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1 APRESENTAÇÃO

Esta oficina sobre nutrição em cuidados paliativos de pacientes adultos com
câncer é o produto da dissertação de Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática
da PUC/MG desenvolvida pela mestranda Rosenele Conceição Araújo, sob a
orientação da Profª. Dra. Andréa Carla Leite Chaves e co-orientador do Prof. Dr.
Amauri Carlos Ferreira.
A oficina foi elaborada pensando em proporcionar aos participantes a
oportunidade de interagir com a temática entrando em contato com a prática do
aconselhamento e do manejo nutricional dos cuidados paliativos nesta situação
clínica. Ela é composta de atividades com recursos didáticos que potencializam a
construção de inter-relações do conhecimento científico com o cotidiano social.
Nestas atividades os participantes puderam avaliar e discutir aspectos importantes
da temática e sua relação com a sua vida profissional. Salienta-se que o
desenvolvimento da oficina não teve a pretensão de preparar integralmente os
estudantes de nutrição para o manejo de tais pacientes, porém buscou-se iniciá-los
nas teorias primárias do cuidado paliativo e promover a discussão do tema,
priorizando uma visão crítica do ser humano na sua integralidade.
A oficina é composta pelos seguintes textos:
− Introdução à proposta de trabalho e objetivos
− Metodologia utilizada na oficina pedagógica
− Suporte teórico
− Roteiro da oficina
− Referências
- Apêndices
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2 INTRODUÇÃO

Diante da minha vivência enquanto nutricionista supervisora de estudantes de
nutrição de algumas faculdades de Belo Horizonte e do interior de Minas Gerais
conveniadas com o Hospital da Baleia, tive a oportunidade de observar as lacunas
deixadas durante a formação acadêmica dos estudantes, principalmente em relação
aos cuidados nutricionais dos pacientes adultos em cuidados paliativos.
O olhar das áreas de saúde frente ao cuidado paliativo dos pacientes adultos
com câncer tem mostrado que a discussão interdisciplinar ainda é irrelevante em
relação à complexidade do assunto, principalmente no que tange à atuação da
sociedade, que nega a morte e o cuidado com o outro através do ato de silenciar-se
sobre o assunto.
Diante desta realidade e da precariedade social e histórica da educação na
área de saúde e de diálogo entre as áreas relacionadas ao cuidado, bem como da
necessidade de iniciar uma sensibização da educação em nutrição sobre a temática,
apresentamos esta oficina direcionada aos estudantes sobre nutrição em cuidados
paliativos de pacientes com câncer.
Os objetivos desta oficina foram os seguintes:
 Promover a reflexão inicial dos estudantes de nutrição sobre o eixo temático,
através da reflexão sobre autonomia;


Fornecer embasamento teórico para que os estudantes conheçam o tema e
tenham subsídios para analisar a atuação do nutricionista em relação aos
cuidados paliativos de pacientes com câncer e as relações interdisciplinares;



Avaliar a percepção dos estudantes em relação à eficiência da oficina em
questão e acolher sugestões de pontos a serem melhorados.
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3 METODOLOGIA

