmônico.  
O terceiro grupo caracterizava-se por pessoas de personalidades mais 
incisivas, dificultando, portanto, a arguição e o debate. Algumas respostas 
foram impostas pelos alunos mais sobressalentes. Não havia, no entanto, 
soberba, mas uma maneira mais robusta de defender aquilo que achavam 
ser as respostas corretas.  
Num quarto grupo, o andamento das coisas oscilou entre o debate e o palpite. 
Não houve, portanto, uma característica bem definida durante o 
desenvolvimento da atividade.  

 

 Ademais, pontuou a atenção dos participantes à explanação do tema e elogiou 

o seu formato e sua dinâmica, envolvendo problemas cotidianos e éticos, levando-os 

a uma reflexão sobre o tema.  

 Como ponto baixo, relatou o tempo longo da atividade e a quantidade de 

conteúdo, sugerindo ser realizada em dois dias.  
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 Por fim, teceu comentários sobre algumas mudanças percebidas nas condutas 

diárias dos residentes e alunos em relação ao tema: 

 
Enquanto preceptora de boa parte dos alunos envolvidos, pude perceber a 
adesão no cotidiano ao que foi ministrado no dia da aula. Pude ver 
principalmente os residentes efetivando as medidas que aprenderam, bem 
como tratando com maior sensibilidade e habilidade o tema ante os demais 
preceptores, ante as demais especialidades e aos familiares dos seus 
pacientes em cuidados paliativos. Tornaram-se capacitados e, 
ideologicamente, foi notória a diferença não apenas dos residentes assim 
como dos internos que integraram o trabalho, mais apropriados sobre o 
assunto, administrando melhor seus pacientes e familiares.   

 

4.8  Análise das opiniões dos participantes sobre a intervenção educacional 
 
            Na transcrição das respostas, os participantes foram denominados A (aluno do 

6º ano), R (médico residente) e numerados sequencialmente. Os temas e as ideias 

centrais dos discursos são demonstrados no Quadro 1.  

         A aquisição de conhecimentos foi atingida como foco do objetivo da 

intervenção, assim como a aplicabilidade do tema na prática. A discussão em grupo 

como ponto forte traz a interação entre diferentes pontos de vista, facilitando, dessa 

maneira, a aquisição de novos conhecimentos por meio do feedback imediato, 

resolução de problemas e vivências pessoais que podem trazer nova visão sobre a 

abordagem do tema.  

        Mesmo sendo declaradamente um ponto forte também, torna-se um ponto fraco 

pela dificuldade de interação entre os participantes, que acabam por discordar em 

alguns pontos de vista ou respostas para as questões discutidas, o que causou 

desconforto em alguns dos participantes.  

          O tempo da intervenção foi sugestão de mudança, devendo ser considerado um 

tempo mais curto ou até mesmo dividir a dinâmica em outros encontros. Apesar de ter 

sido de 4 horas, acredito que o horário após o expediente tenha sido um fator 

complicador para essa queixa, já que existia possibilidade de um maior desgaste dos 

participantes após um dia de trabalho e estudos.  

O contato prévio escasso com o tema foi praticamente unânime, o que pode ter 

dificultado a dinâmica, tornando-a enfadonha, pois não houve contribuições por parte 

daqueles que não se prepararam, sendo a participação prejudicada, tendo-se assim 

a sensação de demora mais acentuada.  
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Quadro 1: Temas e ideias centrais dos discursos sobre a avaliação da intervenção 

educacional. Votuporanga, 2020 
Temas Ideias Centrais Nº de 

expressões 
Alcance dos objetivos Aprendizagem facilitada 

Estímulo a leitura 
Aquisição de conhecimentos 
Esclarecimento dúvidas 
Abordagem adequada 
Aplicabilidade prática 
Humanização do atendimento 

2 
1 
5 
3 
2 
3 
2 

Pontos Fortes Discussão em grupo 
Aprender com os erros 
Avaliação seriada 
Troca de conhecimentos 
Aplicabilidade prática 
Abordagem ampla do tema 
 Estratégia  
Evolução do conhecimento  
Aproveitamento 
Conceitos essenciais 
Aquisição de conhecimentos 
Explanação dos temas 
Esclarecimento de dúvidas 
Revisão de condutas 

8 
1 
2 
1 
3 
3 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

Dificuldades  Estudo prévio 
Coesão do grupo 
Teste individual 
Conflito ético 
Formato das questões 
Duração da estratégia 

11 
6 
1 
1 
1 
1 

Sugestões Definir tempo para cada questão 
Aprofundar aula teórica 
Realizar encontros seriados 
Diminuir o tempo da atividade 

1 
2 
1 
2 

Contato anterior com o 
tema 

Aulas esporádicas na graduação 
Algumas abordagens na Residência 
Abordagens eventuais e/ou superficiais 
Atividades práticas do Internato 
Palestras eventuais 
Contato inexistente 
Leituras/estudos por iniciativa própria 
Tutoria sobre o tema 
Vivência familiar 
Discussões na enfermaria 

2 
5 
2 
4 
3 
3 
2 
1 
1 
1 

Fonte: dados da Autora 
             U 
 

5 DISCUSSÃO  
 
          Atualmente, estima-se que 56 milhões de pessoas no mundo precisem de 

Cuidados Paliativos. Na sua maioria, adultos acima de 70 anos, portadores de 

doenças crônicas, como, por exemplo, neoplasias, HIV/Aids, sequelas advindas de 
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eventos externos como acidentes automobilísticos, injúrias cerebrais, isquêmicas ou 

demenciais. Pessoas que podem ou não estar na proximidade do fim da vida.  

           Com a pandemia da COVID-19, o cuidado paliativo se tornou urgente e 

relevante, diante do cenário catastrófico de uma doença sem perspectivas de 

tratamento e da falta de leitos para tantos pacientes críticos.37  O profissional de saúde 

foi convocado continuamente na sua rotina para lidar com o fim da vida e isso ficou 

mais evidente com a necessidade de profissionais em abundância para a demanda 

de doentes graves. Grande parcela daqueles, médicos ou não, tinha pouca 

experiência ou treinamento para tratar questões relativas à morte.  

           Esse despreparo advém da formação, ainda insuficiente para transmitir 

conhecimento sobre o tema Cuidado Paliativo, impedindo aquisição de habilidades e 

competências, o que dificulta o acesso dos pacientes elegíveis a esse tratamento.38 A 

formação adequada estabelece uma melhor comunicação diante da má notícia de 

doenças que ameacem a vida, além de preparar o profissional para aliviar sintomas 

físicos, abordar problemas psicossociais e espirituais e saber lidar com a 

probabilidade de morte de seus pacientes.  

           Toledo et al observaram que os coordenadores dos cursos de Medicina 

defendem a importância da medicina paliativa e sua integração com outras disciplinas. 

Alguns destes têm o tema como obrigatório e outros como eletivo. Entretanto, distante 

desse cenário ideal, eles alegam  desinteresse por parte dos estudantes, escassez de 

tempo para ministrar a disciplina, falta de profissionais especializados e verbas 

insuficientes para aplicabilidade desse ensino.11 

            Mudanças nas Diretrizes Curriculares Nacionais, em 2014, reforçam a 

necessidade de promover o Cuidado Paliativo como tratamento alternativo para os 

portadores das Doenças Crônicas que ameaçam a vida, exaltando a necessidade de 

difundir conhecimentos sobre a identificação desses pacientes, manejo da dor, do 

sofrimento psíquico e espiritual, interagindo com a equipe multiprofissional e 

familiares.38 

           Para atribuir competências que tornem o profissional capaz de identificar 

aqueles que necessitam de inserção em tais cuidados, mais se deve falar sobre o 

assunto. 

           A exposição do aluno de graduação em Medicina a esse tema ainda é 

insuficiente, o que reflete em sua vida prática após sua formação. Mesmo nos 

programas mais avançados, como o de residência médica, o assunto é pouco 
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trabalhado. Percebeu-se, pelos relatos dos participantes deste estudo, quando 

indagados sobre o contato prévio com o tema Cuidado Paliativo, a escassez dele na 

graduação e na fase de treinamento para especialização. Ele é fragmentado, 

disponibilizado, muitas vezes, em forma de palestras, aulas pontuais, ligas 

acadêmicas, ou por meio de vivências pessoais e superficiais, sem a prática para 

consolidação da teoria adquirida.38,39  

           Com citações breves e rasas sobre morte e o processo de terminalidade da 

vida, as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) propõem uma mudança na formação 

profissional, focando em aspectos mais humanísticos, generalista, crítico, reflexivo, 

respeito à autonomia das pessoas, reconhecendo o usuário como protagonista de sua 

própria saúde, incentivando a comunicação, trabalho em equipe, conhecimento 

técnico, visando a um cuidado proporcional.  

           Ao se analisarem as prerrogativas do Cuidado Paliativo que exigem 

conhecimento técnico, respeito a autonomia, comunicação, abordagem 

multiprofissional, integração de aspectos biopsicossociais e espirituais e compará-las 

ao que se espera de um profissional formado pela DCN atual, está-se diante de um 

cenário formador que comtempla todas as características desejadas para a prática do 

Cuidado Paliativo.12  

          Metodologias ativas de ensino-aprendizagem são propostas para se atingir o 

objetivo final de um profissional humano, crítico e reflexivo. As ferramentas trabalham 

a interação interpessoal, destacando competências não só profissionais, como 

também humanísticas, exercendo a empatia e o respeito. O TBL neste estudo foi 

utilizado como ferramenta na tentativa de melhorar a percepção das competências em 

CP, em todas as questões analisadas.  

          A escolha por essa ferramenta se deu pela sua versatilidade de uso. Aborda 

diferentes estilos de aprendizagem em um mesmo grupo, em que surgem problemas 

reais, aprimorando o desenvolvimento de soluções em grupo ou interdisciplinarmente. 

Estimula os participantes a virem preparados para as discussões e o feedback 

imediato é mais um artificio de aprendizagem do método. O baixo desempenho 

apresentado nos testes de Garantia de Preparo acaba por concluir a falta de estudo 

do participante previamente à intervenção. Essa dificuldade foi encontrada em outros 

trabalhos na literatura, que apontaram, como principal motivo, a dificuldade que o ser-

humano possui de assumir o protagonismo do próprio conhecimento e aprendizado 
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de uma maneira geral, com adaptação às formas passivas de receber conhecimento 

do que as ativas.  

         A metodologia ativa visa a desenvolver uma atitude mais ativa dos estudantes, 

transformando-os em protagonistas de seu conhecimento. O cenário poderia ter sido 

modificado se uma abordagem sobre a importância e os objetivos do método tivesse 

sido realizada.40,41,42 Por ser uma estratégia desenvolvida para grandes grupos de 

aprendizagem, estimula o desenvolvimento de habilidade para o pensamento crítico 

diante de problemas complexos, como os daqueles elegíveis aos Cuidados Paliativos, 

que envolvem diferentes esferas do ser humano: ética, religião, psíquica e 

sociocultural.                  

          Os resultados da intervenção na Tabela 2 corroboram com resultados vistos na 

literatura em relação ao TBL.22,43,44 O conhecimento individual obtido pela garantia de 

preparo ou por vivências prévias individuais somam-se, tornando o resultado em 

grupo mais significativo e robusto, com aumentos percentuais maiores que 50%, na 

Avaliação de Garantia de Preparo.  

          Algumas discussões em grupos geraram certo desconforto, sendo apontadas 

como uma dificuldade no método escolhido para intervenção. Em outros estudos na 

literatura, esse fato foi pontuado e caracterizado como grupos disfuncionais, com 

rendimentos menores quando comparados a outros grupos.  A competitividade entre 

os participantes em busca do domínio sobre as outras opiniões também pode ser uma 

resposta a essa dificuldade encontrada pelos participantes. Algumas soluções foram 

vistas na literatura, como a decisão de escolha para composição dos grupos ficar sob 

responsabilidade dos participantes, seguindo critérios pré-estabelecidos, assim 

poderiam escolher aqueles com maior afinidade entre os pares.41,42  

          A opção de dispor os grupos baseada em estilos de aprendizagem teve como 

objetivo maior potencializar o desempenho e incentivar a discussão sadia entre os 

participantes.  

        O fato de se terem residentes de Clínica Médica e alunos não interferiu no 

resultado final, visto que alguns estudantes se sobressaíram aos residentes que 

teoricamente acumulam um conhecimento maior, o que torna a intervenção justa e 

igualitária, cujo esforço individual e do grupo é valorizado de forma proporcional à sua 

dedicação.   

         A ferramenta utilizada no pré e pós-teste tem como objetivo avaliar a 

autopercepção dos participantes em relação às suas competências em Cuidados 
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Paliativos. As competências selecionadas são consideradas centrais e 

imprescindíveis nessa especialidade.25  

        Na competência Comunicação em Cuidados Paliativos após a intervenção, 

observou-se uma mudança significativa na percepção dos participantes, que 

passaram a se sentir capacitados a exercer a comunicação e alguns deles necessitam 

ainda de algum conhecimento.  Essa competência é essencial nas relações humanas, 

promove uma assistência de qualidade e humanizada e, muitas vezes, é uma medida 

terapêutica eficaz para aqueles em sua fase final da vida.45 Entende-se assim que 

esses participantes se percebem aptos a demostrar habilidades em se comunicar com 

o paciente, cuidadores e familiares, com enfoque na comunicação de más notícias, 

assim como preparar familiares sobre providências a serem tomadas diante da 

morte.25  

        A comunicação é uma atitude médica presente diariamente na rotina de 

trabalho. O aumento significativo da percepção de estar capacitado pode ter relação 

com a abordagem da comunicação durante a explanação do tema de forma a 

sensibilizar melhor os participantes que passam a se sentirem aptos no acolhimento 

dos pacientes eleitos aos CP, por meio do diálogo.  

           Na competência Aumento de Conforto ao Longo da Vida, o objetivo é aumentar 

a percepção em relação ao manejo do paciente em seu tempo de vida, 

descompensações de doenças de base, úlceras de pressão, manejo da dor, 

oncológica ou não e nutrição do paciente, intercorrências comuns nos Cuidados 

Paliativos. Entende-se que, após a intervenção, houve uma migração significativa 

para a sensação de capacidade para atender em gerir tais intercorrências, sendo 

esses os melhores resultados comparados com as outras competências avaliadas.  

 Pode-se dizer que o interesse pelo manejo clínico e de fármacos chama a 

atenção do estudante e do residente de Medicina, reforçando a ideia da medicina 

intervencionista ainda muito praticada nos dias atuais. A abordagem do sofrimento 

físico é tão importante quanto a abordagem do sofrimento espiritual. Sendo assim, 

todos os aspectos devem ser trabalhados e desenvolvidos.  

          Quanto a competências em Emergências em Cuidados Paliativos, a sensação 

de estar capacitado não ganhou destaque como nas outras competências. Houve uma 

melhora da percepção em relação ao tema, com a necessidade ainda de algum estudo 

ou aprofundamento. A percepção de estar capacitado recebeu menos destaque talvez 

pela dificuldade em relação ao próprio tema “emergência”. Em estudos sobre 
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competências de egressos adquiridas durante a graduação, o tema Emergências 

ainda foi motivo para melhorias, sendo o desempenho apontado pelos próprios recém-

formados como mediano, o que não difere do desempenho visto mesmo após a 

intervenção, apesar de ter havido alguma melhora.46, 47 

           A rotina frenética e exaustiva da sala de emergência acaba por impedir a 

percepção do profissional em relação ao paciente em sua terminalidade. Portadores 

de doenças crônicas têm sua porta de entrada no serviço de saúde pela emergência. 

Dessa maneira, familiares, cuidadores e o próprio paciente desconhecem esse tipo 

de cuidado.  O tema nesse contexto precisa de maior abordagem teórico-prática para 

melhorar a percepção de capacidade para lidar com intercorrências mais críticas.  

          A autopercepção dos participantes quanto à Assistência ao Fim da Vida 

recebeu impacto positivo no pós-teste, com a sensação de “estar capacitado” 

ganhando espaço. Reflexo do bom resultado no item Comunicação, já que essa 

competência também está sendo avaliada na Assistência ao Fim da Vida. Outra 

competência avaliada, a identificação do luto patológico, foi comtemplada de forma 

positiva, com a migração da grande maioria ao nível de percepção de capacidade para 

exercê-la.  

          O impacto positivo da intervenção em todos os itens avaliados pode estar 

relacionado à possibilidade da aprendizagem em três tempos do método: na garantia 

de preparo, durante a intervenção nas discussões em grupo e na resolução de 

problemas e no feedback imediato.22 Houve, portanto, uma melhora na autopercepção 

dos participantes após a intervenção, a qual foi concretizada com a mudança 

comportamental deles no dia a dia dos atendimentos prestados, como citado pela 

observadora.  

           O estudo reforça a dificuldade que existe para a prática do Cuidado Paliativo, 

após a graduação. A autopercepção inicial, em todos os temas abordados, é que 

existe incapacidade completa ou ainda falta de conhecimento sobre o assunto, ficando 

os resultados entre zona de perigo e zona de alerta.  

             A autora, quando criou o instrumento utilizado neste estudo, teve como 

objetivo avaliar a autopercepção de médicos residentes em relação aos principais 

temas abordados no CP. A criação de um questionário com uma alta confiabilidade 

proporcionou resultados significantes após a intervenção.25 Após a intervenção, a 

autopercepção flutuou para níveis melhores de autopercepção, aparecendo mais a 

sensação de capacidade para exercer tal função na vida profissional, chamada zona 
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de conforto, pela autora do instrumento. Essa observação não dista de outros estudos 

da literatura.13,48  

           Para o exercício do Cuidado Paliativo pelo médico formado ou em formação,  

este deve entender sua capacidade para atingir a competência em relação a prática 

dessa modalidade.9 O conhecimento prévio descrito pelos participantes não foi 

significativo, visto que o pré-teste não sofreu influência desse conhecimento. 

Entretanto, o pós-teste obteve uma melhora significativa estatisticamente relevante 

em relação à melhora da percepção das competências nos temas abordados. Não só 

é necessária a Educação Continuada para o tema, como a escolha pela metodologia 

pode gerar um impacto diferente no aprendizado do indivíduo, tornando-o duradouro 

e significativo.  

            

6 CONCLUSÃO 
 

 O TBL se mostrou uma intervenção capaz de formar profissionais capacitados 

a exercer CP, em todas as esferas, técnica e humanística. A autopercepção dos 

participantes, em relação às competências em Cuidados Paliativos melhorou 

significativamente, causando uma modificação do conhecimento a curto e médio 

prazos, como evidenciado nos gráficos, em que sentir-se capacitado ganhou 

evidência logo após a intervenção e pontuado pela observadora com a melhora da 

prática clínica.  

 A ferramenta escolhida pode ser um diferencial e o TBL contemplou os 

objetivos da intervenção, mesmo sendo uma atividade extensa e que exige preparo 

prévio pelos participantes, o que pode ser sanado ao explanar sobre a importância de 

ser protagonista do nosso próprio conhecimento, sensibilizando os participantes ou 

alunos em relação ao seu preparo. Intervenções como a realizada neste estudo 

podem ser difundidas como estratégias para aquisição de novos conhecimentos ou 

reforço de saberes previamente estabelecidos, já que são dinâmicas e estruturadas, 

tornando a aprendizagem significativa, podendo servir como base de cursos, pós-

graduações, educação continuada ou qualquer outro projeto de educação relacionado 

a Cuidado Paliativo, pois houve um dimensionamento significativo do conhecimento 

adquirido.  
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Competências em Cuidados Paliativos são necessárias na graduação para a 

formação complementar do profissional de saúde, estabelecendo a morte como uma 

evolução natural da vida e não como uma frustração profissional e as intervenções 

educacionais, utilizando-se de ferramentas da metodologia ativa, capacitam os 

profissionais para uma prática de qualidade, trazendo discussões que aproximam 

teoria da realidade do dia a dia.  
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ANEXO A - INSTRUMENTO PARA AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIAS EM 
CUIDADOS PALIATIVOS.  