Freire (1998) nos diz que o educador tem a missão de oferecer ao aluno
condições para seu progresso, através das relações democráticas e dialógicas.
Uma oficina pedagógica expressa uma mesma linha metodológica de
intervenção psicossocial adotada na pesquisa-ação, que reconhece o envolvimento
do pesquisador como fato inevitável. (RENA apud ALVES, 2010). A vivência de uma
oficina implica um esforço pedagógico pessoal e coletivo, associado à abordagem da
dimensão afetiva-emocional, de modo a permitir a desconstrução de preconceitos e
tabus e a reconstrução social de valores historicamente construídos.
As oficinas pedagógicas constituem uma metodologia voltada para a
formação de profissionais, de um modelo epistemológico que promova a
transformação da realidade e para a construção criativa coletiva do conhecimento
pelos estudantes e educadores. (MOITA & ANDRADE, 2006).
Bazin (1998) esclarece que as oficinas devem ser utilizadas como
ferramentas para ensinar com respeito, favorecendo a aprendizagem de cada aluno
e a interação entre eles. Além disso, a forma de trabalho das oficinas deve ser do tipo
“oficinas de descobrimentos participativos” e não “oficinas de descobrimentos”.
Alves (2010) informa que, efetivamente, o grupo participante vivencia, por
algumas horas, a possibilidade real de experimentação de novos padrões sociais e
de relativização das identidades. Essa intencionalidade pedagógica característica da
oficina se constitui numa intervenção psicossocial.
Nas oficinas pedagógicas, a articulação entre técnicas e estratégias com uma
postura pedagógica crítica e transformadora viabiliza a dinâmica de grupo,
oferecendo condições para a construção de uma consciência de grupo. (ALVES,
2010). O mesmo autor esclarece que este sentimento de pertencimento a um grupo é
necessário na revisão de valores e atitudes culturais e sociais, até então
condicionados e aceitos sem discussão.
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Freire (1998) defende que as oficinas pedagógicas promovem a reciprocidade
de conhecimentos, tanto pela formação continuada do corpo docente, quanto pela
construção criativa e coletiva do conhecimento junto ao corpo discente.
Mediante ao exposto acima e à experiência e prazer da docência teórica e
prática que desenvolvi durante os meus sete anos de profissão, escolhi a oficina para
como ferramenta metodológica para informar e ensinar os cuidados paliativos para
pacientes adultos com câncer para os estudantes de nutrição.
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4 SUPORTE TEÓRICO

Para a elaboração deste trabalho, buscou-se embasamento teórico nas
concepções atuais sobre bioética, cuidado paliativo e principalmente sobre as
diretrizes nutricionais do estabelecidas no Consenso Nacional de Nutrição
Oncológica, divulgadas pelo INCA em 2009.
Garrafa (1998) coloca que a bioética não se limita a discutir com a ciência e
com saúde, e sim comprometer-se com a dignidade e com a vida em seu significado e
sentido de existência.
De forma clara e assertiva, Oliveira (2010) reforça que a bioética pauta-se na
ética do ser, em que a reflexão do sentido da existência no mundo atual torna-se
imprescindível.
A apresentação das relações humanas modernas no cenário mundial
possibilita que debates sociais sejam realizados, abrangendo a conceituação e a
significação da existência humana no que diz respeito às suas perspectivas do viver
de forma plena.
Acreditamos que existem relações entre a bioética e o cuidar que estão
delineadas a partir da opção de quem escolhe o cuidar como meta, e isto envolvem
os pilares atuais da bioética: a autonomia e a dignidade.
O processo de cuidar pode tornar-se muitas vezes conflituoso e angustiante
quando não existe uma relação de confiança, respeito e compaixão entre cuidador e
pessoa cuidada. As concepções de vida de cada ser e as imposições da sociedade
no que se refere aos padrões de conduta convergem para que o processo de cuidar
seja pauta emergente de diálogos sociais.
O cuidado paliativo vem ao encontro de uma modalidade recente em nossa
sociedade, em que a qualidade de vida torna-se o foco do cuidado.
Portanto, concorda-se com Oliveira (2009) quando o autor afirma que
confortar e aliviar o sofrimento dos doentes na fase final da vida é fundamental
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quando de trata de cuidados paliativos, pois a cura da doença passa a não ser o pilar
do tratamento, porém, não há limite de esforços em tomar decisões que
proporcionem benefícios integrais aos doentes.
Em 1997 fundou-se a Associação Brasileira de Cuidados Paliativos (ABCP)
com a finalidade de divulgação desta modalidade de cuidado e de agregar os
serviços de cuidados paliativos existentes no Brasil. De acordo com o levantamento
realizado pela ABCP, verificou-se 31 serviços de cuidados paliativos no Brasil
cadastrados no Ministério da Saúde. (MELO & FIGUEIREDO, 2004).
Em Belo Horizonte destaca-se um Programa de Atendimento Domiciliar em
Cuidados Paliativos criado em 2007, direcionado a pacientes fora de possibilidades
terapêuticas de cura. Este Programa habita-se na proposta de dar conforto, aliviar
sintomas e resgatar o respeito e a dignidade do indivíduo no fim da vida. (OLIVEIRA,
2009). No entanto, este mesmo autor ratifica que existem muitas lacunas de cunho
qualitativo e quantitativo nos cuidados paliativos no Brasil e, certamente, em Belo
Horizonte.
O papel dos profissionais de saúde no cuidado é fato inexorável. O cuidado
contemporâneo perpassa por questões multi e interdisciplinares, envolvendo
pessoas fragilizadas por doenças, muitas vezes incuráveis, tais como o câncer, e
extremamente debilitantes, do ponto de vista físico, psicológico e emocional.
(QUEIRÓZ, 2010).
Apesar de ser necessária a compreensão dos cuidados paliativos e seus os
princípios norteadores, Pessini e Bertachini (2006) informam que no Brasil os
profissionais de saúde desconhecem a real significação do cuidado paliativo,
favorecendo o fortalecimento de práticas profissionais que não alteram a realidade
da dor e do sofrimento dos doentes.
Considero que o aconselhamento nutricional eficaz se faz a partir da visão
crítica do nutricionista em relação às questões que estão além de seu conhecimento
técnico, mas que são adquiridas com a experiência e com a troca de conhecimento
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com as demais áreas de conhecimento, principalmente a área de educação e ensino.
O material de suporte e orientação do cuidado nutricional do paciente adulto
com câncer incurável disponível no país foi desenvolvido pelo Instituto Nacional do
Câncer (INCA) em 2009, através do Consenso Nacional de Nutrição Oncológica para
o paciente adulto oncológico. As diretrizes propõem uma assistência nutricional
individualizada e que compreenda desde a avaliação nutricional até o seguimento
nutricional ambulatorial e/ou domiciliar.
Portanto, uma das tarefas do nutricionista é cuidar efetivamente do
aconselhamento nutricional das pessoas, incluindo as pessoas doentes, e a
proposta desta oficina condiz com a necessidade de capacitar os estudantes de
nutrição em relação à temática, sem a pretensão de esgotar as possibilidades de
ensino-aprendizagem sobre nutrição em cuidados paliativos, mas como forma de
estimulo à educação continuada.
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5 ROTEIRO DA OFICINA