 

 
COMUNICAÇÃO EM CUIDADOS PALIATIVOS 

 
A Comunicação é um dos elementos centrais para a 

prática do Cuidado Paliativos, uma vez que o 

profissional deve informar ao paciente e aos familiares 

sobre o diagnóstico, prognóstico, trajetória da doença, 

possibilidades de tratamento, efeitos adversos do 

tratamento, entre outros. Também deve auxiliar na 

elaboração de um plano de cuidados que esteja de 

acordo com os valores e objetivos do paciente. Relativo 

a essa temática, como você se considera para conduzir 

as situações descritas abaixo: 
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Informar ao paciente / familiares sobre o diagnóstico 

e prognóstico de uma doença que ameaça a vida. 

    

Avisar aos familiares o falecimento do paciente     

Orientar os familiares sobre as mudanças que o 

paciente apresenta nos últimos dias de vida 

    

Responder a questionamentos sobre a morte.     

Realizar comunicação centrada no paciente, ou 

seja, respeitando quais informações ele deseja e em 

que momento ele deseja recebê-las 

    

Explorar e acolher os sentimentos expressos, tanto 

pelo paciente quanto pelos familiares 

    

Avaliar as crenças que a família e o paciente têm 

acerca da alimentação. 

    

Orientar medidas não-farmacológicas que facilitem 

a alimentação do paciente 
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AUMENTO DO CONFORTO AO LONGO DA DOENÇA (INCLUSIVE 
TERMINALIDADE) 

 
O Cuidado Paliativo é uma abordagem que busca 

promover aumento do conforto do paciente e seus 

familiares ao longo de toda trajetória da doença, 

inclusive no período do luto dos familiares. Para tal, 

necessita identificação e intervenção precoce para o 

controle e prevenção de problemas de natureza 

física, psicossocial e espiritual. Relativo a essa 

temática, como você se considera para conduzir as 

situações descritas abaixo: 
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Avaliar componentes psicossociais dos sintomas 

físicos apresentados 

    

Avaliar sofrimento espiritual     

Manejar insônia     

Elaborar plano de intervenção para controle de naúsea 

e vômitos 

    

Elaborar plano de intervenção para controle de 

constipação 

    

Identificar os componentes etiológicos da dispneia     

Manejar delirium terminal     

Realizar sedação paliativa no paciente terminal     

Descrever os sintomas que ocorrem, comumente, na 

fase terminal. 

    

Diagnosticar quando a pessoa está em processo de 

morte. 

    

Utilizar a escada analgésica da OMS para definir o 

plano de intervenção para controle da dor. 

    

Identificar o tipo de dor apresentado pelo paciente.     

Avaliar a dor no paciente que não verbaliza     

Prescrever opióide forte (morfina / metadona)     
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Prescrever fármacos adjuvantes (antidepressivo, anti- 

convulsivo) para o tratamento da dor 

    

Manejar a constipação induzida por opioide     

Definir um plano de tratamento da úlcera por pressão / 

decúbito 

    

Definir um plano de prevenção da úlcera por pressão / 

decúbito. 

    

Definir se há indicação para uso de sondas alimentar 

na doença avançada. 

    

Definir conduta para controle de odor da úlcera 

por pressão / decúbito 

    

 

EMERGÊNCIA EM CUIDADOS PALIATIVOS 

Define-se como emergência os agravos à saúde que 

coloquem a vida em risco ou que gerem sofrimento, 

intenso, sendo necessário intervenção médica 

imediata. Relativo as situações de emergência em 

cuidados paliativos, como você se considera para 

conduzir as situações descritas abaixo: 
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Identificar o paciente com hipercalcemia     

Identificar o paciente com Síndrome de Veia Cava 

Superior 

    

Identificar o paciente que apresenta compressão 

Medular 

    

Manejar o paciente com intoxicação opioide     

Realizar manejo da oclusão intestinal maligna     

Manejar o paciente com neutropenia febril     
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ASSISTÊNCIA AO FIM DA VIDA 

 
Os últimos dias de vida, apresentam desafios próprios 

que devem ser cuidados ativamente para prover o 

aumento do conforto do paciente e seus familiares. 

Relativo a essa temática, como você se considera 

para conduzir as situações descritas abaixo: 
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Identificar luto patológico     

Preparar o paciente e familiares para a morte     

Preencher atestado de óbito     
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ANEXO B - AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE INSTRUMENTO DE 
PESQUISA 
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ANEXO C - LEVANTAMENTO DE ESTILO DE APRENDIZAGEM  
 
Nome: 
 
O Levantamento do Estilo de Aprendizagem descreve a maneira como você aprende e como você lida com ideias 
e situações no dia a dia de sua vida. Abaixo, existem 12 sentenças com quatro finais cada. Ordene os finais para 
cada sentença de acordo com quanto você acha que cada uma delas coincida com a maneira que você utiliza 
para aprender algo. Tente lembrar-se de algumas situações recentes, em que você teve de aprender algo novo, 
talvez no seu trabalho, na escola, numa tarefa, etc. Então, usando os espaços disponíveis, coloque nele o número 
“4” se a sentença descrever melhor o como você aprende. Coloque o número “1”se a sentença parecer muito 
pouco com a maneira como você aprende e 2 e 3 nas demais. Certifique-se de que você ordenou todos os finais 
para cada sentença. Por favor, não coloque um mesmo número em espaços diferentes para uma mesma 
sentença.  
 

1. Quando eu aprendo: 
a) Eu gosto de lidar com meus sentimentos: ........... 
b) Eu gosto de observar e escutar:......... 
c) Eu gosto de pensar sobre ideias:......... 
d) Eu gosto de estar fazendo coisas:......... 

2. Eu aprendo melhor quando: 
a) Eu levo em conta meus pressentimentos e 

sentimentos:........ 
b) Eu escuto e observo cuidadosamente:........ 
c) Eu faço uso do raciocínio lógico:........ 
d) Eu trabalho duro para cumprir as tarefas:........ 

3. Quando eu estou aprendendo: 
a) Eu tenho sentimentos e reações fortes:........ 
b) Eu sou quieto e reservado:........ 
c) Eu sou levado a ponderar coisas:........ 
d) Eu sou responsável com as coisas:........ 

4. Eu aprendo através do: 
a) Sentir:........ 
b) Observar:........ 
c) Pensar:........ 
d) Fazer:........ 

5. Quando eu aprendo: 
a) Eu estou aberto a novas experiências:........ 
b) Eu levo em conta todos os ângulos do 

assunto:........ 
c) Eu gosto de analisar as coisas e decompô-las em 

suas partes:........ 
d) Eu gosto de experimentar as coisas:........ 

6. Quando eu estou aprendendo: 
a) Eu sou uma pessoa intuitiva:........ 
b) Eu sou uma pessoa observadora:........ 
c) Eu sou uma pessoa lógica:........ 
d) Eu sou uma pessoa ativa:........ 

7. Eu aprendo melhor a partir de: 
a) Relações pessoais:........ 
b) Observações:........ 
c) Teorias racionais:........ 
d) Uma oportunidade para experimentar e 

praticar:........ 

8. Quando eu aprendo: 
a) Eu me sinto pessoalmente envolvido com as 

coisas:........ 
b) Eu penso antes de agir:........ 
c) Eu gosto de ideias e teorias:........ 
d) Eu gosto de ver os resultados do meu 

trabalho:........ 
9. Eu aprendo melhor quando: 

a) Eu levo em conta os meus sentimentos:........ 
b) Eu levo em conta as minhas 

observações:........ 
c) Eu levo em conta as minhas ideias:........ 
d) Eu posso experimentar as coisas por mim 

mesmo:........ 

10. Quando eu estou aprendendo:  
a) Eu sou uma pessoa aberta a sugestões, 

ideias ou críticas:........ 
b) Eu sou uma pessoa reservada:........ 
c) Eu sou uma pessoa racional:........ 
d) Eu sou uma pessoa responsável:........ 

11. Quando eu aprendo: 
a) Eu me envolvo:....... 
b) Eu gosto de observar:........ 
c) Eu avalio as coisas:........ 
d) Eu gosto de ser ativo:........ 

12. Eu aprendo melhor quanto: 
a) Eu sou receptivo e mantenho a mente 

aberta:........ 
b) Eu sou cuidadoso:........ 
c) Eu analiso ideias:........ 
d) Eu sou prático:........ 
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Avaliação das respostas: 
 
Somar a pontuação dada a cada sentença, sendo que: 

1- A primeira sentença, alternativas “a”, = estilo de aprendizagem do tipo Experiência 
Concreta (EC).  

2- A segunda sentença, alternativas “b”, = estilo de aprendizagem do tipo Observação 
reflexiva (OR). 

3- A terceira sentença, alternativas “c”, = estilo de aprendizagem do tipo Idealização 
Abstrata (IA). 

4- A quarta sentença, alternativas “d”, = estilo de aprendizagem do tipo Experimentação 
Ativa (EA).  

 
CONVERGENTE= Total 3 + Total 4=  
DIVERGENTE = Total 1 + Total 2 =  
ASSIMILADOR = Total 2+ Total 3=  
CONCILIADOR = Total 1 + Total 4 =  
 
QUADRO 1 – CARACTERÍSTICAS DOS ESTILOS DE APRENDIZAGEM 

ESTILO DE 
APRENDIZAGEM 

CARACTERÍSTICA DA 
APRENDIZAGEM 

DESCRIÇÃO 

 
 

Convergente 

 
 

Idealização abstrata + 
experiência ativa 

Forte aplicação prática das 
ideias. Focalização no 
raciocínio hipotético 
dedutivo. Busca de 

soluções ótimas para 
problemas práticos. 