A oficina foi desenvolvida a partir de uma seqüência didática de cinco
atividades. Iniciou-se a oficina com uma dinâmica de interação e reflexão. Em
seguida realizou-se, em momentos diferentes, dois relatos de experiências sobre o
eixo-temático, seguindo-se da realização do debate sobre as duas primeiras etapas,
finalizando-se a oficina com a avaliação desta pelos estudantes.
Cabe salientar alguns aspectos importantes a serem observados para a
realização da oficina:
1) coordenar e controlar o tempo para a realização de cada atividade;
2) trabalhar com grupos de no máximo quatro estudantes para otimizar a
interação e a participação equânime destes;
3) estimular que todos expressem sua opinião, fortalecendo a construção
recíproca do conhecimento;
4) ser mediador nas discussões, sem interferir negativamente no processo;
5) registrar as opiniões dos participantes de forma escrita ou por gravação,
este último somente com autorização dos participantes;
6) fotografar e filmar os momentos mais relevantes da oficina, sempre com a
prévia autorização dos participantes;
7) Disponibilizar um material impresso como resumo didático dos temas
abordados, pois isto favorece o processo de ensino-aprendizagem;
8) Fornecer um certificado de participação como forma de valorização da
participação de todos.
A seguir descreveremos as cinco principais definições paraa realização da
oficina, que foram assim organizadas:


Objetivo;



Tempo previsto para a sua realização;



Material necessário para o seu desenvolvimento;
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Etapas do seu desenvolvimento;



Leituras complementares para aprendizagem e aprofundamento dos temas
trabalhados.
Esta oficina é acompanhada de um CD, importante para possibilitar o seu

desenvolvimento. Este CD é composto pela versão digital da oficina, além de
materiais didáticos que serviram de apoio tanto para a sua realização como para o
aprofundamento sobre as temáticas abordadas.

ATIVIDADE 1- DINÂMICA INTERAÇÃO-REFLEXIVA

Objetivos: apresentar para o grupo a proposta da oficina, promover a interação entre
estudantes e iniciar a sensibilização dos estudantes para a importância da autonomia
nos aspectos psicológicos e emocionais das pessoas.

Tempo previsto: 10 minutos.
Material: folha papel branca, caneta, quadro e caneta para escrever no quadro.