 
 

Divergente 

 
 

Experiência concreta + 
observação reflexiva 

Forte agilidade 
imaginativa. Análise das 
situações em diferentes 
perspectivas. Interesse 

pelas pessoas. 
 
 

Assimilador 

 
 

Observação reflexiva + 
Idealização abstrata 

Criação de modelos 
teóricos. Focalização no 

raciocínio indutivo. 
Assimilação de novas 
ideias e pensamentos. 

 
 
 

Conciliador 

 
 

Experiência concreta + 
experiência ativa 

Sucesso da adaptação a 
novas situações. 

Criatividade, 
independência e liderança 

natural. Utilização da 
indução na resolução de 

problemas. 
Fonte: Miranda e Morais.35
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ANEXO D – ANÁLISE DESCRITIVA DA OBSERVADORA 
 

Essa análise leva em consideração a estrutura estabelecida pela facilitadora.  

  

 Em um primeiro momento, fez-se notoria a (1) pontualidade dos envolvidos, a 

(2) disponibilidade e interesse em aderir à dinâmica proposta e (3) a quantidade de 

indivíduos presentes.  

 No que diz respeito à divisão de acordo com a personalidade, pode-se 

vislumbrar evidente coerência. Ao relacionar meu contato diário e envolvimento 

pessoal com os indivíduos avaliados ao resultado do teste e à divisão dos grupos, 

percebi semelhanças elementares entre as pessoas de uma mesma personalidade, 

bem como divergências globais entre os grupos entre si.  

Não obstante o fato de o público divergir em termos de nível de graduação e 

especialização em um mesmo grupo, havia notória sensatez entre personalidade e 

“modus operandi” de cada grupo.  

Quando o TBL iniciou, havia 4 dinâmicas diferentes.  

Havia um primeiro grupo, cuja dinâmica funcionava em torno de uma aluna que 

havia estudado de maneira efetiva o material de apoio. Nesse cenário, a discussão 

empírica acontecia, mas a segurança para determinar a escolha da questão acontecia 

em virtude da decisão desta aluna que havia se empenhado na leitura dos textos 

anteriormente.  

Um segundo grupo apresentou uma dinâmica mais razoável, em que as 

respostas eram debatidas coletivamente, respeitando-se os embates e as 

divergências, bem como o nível de graduação divergente entre eles (residentes e 

internos). Souberam chegar a consensos em suas respostas, e apresentaram um 

desempenho disciplinar positivo e harmônico.  

O terceiro grupo caracterizava-se por pessoas de personalidades mais 

incisivas, dificultando, portanto, a arguição e o debate. Algumas respostas foram 

impostas pelos alunos mais sobressalentes. Não havia, no entanto, soberba, mas uma 

maneira mais robusta de se defender aquilo que achavam ser as respostas corretas.  

Num quarto grupo, o andamento das coisas oscilou entre o debate e o palpite. 

Não houve, portanto, uma característica bem definida durante o desenvolvimento da 

atividade.  
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De modo geral, pude observar que a facilitadora esteve durante todo o tempo 

da dinâmica circulando entre os grupos, disponível para tirar dúvidas e para orientar 

a maneira correta de se proceder. Após a explicação que precedeu a atividade em 

grupo, Dra. Talitha foi poucas vezes abordada e questionada quanto ao modo que 

eles deveriam realizar a tarefa. E, quando ocorreu, ela prontamente e de modo claro 

sanou as dúvidas e questionamentos. Nem todo aluno havia tido contato prévio com 

a metodologia proposta, porém houve, por parte da interlocutora, muita clareza em 

suas exposições.  

No que diz respeito à aula ministrada, por fim, confesso que, nos momentos em 

que não estive com minha atenção toda voltada e focada nas explanações da Dra. 

Talitha, vi os alunos envolvidos e presos ao tema abordado. Ouso dizer que talvez o 

assunto, o modo como ele foi exposto e as milhares de outras dúvidas geradas a partir 

da resolução das questões promulgaram à aula um caráter quase emocional.   

Haja vista a presença concomitante de cientificidade e sensibilidade contidas 

na aula, foram notórias algumas feições e reações por parte dos alunos: surpresa, 

empatia, estranheza e aprovação ante aos temas expostos. Por vários momentos, a 

facilitadora trouxe para o lado da humanização a empregabilidade de medicamentos, 

procedimentos ou demais particularidades relativas a cuidados paliativos.   

Enquanto preceptora de boa parte dos alunos envolvidos, pude perceber a 

adesão no cotidiano ao que foi ministrado no dia da aula. Pude ver principalmente os 

residentes efetivando as medidas que aprenderam, bem como tratando com maior 

sensibilidade e habilidade o tema ante aos demais preceptores, ante às demais 

especialidades e aos familiares do seu paciente em cuidados paliativo. Tornaram-se 

capacitados e ideologicamente, foi notoria a diferença não apenas dos residentes 

assim como dos internos que integraram o trabalho, mais apropriados sobre o 

assunto, administrando melhor seus pacientes e familiares.    

De modo geral, aos internos que participaram, a familiaridade ou eventual 

primeiro contato com esse tema tão pouco difundido nas escolas médicas hoje em 

dia, foi válido o choque de realidade, um tema tão atual nos dias de hoje, porém pouco 

discutido. Faço apenas uma ressalva questionada por eles, quanto à duração do 

evento. Em sua grande maioria, alegaram tempo longo com muitas informações. 

Houve até questionamentos sobre possibilidade de divisão em dois dias para melhor 

aprendizado do conteúdo programático.    
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Do mais, eu, como observadora, tive também o privilégio de não só conhecer 

mais sobre o assunto de forma didática e empática, como me senti desafiada a buscar 

e a empregar todo o conhecimento na prática.    

  

  

Juliane Maschietto Sussai   
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APÊNDICE A – AVALIAÇÃO DE GARANTIA DE PREPARO 
 

1- O Cuidado Paliativo (CP) deve ser aplicado em momento oportuno em cada 
patologia. Identifique a alternativa que demostra esta correlação:  

a) Em patologias oncológicas a indicação de CP se dá no momento do diagnóstico e 
revelação para a família.  

b) Nos quadros demências o CP, pode ser instituído no início do quadro, evitando 
sofrimento futuro.  

c) Nas patologias crônicas não oncológicas a indicação se faz de acordo com a escala 
de performance paliativa.  

d) A indicação de CP é oportuna em qualquer fase, nas patologias onde a dor é um 
sintoma progressivo.  

e) Em um acidente grave, o CP, é instituído na admissão do paciente, evitando assim 
sofrimento e dor.  

 
2- A comunicação é o elo entre o médico e o paciente. Sobre a comunicação em 

Cuidados Paliativos (CP), marque a alternativa correta. 
a) Os relatos de um paciente em fase final de vida, evoluindo com alucinações devem 

ser desconsiderados como comunicação efetiva.  
b) Ao final da comunicação deve ser realizada uma síntese com os principais tópicos 

da conversa, e solucionando as dúvidas.  
c) Durante a conversa o profissional deve ouvir o paciente e/ou família 

interrompendo quando necessário para correção de conceitos.  
d) A linguagem na comunicação deve ser técnica para explanação do diagnóstico e do 

prognóstico do paciente.  
e) O protocolo Spikes deve ser utilizado de forma integral, obedecendo todas as suas 

etapas para que haja sucesso na comunicação.  
 

3- O ato de se alimentar traz consigo aspectos socioculturais, experiências, lembranças, 
e é cultivado como motivo de prazer e de convivência. Julgue as alternativas diante 
da nutrição em cuidados paliativos.  

a) A nutrição é indistinguível de outras condutas de prolongamento de vida. 
b) A nutrição por via oral deve substituída por terapias alternativas. 
c) A privação alimentar não é bem tolerada e causa sofrimento e dor. 
d) Os horários devem ser respeitados, criando uma rotina adequada.  
e) A baixa ingesta deve ser compensada por suplementos e alimentação via enteral. 

 
4- Paciente dependentes de cuidados, acamados, costumam desenvolver úlcera de 

pressão. Sobre estas lesões em paciente sob Cuidados Paliativos, reconheça a 
alternativa correta: 

a) A etiologia da lesão norteia o curativo adequado a ser realizado e o tempo de 
cicatrização.  

b) Úlceras em estágio III, se caracterizam por perda total da pele e parcial da derme 
ainda sem profundidade.  

c) Obesidade, idade e comorbidades são fatores comuns responsáveis pelo 
aparecimento de úlceras.  



 
 

 

 

86 

d) Representam um pequeno percentual da dor no universo de sintomas do Cuidado 
Paliativo.  

e) O tratamento agrega cicatrização e conforto, sendo o controle dos sintomas o 
principal objetivo.  

 
5- Recordando Sedação Paliativa: 

a) É instituída em fase final de vida para a maioria dos pacientes.  
b) Tem como objetivo a sedação profunda do córtex cerebral.  
c) Os opioides são utilizados como medicamento de escolha.  
d) Tem como prioridade o controle dos sintomas refratários.  
e) Quando há indicação, deve ser instituída, é um ato médico.  

 
6- A dor é uma experiência sensorial desagradável. Identifique a alternativa correta 

sobre este sintoma: 
a) A dor por toda extensão corporal, mal definida também pode ser chamada de dor 

total.  
b) A melhor escala para caracterizar a dor é aquela de domínio do profissional.  
c) Dor neuropática é profunda, em aperto e relacionada a sintomas psicossomáticos.  
d) O uso de opioides é indicado para dor crônica como primeira escolha.  
e) Os benzodiazepínicos podem ser utilizados como adjuvantes no tratamento.  

 
7- Os opioides são drogas utilizadas em Cuidados Paliativos, e sobre elas podemos 

recordar os seguintes conceitos: 
a) A meia vida da morfina é de 2 a 4 horas, sendo intervalo de aplicação entre uma 

dose e outra de no máximo 4 horas.  
b) Para o tratamento de dor a dose de resgate da morfina é metade da soma das 

doses utilizadas em 24 horas.  
c) A apresentação endovenosa do tramadol tem melhor biodisponibilidade do que a 

apresentação via oral. 
d) Podem ser introduzidos os opioides a partir do estágio 4 na Escala Visual Numérica 

para classificação de dor.  
e) Os opioides comumente causam depressão respiratória sendo sua dosagem 

constantemente avaliada.  
 