Desenvolvimento:


Escreva no quadro o nome da oficina e sua seqüência didática, incluindo o
tempo de cada atividade;



Separe os estudantes em grupos de no máximo quatro pessoas;



Solicite que cada grupo escreva apenas uma palavra que expresse o
sentimento do grupo em relação ao seguinte questionamento: Qual o
sentimento predominante quando você é proibido de tomar uma decisão
sobre sua própria vida?;



Estimule os estudantes a pensarem criticamente sobre a palavra definida pelo
grupo;
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Informe aos estudantes que os resultados desta atividade serão discutidos e
debatidos posteriormente, durante a atividade 4 da oficina.

ATIVIDADE 2- RELATO DE EXPERIÊNCIA I

Objetivo: oferecer conhecimentos atualizados e cientificamente embasados sobre o
eixo-temático da oficina, com enfoque nos cuidados paliativos relacionados como o
processo de morrer, a morte, a qualidade de vida e a conduta dos profissionais de
saúde frente à autonomia e à dignidade de morrer.

Materiais:


Notebook com programa para rodar vídeos, quadro e caneta para escrever no
quadro;



Relato de experiência do médico José Ricardo de Oliveira, especialista em
cuidados paliativos*. O relato está disponível no CD que acompanha esta
oficina;



Video: THE LADY AND THE REAPER (LA DAMA Y LA MURTE) (disponível
no CD);

* O Dr. José Ricardo de Oliveira é mestre em Clínica Médica pela Faculdade de
Medicina da Universidade de Minas Gerais, especialista em Bioética pelo Instituto de
Educação Continuada da PUC Minas e em Medicina pela Sociedade Brasileira de
Clínica Médica. Atualmente ele é membro da Equipe de Atenção Domiciliar/Cuidados
Paliativos da Unimed-BH, professor de Clínica Médica e Bioética na Universidade
José do Rosário Vellano (UNIFENAS) e Vice-Presidente da Sociedade de
Tanatologia de Minas Gerais (2009-2011). Trata-se de um profissional com bastante
experiência que desempenha atividades na área de cuidados paliativos de forma
multi e interdisciplinar e tornou-se, nos últimos anos, referência importante na
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temática abordada nesta pesquisa.
No seu relato de experiência o médico faz uma descrição cronológica de sua
formação acadêmica e sua experiência profissional em cuidados paliativos. Em
seguida, ele explica de forma objetiva temas e conceitos como: pacientes em fase
final da vida, bioética e morte, os pilares dos cuidados paliativos e a relação entre os
temas. O médico também exemplifica e discute vários casos bem sucedidos de
cuidados paliativos domiciliares, fazendo uma relação da atuação dos profissionais
de saúde com o processo de conquista da sensibilidade humana em relação ao
outro. O relato foi finalizado com a demonstração um vídeo animação sobre morte,
que focaliza aspectos da morte como o enfrentamento dos profissionais de saúde
contra morte e a ausência do respeito à autonomia da pessoa que se encontra no
processo de morte, enquanto agente principal da sua finitude.

Tempo previsto: 50 minutos.

Desenvolvimento:
 Confira se todos os materiais estão disponíveis e funcionantes antes do início

da atividade;
 Informe aos estudantes o objetivo desta atividade;
 Estimule os estudantes a anotarem suas dúvidas e questionamentos para

serem discutidos na próxima atividade;
 Apresente o palestrante aos estudantes, de modo e deixá-lo à vontade para

iniciar o relato de experiência;
 Fotografe e realize a gravação desta atividade, caso tenha sido autorizado pelo

palestrante;
 Seja proativo para auxiliar o palestrante quando se fizer necessário.
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Leituras complementares (disponíveis parcialmente no CD):
Para aprofundamento sobre os temas trabalhados nesta atividade as referências
listadas a seguir podem ser consultadas:
 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CUIDADOS PALIATIVOS. Organização de

serviços de cuidados paliativos: critérios de qualidade para unidades de
cuidados paliativos. 2006. P.19.
 BATISTA, Rodrigo Siqueira; Schramm, Fermin Roland. A filosofia de Platão e o

debate bioético sobre o fim da vida: interseções do campo da saúde pública.
Caderno de Saúde Pública. Rio de Janeiro, v.3, n.20, p.855-865, mai-jun, 2004.
 BENEDETTO et al. Ambulatório didático de cuidados paliativos: relato de

experiência. Revista Brasileira de Cuidados Paliativos. v.3, n.1, p.27-32, 2010.
 BRASIL. Ministério da Saúde. Instituto Nacional do Câncer. Consenso nacional

de nutrição oncológica. Rio de Janeiro, 2009. 126p.
 BOFF, Leonardo. Saber cuidar. Ética do Humano compaixão pela terra. 10. ed.