8- A constipação intestinal secundária aos opioides tem relação com a ação dessas 
drogas em receptores periféricos. Assinale a alternativa que explica esta 
fisiopatologia.  

a) A concentração da opioides na musculatura intestinal se equipara a concentração 
cerebral e plasmática, causando constipação.  

b) Opioides diminuem a atividade neural gastrointestinal, aumentando a absorção de 
fluídos e diminuindo atividade propulsora.  

c) Existe uma dupla ação, periférica e central dos opioides, sendo a ação central 
prevalente na fisiopatologia da constipação.  

d) A constipação por opioide e desencadeada pela ligação da droga a receptores 
adrenérgicos.  

e) A constipação é um efeito colateral secundário ao longo tempo de eliminação 
desta droga dos seus sítios de ação.  
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9- O Cuidado Paliativo tem como princípio norteador o controle de sintomas que 

possam levar o paciente ao sofrimento. Em relação a estes sintomas e seus controles 
reconhecemos que:  

a) A dispneia é o sintoma mais comum na fase final de vida e seu controle pode exigir 
o uso de sedação paliativa.  

b) Náuseas e vômitos secundários à estase gástrica podem ser controlados com 
Haloperidol. 

c) O delirium pode ter início abrupto, horas a dias, podendo ser controlado quando 
há reversão da causa.  

d) Os laxantes retais são contraindicados no tratamento da constipação intestinal 
pelo risco de fecaloma.  

e) A dor é controlada com uso de opioides na maior parte dos casos associado ao uso 
de benzodiazepínicos.  

 
10-  Na Síndrome da Veia Cava Superior, pode ser identificado corroborando com o 

diagnóstico:  
a) Dispneia  
b) Edema de membros superiores 
c) Cianose membros inferiores 
d) Anasarca  
e) Dor  

 
11- O Cuidado paliativo não termina quando o paciente vai a óbito. Este cuidado se 

estende aos familiares que vivenciam o luto. Está relacionada com a vivência do 
Luto: 

a) Aceitação da perda 
b) Reconstrução da sua identidade 
c) Restabelecimento da fé  
d) Enfrentamento das emoções 
e) Todas as anteriores  

 
12-  É preciso reconhecer quando um paciente se encontra na fase final da vida para que 

o suporte adequado seja oferecido. Relembre as últimas 48 horas de vida e escolha 
a alternativa correta: 

a) Os familiares e o paciente já estão cientes do quadro clínico, prognóstico, e 
portanto, mais seguros quanto ao desfecho morte.  

b) Sintomas como dispneia, dor, respiração ruidosa, disfunção urinária estão 
presentes com maior prevalências nesta fase.  

c) A decisão sobre tratamento, exames e local de morte nesta fase fica a critério da 
equipe de Cuidado Paliativo.  

d) O paciente que possui estrutura física em casa, deve falecer em casa, 
permanecendo ao lado da família no fim da vida.  

e) Os cuidados devem ser espaçados, diminuindo entradas e saídas do quarto do 
paciente, respeitando os momentos finais.  
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APÊNDICE B – TESTE DE APLICAÇÃO DE CONCEITOS 
 

1- Paciente, 74 anos, acamada há 2 anos, devido quadro de demência, já diagnosticada 
como Alzheimer, dependente de cuidados, interna pela primeira vez na instituição, 
por quadro de infecção do trato urinário, evoluindo na internação com piora clínica, 
disfunção renal, rebaixamento do nível de consciência. Está neste momento, no 16º 
dia de internação, acompanhada da filha que não tem conhecimento sobre Cuidados 
Paliativos. Organize sua abordagem, utilizando-se da comunicação: 

 
a) Comunicar a filha sobre a gravidade do quadro o mais breve possível, em leito de 

enfermaria, acompanhado de testemunha sobre a orientação.  
b) Conversar sobre diagnóstico, piora clínica, prognóstico, instituir ações paliativas 

evitando dor e sofrimento.  
c) Convidar a acompanhante para uma conversa, com empatia, explicar a doença, 

prognóstico e condutas, tirar todas as dúvidas que surgirem.  
d) Convocar todos os familiares da paciente, comunicar prognóstico e tempo de vida 

e encaminhar a equipe multidisciplinar.  
e) Solicitar presença da equipe multidisciplinar para que se inicie processo de 

abordagem da família para alta hospitalar devido provável óbito.  
 

2- Paciente 84 anos, acamado há 10 anos após uma sequela por Acidente Vascular 
Cerebral Isquêmico. Apresenta-se emagrecido, devido recusa alimentar e baixa 
ingesta hídrica. Deglutição preservada. Nega internações prévias, nega 
intercorrências no período. Reafirme atitudes perante a nutrição do paciente.  

 
a) Mudar as refeições para aquelas que ele goste ou tenha vontade, aguardar o tempo 

do paciente, sem distratores.  
b) Triturar todos os itens da refeição, oferendo ao paciente uma dieta tipo purê com 

nutrientes necessários.  
c) Indicar a passagem de sonda nasoenteral para nutrição com dieta 

hiperproteica/hipercalórica e hidratação.  
d) Associar complementos alimentares, líquidos ou em pó solúvel para aporte nutricional 

adequado.  
e) Internar paciente para fornecer hidratação e alimentação adequada, endovenosa se 

necessário.  
 

3- Paciente, moradora de um lar, portadora de esquizofrenia, acamada e restrita ao leito 
devido quadros de agitação e agressividade. Internada devido febre, hipotensão, 
taquicardia, secundários a escaras em sacral, trocanter e calcâneo com aspecto 
necrótico e exposição óssea. Determine estágio da úlcera por pressão e conduta(s) 
diante do exposto.  
 
a) III, debridamento da área necrótica com rotação de retalho.  
b) IV, debridamento químico e controle de sintomas.  
c) III, antibioticoterapia a longo prazo devido osteomielite. 
d) II, notificação de maus tratos e antibioticoterapia.  
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e) IV, controle de sintomas e câmara hiperbárica.  
 

4- Paciente, 85 anos, portadora de demência senil, diagnosticado adenocarcinoma em 
sigmoide evoluindo com suboclusão intestinal e depressão. Na investigação: 
metástase para omento, linfonodos regionais, sendo contraindicado procedimento 
cirúrgico. Paciente vem apresentando dor de intensidade 7 na escala numérica visual 
(ENV) em abdômen, tipo queimação que não melhora com decúbito. Escolha a 
analgesia para esta paciente.  

 
a) Tramadol e gabapentina  
b) Tramadol + carbamazepina + dipirona  
c) Codeína + paracetamol  
d) Morfina + tramadol + dipirona  
e) Clorpromazina + Amitriptilina + Morfina  

 
5- Paciente internada em UTI por 30 dias, secundária a Insuficiência respiratória por 

COVID, evoluiu com Insuficiência Renal e hemodiálise, com recuperação da função 
renal. Recebe alta para enfermaria, em uso de Sonda Nasoenteral exclusiva, 
traqueostomia, sonda vesical de demora, cateter venoso central. Inicia quadro de 
vômitos frequentes e constipação intestinal, afebril, taquicardia sinusal, sudorese fria. 
AP: Obesidade e HAS. Na prescrição:  

1- Dieta Hipossódica  
2- Metilprednisolona 40 mg EV, diário  
3- Metadona 5mg VO de 8 em 8 hoas.  
4- Dipirona 500mg 1 ampola Via endovenosa se necessário 
5- Insulina NPH 20 UI cedo, 20 UI após almoço e 10 UI a noite  
6- Fisioterapia respiratória e motora  
7- Sinais vitais  
8- Avaliação da fonoaudióloga 

Analise e selecione a provável causa para sintomas apresentados pela paciente no 
momento. 
a) Sepse. Iniciar investigação para quadro infeccioso secundário ao longo período de 

UTI e uso de dispositivos invasivos.  
b) Intolerância a dieta enteral. Se atentar a quantidade infundida de dieta em bomba. 

Diminuir a quantidade de ml/h.  
c) Abdômen obstrutivo. Solicitar exame de imagem para avaliar possível oclusão 

intestinal e/ou fecaloma.  
d) Efeito colateral da metadona. Lipossolúvel, meia vida longa, pode levar a vômitos 

e constipação como efeito colateral.  
e) Gastrite enantemática, secundária ao tempo de terapia intensiva e estresse 

oxidativo presente no paciente crítico.  
 

6- Paciente em Cuidados Palitivos, inicia quadro de dispneia secundária a Doença 
pulmonar obstrutiva crônica. Já foram tentadas todas as medidas para reversão do 
quadro, o mesmo já é usuário de oxigenioterapia domiciliar. Elabore sua conduta 
correlacionando controle de sintomas e sedação paliativa.  

a) Iniciar morfina e prometazina para controle da dispneia 
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b) Prescrever morfina, controlando os sintomas e mantendo paciente vigil. 
c) Submeter paciente a sedação profunda e contínua com midazolam e morfina.  
d) Induzir estado comatoso com midazolam e fentanil e priorizar sedação. 
e) Utilizar ventilação não invasiva associado a morfina para controle de sintomas.  

 
7- Paciente portador de Linfoma, presença de massa em mediastino. Aguarda consulta 

com oncologista. Admitido em PS apresentando dispneia, cianose e pletora. Ao exame 
físico: murmúrio vesicular diminuído, sibilos esparsos. Turgência jugular. Edema 
discreto de membros superiores. AP: ex-tabagista. Formule sua hipótese: 
a) Síndrome Veia Cava Superior. 
b) Exacerbação de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica.  
c) Tromboembolismo Pulmonar 
d) Infarto Agudo do Miocárdio  
e) Choque Cardiogênico 

 
8- Marcela procura atendimento em consultório devido quadro de tristeza, desânimo, 

inapetência, perda ponderal de 10 kg nos últimos 6 meses. Na sua aparência percebe-
se descuido com os cuidados pessoais. Está isolada socialmente pois não se sente bem 
perto de outras pessoas. Apresenta episódios de taquicardia e medo extremo ao sair 
de casa e frequentar locais de convívio de seus familiares. Está afastada do trabalho 
há 5 meses pois não conseguia mais exercer sua função.  Perdeu a mãe há 6 meses 
vítima da COVID-19. Ela se culpa por ter levado o vírus até a sua mãe que estava isolada 
em um sítio. Perdeu a fé na sua religião não aceitando a morte como uma coisa natural. 
Das 5 dimensões do luto, identificamos: 

a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 
e) 5 

 
9- Paciente admitido em internação devido infecção do trato urinário, por bactéria 

multirresistente. AP: Câncer de próstata com metástase óssea, já em cuidados 
paliativos, Alzheimer, senilidade. Após terapias instituídas paciente não respondeu 
adequadamente, progredindo para um quadro de sepse refratária, evoluindo a óbito. 
Como médico assistente esquematize a declaração de óbito do referido paciente 
a) Parte I: Alzheimer – ITU – Sepse, Parte II: Senelidade, Câncer de Próstata 
b) Parte I: Sepse – ITU – Câncer de próstata, Parte II: Senelidade, Alzheimer 
c) Parte I: Câncer de próstata – ITU – Alzheimer, Parte II: Senelidade, Sepse 
d) Parte I: Senelidade – Alzheimer – ITU, Parte II: Sepse, câncer de próstata 
e) Parte I: ITU – Sepse – Câncer de Próstata, Parte II: Alzheimer, Senelidade 

 
10- Paciente, 92 anos, admitido em enfermaria acometido por doença rapidamente 

progressiva, sem tratamento específico, nega comorbidades anteriores. Evoluiu em 24 
horas, com dispneia, sonolência, aumento da necessidade de oxigênio suplementar, 
uso de musculatura acessória, mas ainda orientado. Realizadas medidas para controle 
da dispneia sem sucesso. O paciente então demonstra desejo de ficar no leito de 
enfermaria e opta por ser levado à UTI. Os sintomas progridem e o mesmo evoluiu 
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com rebaixamento do nível de consciência, e neste momento a filha, responsável legal, 
solicita que sejam feitas todas as medidas invasivas cabíveis. Proponha a conduta 
diante deste dilema ético: 
a) A vontade do paciente deve ser respeitada independente da vontade de seus 

familiares.  
b) Convocar todos os familiares para tomada de decisão em conjunto.  
c) Deve-se respeitar a vontade de seus representantes legais diante do quadro de 

incapacidade do mesmo de responder por si mesmo.  
d) Acionar o comitê de ética do hospital para tomada de decisão em conjunto, 

evitando possíveis problemas éticos.  
e) Por ser uma doença aguda, rapidamente progressiva todas as medidas devem ser 

realizadas pelo princípio da beneficência.  
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APÊNDICE C - QUESTIONÁRIO ABERTO 
 

1- Este TBL (Aprendizagem Baseada em Equipe) foi realizado com o objetivo de 

melhorar a autopercepção dos participantes sobre o tema: Cuidado Paliativo. Na sua 

opinião, a atividade cumpriu seu objetivo? Justifique.  

 

 

 

 

 
 

2- O TBL exige a participação ativa dos indivíduos em todas as suas fases. Qual 

foi sua maior dificuldade em realizar esta atividade? 

 

 

 

 

 
 

3- Sugestão: aponte os pontos fortes e pontos fracos do TBL e dê sugestões 

para melhorar sua aplicação em uma próxima intervenção.  
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      APÊNDICE D – DISCURSOS SOBRE A AVALIAÇÃO DA INTERVENÇÃO 
EDUCACIONAL 

Questão 1: A atividade cumpriu seu objetivo? 
 

Participante Depoimento Expressão chave Ideia central 
A1 Sim. Pois, após a leitura do material 

proposto e a dinâmica realizada consegui 
entender melhor, além de me sentir mais 
capacitada para discutir sobre o assunto 

Consegui entender melhor Aprendizagem 
facilitada 

A2 Sim. A atividade abriu muito mais minha 
mente acerca da temática e me estimulou 
a ler mais sobre o assunto. 

Abriu minha mente acerca 
da temática e me estimulou 
a ler mais sobre o assunto 

Estimulo a leitura 

A3 Sim, pois após toda a discussão e 
materiais disponibilizados absorvi 
conhecimentos sobre o tema e sanei 
dúvidas prévias. 

Absorvi conhecimentos 
sobre o tema e sanei 
dúvidas prévias. 

Aquisição de 
conhecimentos 
Esclarecimento 
dúvidas 

A4  Sim, cumpriu, pois as atividades 
desenvolvidas geraram ganho de 
conhecimento aos participantes. 

as atividades desenvolvidas 
geraram ganho de 
conhecimento aos 
participantes. 

Aquisição de 
conhecimentos 

A5  Sim, vários conceitos foram abordados, 
que eu julgava já conhecer, porém aprendi 
muito mais do que imaginei 

aprendi muito mais do que 
imaginei 

Aquisição de 
conhecimentos 

A6 Sim, a atividade abordou todos os 
assuntos essenciais e necessários sobre 
cuidados paliativos. Aula com ótima 
explanação e explicação sobre o assunto. 

a atividade abordou todos 
os assuntos essenciais e 
necessários sobre cuidados 
paliativos 

Abordagem 
adequada do 
conteúdo 

A7 Sim. Me fez perceber o pouco 
conhecimento na área e entender um 
pouco mais sobre o tema. 

Me fez perceber o pouco 
conhecimento na área e 
entender um pouco mais 
sobre o tema 

Aquisição de 
conhecimentos 

A8 Sim. Pois com base no pré e pos-teste 
percebi uma melhora nos acertos. A aula 
foi muito esclarecedora, auxiliando na 
resolução dos pós teste e agregou novos 
conhecimentos 

Agregou novos 
conhecimentos 

Aquisição de 
conhecimentos 

A9 Sim. Faz com que coloque os 
conhecimentos em prática e descubra 
minhas dúvidas. 

Faz com que coloque os 
conhecimentos em prática e 
descubra minhas dúvidas 

Aplicação prática 
dos 
conhecimentos 

A10 Sim. Foi uma atividade enriquecedora e 
esclarecedora sobre o tema e seus 
subtópicos. 

Atividade enriquecedora e 
esclarecedora 

Aquisição de 
conhecimentos 

A11 Sim. Melhorou a concepção com base em 
conceitos adquiridos e percepções sobre o 
paciente. 

Melhorou a concepção com 
base em conceitos 
adquiridos e percepções 
sobre o paciente. 

 Aquisição de 
conhecimentos 
Humanização do 
atendimento 

A12 Sim. Esclareceu dúvidas. Esclareceu dúvidas. Esclarecimento 
de dúvidas 

A13 Sim. Acresceu muito sobre o assunto e 
tenho certeza que levarei este dia pra o 
resto da minha vida acadêmica e para 
minha vida profissional. 

Acresceu muito sobre o 
assunto 

Ampliação de 
conhecimentos 

R1 Sim. A Atividade melhorou os meus 
conhecimentos sobre cuidados paliativos. 

melhorou os meus 
conhecimentos sobre 
cuidados paliativos. 

Ampliação de 
conhecimentos 

R2 Sim. Os temas foram abordados de forma 
clara, com contextualização e discussão 

Os temas foram abordados 
de forma clara, com 
contextualização e 

Aquisição de 
conhecimentos 
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em grupo que ajudaram a formar 
conceitos. 

discussão em grupo que 
ajudaram a formar conceitos 

R3 Sim. Durante as atividades realizadas foi 
possível observar a aprendizagem a 
respeito do tema instituído. 

foi possível observar a 
aprendizagem a respeito do 
tema instituído. 

Aprendizagem 
facilitada 

R4 Sim. Melhorou minha visão sobre os temas 
dos quais não sabia bem como agir, como 
alimentação por exemplo e aumentou o 
sentimento de querer tratar melhor tais 
pacientes e família. 

Melhorou minha visão sobre 
os temas dos quais não 
sabia bem como agir, como 
alimentação por exemplo e 
aumentou o sentimento de 
querer tratar melhor tais 
pacientes e família. 

Aplicação prática 
do conhecimento 
Humanização do 
atendimento 

R5 Sim. O tema via de regra apresenta muitas 
interferências pessoais (experiências, 
crenças). Foi bom discutir objetivamente o 
tema. 

O tema apresenta muitas 
interferências pessoais. Foi 
bom discutir objetivamente 
o tema. 

Abordagem 
adequada do 
conteúdo 

R6 Sim. Abordou diversos temas não 
comtemplados no cotidiano da residência 
e internato. 

Abordou diversos temas 
não comtemplados no 
cotidiano da residência e 
internato 

Aquisição de 
conhecimentos 

R7 Extremamente. Tanto do ponto de vista 
prático, de tratamentos e procedimentos, 
quanto do filosófico. Foi bastante 
instrutivo. 

Foi bastante instrutivo. 
Tanto do ponto de vista 
prático, quanto do filosófico 

Aplicação prática 
dos 
conhecimentos 
 

R8 Sim. Pois eu tinha várias dúvidas e 
crenças sobre o tema que foram sanadas 
neste encontro. 

eu tinha várias dúvidas e 
crenças sobre o tema que 
foram sanadas neste 
encontro 

Esclarecimento 
de dúvidas 

 
 
 
Pergunta 2: O TBL exige a participação ativa dos indivíduos em todas as suas fases. Qual foi sua 

maior dificuldade em realizar esta atividade? 

Partic. Depoimento Expressão Chave Ideia Central 

A1

   

Realizar leitura prévia adequada e 

responder questões individualmente. 

Realizar leitura prévia 

adequada 

Estudo prévio  

A2-

   

A leitura prévia, por eu não ter tempo. A leitura prévia, por eu não 

ter tempo. 

Estudo prévio 

A3-

  

Leitura prévia do material disponibilizado Leitura prévia do material 

disponibilizado 

Estudo prévio 

A4

  

A realização da atividade sozinha na 

primeira parte. 

realização da atividade 

sozinha na primeira parte 

Estudo prévio 

A5- Responder as primeiras questões sozinha, 

pois tenho uma visão muito. 

Responder as primeiras 

questões sozinha 

Estudo prévio 

A6-

   

Entrar em consenso com os participantes do 

meu grupo. limitada do assunto, então errei 

bastante coisa.... o que não aconteceu na 

atividade em grupo. 

Consenso com os colegas 

 limitada do assunto, então 

errei bastante coisa. 

Coesão entre os 

membros do grupo 

Estudo prévio 
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A7-

   

Discussão em grupo. Discussão em grupo Coesão  entre os 

membros do grupo 

A8-

   

Entrar em consenso com o grupo. Discussão em grupo Coesão  entre os 

membros do grupo 

A9-

   

Discutir sobre as questões que tinha dúvida. Discutir sobre as questões 

que tinha dúvida. 

Estudo Prévio 

A10-

 

.  

Ter me atentado mais as questões para não 

confundir conceitos 

Ter me atentado mais as 

questões para não 

confundir conceitos 

Teste individual 

A11-

   

Saber responder as questões de 

conhecimento teórico. 

Saber responder as 

questões 

Estudo prévio 

A12-

   

Não tive dificuldades, porem se tivesse 

estudado mais sobre o assunto me sairia 

melhor na pontuação individual. 

se tivesse estudado mais 

sobre o assunto me sairia 

melhor na pontuação 

individual. 

Estudo prévio 

A13-

   

Tratamento dos sintomas. Tratamento dos sintomas Tema específico 

R1-

   

Entrar em consenso sobre respostas om 

outros participantes. 

consenso sobre respostas 

om outros participantes 

Coesão entre os 

membros do grupo 

R2-

   

Tomada de decisões diante de questões 

que podem ter outras interpretações 

individuais. 

Tomada de decisões diante 

de questões que podem ter 

outras interpretações 

individuais.  

Conflito ético  

 

R3-

   

A maior dificuldade foi na interpretação das 

questões conceituais. 

interpretação das questões 

conceituais 

Estudo prévio 

R4-

   

Não respondeu.   

R5-

   

Lidar com opiniões diferentes. Lidar com opiniões 

diferentes 

Coesão entre os 

membros do grupo 

R6-

   

Discussão entre membros foi pouco 

acirrada por pouco conhecimento prévio. 

Discussão entre membros 

foi pouco acirrada por 

pouco conhecimento prévio 

Estudo prévio 

R7-

   

Discutir sobre as discordâncias em grupos. Discutir sobre as 

discordâncias em grupos 

Coesão entre os 

membros do grupo 

R8-

   

Algumas questões longas e o tempo 

extenso se tornou um pouco cansativo. 

questões longas e o tempo 

extenso se tornou um 

pouco cansativo. 

Formato das 

questões 

Duração da 

estratégia 
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Pergunta 3: Aponte os pontos fortes do TBL e dê sugestões para melhorar sua aplicação em uma 

próxima intervenção.  

Partic. Depoimento Expressão Chave Ideia Central 

A1- Pontos fortes: analisar, discutir e 

aprender com os erros.  

Analisar, discutir e 

aprender com os erros 

Discussão em grupo 

Aprendizado com os 

erros 

A2- Sinceramente, achei excelente! 

Não tenho o que pontuar.  

Achei excelente Excelente 

A3- Pontos fortes: avaliação por 

‘tempos’ e discussão em grupo. 

Não vejo pontos fracos.  

Avaliação por ‘tempos’ e 

discussão em grupo. 

Avaliação seriada  

Discussão em grupo 

A4- Pontos fortes: discussão em 

grupo. Não consigo opinar sobre 

pontos fracos nem formas para 

melhorar, foi excelente.  

Discussão em grupo  Discussão em grupo 

A5- Fortes: troca de conhecimento, 

ampliar o modo de ver as coisas. 

Fracos: gastam muito tempo. 

Sugestão: colocar tempo para 

realização de cada questão.  

 Fortes: troca de 

conhecimento, ampliar o 

modo de ver as coisas 

Sugestão: colocar tempo 

para realização de cada 

questão 

Troca de 

conhecimentos 

 

Tempo para cada 

questão  

A6- Pontos fortes: todos. Pontos 

fracos: nenhum. Estudar mais 

sobre os temas. Ponto 

fundamental: agregação de 

conhecimentos importantes e de 

uso diário na prática médica.  

Agregação de 

conhecimentos 

importantes e de uso 

diário na prática médica. 

Aplicabilidade prática 

de conhecimentos 

A7- Pontos fortes: discussão em 

grupo, aprofundamento sobre o 

tema, conhecer mais sobre. 

Pontos fracos: maior 

aprofundamento e discussão com 

a Dra.  

Discussão em grupo  

Aprofundamento do tema 

 

Sugestão: Discussão 

com a Dra. 

 Discussão em grupo  

Aprofundamento do 

tema 

Aprofundar aula 

teórica 

A8- Pontos fortes: discussão mais 

aprofundada de casos poucos 

discutidos, discussão em grupo.  

discussão mais 

aprofundada de casos 

poucos discutidos 

Discussão em grupo 

A9- Pontos fortes: discussão sobre o 

assunto, colocar em prática o 

conhecimento. Ponto fraco maior 

aprofundamento sobre o caso. 

 discussão sobre o 

assunto, colocar em 

prática o conhecimento 

Discussão  

Aplicabilidade do 

conhecimento 
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Aprofundar a aula como sugestão 

de melhora.  

Aprofundar aula 

teórica 

A10- Boa dinâmica, frases muito 

apelativas e esclarecedoras. Não 

foram identificados pontos fracos.  

Frases apelativas e 

esclarecedoras 

Boa dinâmica  

Dinâmica  

 

A11- Comparação individual e em 

grupo – ponto forte.  

Comparar individual e 

grupo 

Evolução do 

conhecimento  

A12- Forte: esclarecer dúvidas e rever 

condutas.  

 esclarecer dúvidas e 

rever condutas 

Revisão de condutas 

Esclarecimento de 

dúvidas 

A13- Pontos fortes: didático, bem 

elaborado, informações 

importantes para a vida 

acadêmica. Ponto fraco: nenhum.  

didático, bem elaborado 

informações importantes 

para a vida acadêmica 

Estratégia 

Conceitos essenciais 

R1- No momento não consigo pensar 

em pontos fracos. Achei a 

atividade proveitosa e que a 

mesma cumpriu seu objetivo.  

Atividade proveitosa Aproveitamento  

R2- Pontos fortes: trabalho em grupo 

e individual. Ferramentas com 

contextualização. Ponto fraco: 

não identifiquei.  

 trabalho em grupo e 

individual 

 

Ferramentas com 

contextualização 

Trabalho em grupo e 

individual 

 

Aplicabilidade 

R3- Ponto forte foi a obtenção de 

conhecimento durante a 

realização das atividades.  

Ponto forte foi  a 

obtenção de 

conhecimento 

Aquisição de 

conhecimento 

R4- Ponto forte: discussão em grupo 

amplia nossa visão.  

Discussão em grupo 

amplia nossa visão. 

Discussão em grupo 

R5- Fortes: discussão em equipe, 

outras opiniões que completam a 

sua. Fracos: realizar encontro 

seriado para agregar 

conhecimento paulatinamente.  

discussão em equipe, 

outras opiniões que 

completam a sua, 

 

realizar encontro seriado 

para agregar 

conhecimento 

paulatinamente. 

Discussão em grupo 

 

 

Encontros seriados 

R6- Permite abordagem de diversos 

assuntos sobre um mesmo tema, 

bem como várias formas de 

aprendizagem.  

abordagem de diversos 

assuntos sobre um 

mesmo tema 

 

Abordagem ampla do 

tema 

 

Estratégia 
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Várias formas de 

aprendizagem 

 

R7- Didática maravilhosa, mas difícil 

conciliar o tempo de duração na 

agenda.  

Didática maravilhosa 

 

Difícil conciliar o tempo 

de duração na agenda 

 

Estratégia 

 

Diminuir o tempo da 

atividade 

R8- Pontos fortes: explanação dos 

principais temas sobre os 

cuidados, Aprendizado mais 

aprofundado sobre o assunto. 

Sugestão: diminuir o tempo de 

realização da atividade. Foi muito 

produtivo o encontro. 

 explanação dos 

principais temas sobre os 

cuidados, Aprendizado 

mais aprofundado sobre 

o assunto. 

 

diminuir o tempo de 

realização da atividade. 

Explanação dos 

principais temas 

 

Aprofundamento do 

assunto 

Diminuir o tempo da 

atividade 

 

 

Pergunta 4: Qual foi seu contato com Cuidado Paliativo antes da Intervenção?  

Partic. Depoimento Expressão Chave Ideia Central 

R1 “O contato que tive, foi em 

algumas ocasiões na faculdade e 

quando passei pela residência 

médica,aprendi algumas coisas.” 

 foi em algumas ocasiões na 

faculdade e quando passei pela 

residência médica, aprendi 

algumas coisas.” 

Aulas 

esporádicas na 

graduação 

Abordagem 

superficial na 

Residência 

R2:  “Contato mínimo. Basicamente 

apenas com definições 

superficiais, mas sem 

aprofundamento no tema e nas 

condutas possíveis diante das 

situações clínicas.” 

 apenas com definições 

superficiais, mas sem 

aprofundamento no tema e nas 

condutas possíveis diante das 

situações clínicas.” 

Abordagens 

superficiais 

R3:  “Meu contato com os Cuidados 

Paliativos nunca foi de maneira 

técnica. Ouvi falar uma coisa ou 

outra, mas nunca de maneira 

técnica e organizada.” 

Ouvi falar uma coisa ou outra, 

mas nunca de maneira técnica e 

organizada.” 

Abordagens 

eventuais e 

superficiais 

R4:  “Meu contato foi na faculdade, tive 

algumas aulas ao longo do curso 

e contato na enfermaria com os 

preceptores de residência onde 

 tive algumas aulas ao longo do 

curso contato na enfermaria com 

os preceptores de residência 

 Aulas 

esporádicas na 

graduação 
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havia muitas divergências nas 

condutas.” 

onde havia muitas divergências 

nas condutas 

Condutas 

divergentes na 

Residência 

R5:  “Quase nenhum contato, apenas 

o que ouvi na enfermaria da 

residência.” 

apenas o que ouvi na enfermaria 

da residência.” 

Abordagem 

superficial na 

Residência 

R6:  “Só na residência médica 

mesmo.” 

Só na residência médica 

mesmo. 

Residência 

R7:  “Somente o que era comentado 

nas visitas da clínica médica na 

residência.” 

o que era comentado nas visitas 

da clínica médica na residência 

Residência 

R8:  “Assisti algumas apresentações 

na graduação, mas nenhuma com 

aprofundamento ou que 

trabalhasse terapêutica.” 

algumas apresentações na 

graduação, mas nenhuma com 

aprofundamento 

Aulas na 

graduação 

superficiais 

A1:  “Muito pouco. Assisti uma ou outra 

palestra, mas com relação ao 

manejo do paciente quase nada.” 

Muito pouco. Assisti uma ou 

outra palestra 

Palestras 

eventuais 

A2:  “Bem pouco. Durante as 

passagens de visita na enfermaria 

no internato.” 

Durante as passagens de visita 

na enfermaria no internato 

Atividades 

práticas do 

Internato 

A3:  “No estágio de internado em um 

hospital onde há um serviço de 

Cuidado Paliativo.” 

No internado em um hospital 

onde há um serviço de Cuidado 

Paliativo 

Atividades 

práticas do 

Internato 

A4:  “Em uma abertura de congresso 

acadêmico assisti uma palestra 

sobre o tema.” 

Em uma abertura de congresso 

acadêmico assisti uma palestra 

sobre o tema 

 Palestra em 

abertura de 

congresso 

A5:  “Não tive contato nenhum antes.” Não tive contato Contato 

inexistente 

A6:  “Em uma aula no congresso 

acadêmico, algumas discussões 

na enfermaria de clínica médica e 

na aula semanal dos residentes.” 

Em uma aula no congresso 

acadêmico algumas discussões 

na enfermaria de clínica médica 

  aula semanal dos residentes.” 

Aula em 

congresso 

Discussões na 

enfermaria 

Aula na 

Residência 

A7  : “Nenhum contato técnico, soube 

de algumas coisas por vivência 

familiar, e por curiosidade.” 

“Nenhum contato técnico, soube 

de algumas coisas por vivência 

familiar, e por curiosidade 

Vivência familiar 

A8:  “Nunca tive contato.” Nunca tive contato Contato 

inexistente 
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A9:  “No estágio do internato onde 

passei a me interessar pelo tema, 

inclusive como especialidade para 

prestar residência médica.” 

No estágio do internato onde 

passei a me interessar pelo tema 

Atividades 

práticas do 

Internato 

A10:  “Li algumas coisas de alguns 

autores, passei em estágio pelo 

internato, e no estudo prévio para 

esta atividade.” 

Li algumas coisas de alguns 

autores, passei em estágio pelo 

internato 

Leituras 

Atividades 

práticas do 

Internato 

A11:  “Acho que quase nenhum 

diretamente.” 

“quase nenhum diretamente.” Contato 

inexistente 

A12:   “Tive um contato durante uma 

sessão tutorial na faculdade sobre 

cuidados paliativos e 

comunicação de más notícias.” 

Tive um contato durante uma 

sessão tutorial na faculdade 

Tutoria sobre o 

tema 

 A13: “Na faculdade não tive 

contato com o tema, acabei 

estudando algumas coisas por 

conta própria, mas nada a fundo.”  

acabei estudando algumas 

coisas por conta própria 

Estudo por 

iniciativa própria 
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APÊNDICE E - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
 Você está sendo convidado (a) a participar da pesquisa “Aprendizagem 

Baseada em Equipes: uma intervenção educacional promovendo competências em 

Cuidados Paliativos”. Esta pesquisa tem o propósito de melhorar a percepção do 

participante com relação ao conhecimento em Cuidado Paliativo, aprimorando sua 

prática diária. 

         O estudo em questão tem como objetivo avaliar a autopercepção dos estudantes 

do 6º ano do Curso de Medicina da UNIFEV de Votuporanga e dos residentes de 

Clínica Médica da Santa Casa de Votuporanga, previamente e posteriormente a uma 

intervenção educacional sobre cuidados paliativos na prática clínica. Para alcançar 

esse objetivo solicito que você responda um questionário que avalia a autopercepção 

do conhecimento em Cuidados Paliativos e também participe de uma intervenção 

educacional que será realizada em um único dia, no espaço UNIFEV da Santa Casa 

de Votuporanga, com duração total de 4 horas, sendo necessária preparação prévia 

do participante através de material didático fornecido pelo pesquisador 

        Inicialmente, será aplicado o questionário que avalia a autopercepção do 

conhecimento em Cuidados Paliativos. As perguntas relacionadas a Cuidados 

Paliativos, deverão ser respondidas de forma individualizada, classificando o seu 

conhecimento de acordo com a sua percepção: 1- não capacitado em, 2- parcialmente 

capacitado em, mas necessito de muita formação, 3- parcialmente capacitado em, 

mas necessito de alguma formação, 4- capacitado em. Uma intervenção educacional 

será aplicada por meio da metodologia de ensino conhecida como Aprendizagem 

Baseada em Equipe. Será uma atividade dinâmica, na qual você receberá material 

didático, que deverá ser lido previamente, de forma que o mesmo contribua para sua 

participação ativa durante a atividade. Após a intervenção educacional será aplicado 

novamente o instrumento para avaliar a autopercepção do conhecimento em 

Cuidados Paliativos e um questionário para que você possa avaliar a intervenção: 

pontos fracos, pontos fortes, sugestões. 

       As atividades supracitadas serão conduzidas por mim, pesquisadora Talitha 

Tonini de Oliveira. As suas respostas aos questionários estarão sob minha 

responsabilidade e serão utilizadas apenas para a realização do estudo, podendo os 

resultados serem apresentados em eventos e/ou publicados em revistas científicas. 
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       Para participar do estudo você precisa concordar com seus termos e assinar este 

Termo de Consentimento. Você não é obrigado(a) a participar do estudo, poderá 

desistir de participar a qualquer momento, bastando para isso retirar seu 

consentimento da pesquisa solicitando a pesquisadora responsável que excluirá seus 

dados e respostas.   

     Sua participação é voluntária e asseguro que esta pesquisa e este termo estão de 

acordo com a resolução 466/12. Você estará sujeito a um risco, de ordem moral, no 

caso o constrangimento, pois será necessária sua participação, e um risco de ordem 

temporal, pois você deverá reservar um tempo para estudo prévio, pois seu 

desempenho dependerá deste estudo. Asseguro total sigilo e anonimato quanto aos 

dados e informações prestadas. Não haverá nenhum tipo de prejuízo a você caso se 

oponha a responder ao questionário, ou desista da participação nesta pesquisa em 

qualquer momento.  

        Em caso de dúvida ou intercorrência você poderá recorrer à pesquisadora 

responsável Talitha Tonini de Oliveira, Telefone/Whatsapp: (17)997540664, E-mail: 

tali_tonini@hotmail.com, ou para o CEP/UNIFEV – Comitê de Ética em Pesquisa em 

Seres Humanos UNIFEV – Centro Universitário de Votuporanga. Rua Pernambuco 

4196 – CEP 15500-006 – Votuporanga-SP Fone: (17)34059974 / E-mail: 

cepunifev@fev.edu.br. 

          Uma cópia deste consentimento informado será mantida em arquivo pela 

pesquisadora responsável pelo estudo e você deve guardar uma cópia como seu 

documento consentindo em participar (TCLE). Sua participação na pesquisa não lhe 

acarretará custos e não haverá qualquer compensação financeira adicional. 

 

 AUTORIZAÇÃO: 
Eu, _________________________________________________, com documento 

RG nº______________________, após a leitura (ou a escuta da leitura) deste 

documento e ter tido a oportunidade de conversar com a pesquisadora para esclarecer 

todas as minhas dúvidas, acredito estar suficientemente informado (a), ficando claro 

para mim que minha participação é voluntária e que posso retirar este consentimento 

a qualquer momento sem penalidades ou perda de qualquer benefício. Estou ciente 

dos objetivos da pesquisa, da entrevista da qual participarei e dos esclarecimentos 

sempre que desejar. Estou ciente também de que minha privacidade será respeitada, 

ou seja, meu nome ou qualquer outro dado ou elemento que possa, de qualquer forma, 
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me identificar, será mantido em sigilo. Estou ciente dos riscos relacionados a esta 

dinâmica. Diante do exposto, expresso minha concordância de espontânea vontade 

em participar deste estudo, estando totalmente ciente de que não há nenhum valor 

econômico a receber ou a pagar por minha participação. 

             Em caso de reclamação ou qualquer tipo de denúncia sobre esta pesquisa, 

devo comparecer ao Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos UNIFEV – 

Centro Universitário de Votuporanga.Rua Pernambuco 4196 – CEP 15500-006 – 

Votuporanga-SP Fone: (17)34059974 / E-mail: cepunifev@fev.edu.brou . 

 
Votuporanga, _____ de ______________ de 2020 

 

Assinatura do (a) participante:___________________________________ 

Assinatura de uma testemunha: __________________________________ 

Assinatura da pesquisadora: ____________________________________ 

                                                                               

 
 
 
 

 