Petrópolis: Vozes, 2004. 199p.
 CORRÊA, Priscilla Hiromi; SHIBUYA, Edna. Administração da Terapia Nutricional

em Cuidados Paliativos. Revista Brasileira de Cancerologia. São Paulo,
v.3,n.3,p.317-323, 2007.
 OLIVEIRA, José Ricardo de. Silêncio. Belo Horizonte. 2009. 172p.
 LEMONICA, Lino; SOUZA, Maria Tereza de Moraes. Paciente terminal e médico

capacitado: parceria pela qualidade de vida. Bioética. São Paulo, v.11, n.1, p.83100, 2003.
 SCHRAMM, Fermin Roland. Morte e finitude em nossa sociedade: implicações no

ensino de cuidados paliativos. Revista Brasileira de Cancerologia. Rio de
Janeiro, v.1, n.48, p.17-20, jan, 2002.

ATIVIDADE 3- RELATO DE EXPERIÊNCIA II

Objetivo: esta atividade foi complementar à atividade 2 e teve como proposta
principal apresentar e explicar as diretrizes nutricionais dos cuidados paliativos de
pacientes adultos com câncer.
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Tempo previsto: 30 minutos.

Material (disponível no CD):


Cartilha de orientação sobre as diretrizes nutricionais em cuidados paliativos
de pacientes com câncer. Esta cartilha foi elaborada pela nutricionista
coordenadora da oficina com o objetivo de oferecer aos estudantes
conhecimentos teóricos atuais sobre as condutas nutricionais em cuidados
paliativos de pacientes com câncer.

Sua elaboração foi baseada,

principalmente, no Consenso Nacional de Nutrição Oncológica, divulgada
pelo INCA em 2009;


Relato de experiência da nutricionista sobre o tema. (veja APÊNDICE A).
Neste relato foram enfatizados os seguintes aspectos: (1) a sua vivência
profissional como nutricionista e supervisora de estágio da área clínica; (2) o
papel do trabalho interdisciplinar na formação da nutricionista em relação aos
cuidados paliativos e seus pilares; (3) a participação efetiva da nutricionista na
equipe interdisciplinar em cuidados paliativos domiciliares; (4) a atuação da
nutricionista em cuidados paliativos em nível hospitalar; (5) as perspectivas de
atuação profissional da nutricionista em cuidados paliativos.

Desenvolvimento:


Informe aos estudantes o objetivo desta atividade;



Distribua a cartilha impressa;



Explique a cartilha enfatizando as questões que você considera mais
relevante e exponha concomitantemente sua experiência profissional sobre a
temática;



Estimule os estudantes a anotarem suas dúvidas e questionamentos para
serem debatidos na próxima atividade;



Realize o relato de experiência de forma a estimular o interesse dos

15

estudantes e provocar indagações sobre a vivência prática do nutricionista;


Destaque seu desenvolvimento profissional e pessoal com a participação em
uma equipe interdisciplinar de cuidados paliativos e a importância do
conhecimento em cuidados paliativos para a eficácia do trabalho do
nutricionista;



Registre no quadro os pontos chaves do relato de experiência.

Leituras complementares (disponíveis parcialmente no CD):

Para aprofundamento sobre os temas trabalhados nesta atividade as referências
listadas a seguir podem ser consultadas:
 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CUIDADOS PALIATIVOS. Organização de

serviços de cuidados paliativos: critérios de qualidade para unidades de
cuidados paliativos. 2006. p.19.
 BENARROZ, Mônica de Oliveira; FAILLACE, Giovanna Borges Damião;

BARBOSA, Leandro Augusto. Bioética e nutrição em cuidados paliativos
oncológicos em adultos. Caderno de Saúde Pública. Rio de Janeiro, v.25, n.3,
p.1875-1882, set, 2009.
 BRASIL. Ministério da Saúde. Instituto Nacional do Câncer. Consenso nacional

de nutrição oncológica. Rio de Janeiro, 2009. 126p.
 CARUSO, Lúcia. Alimentação e redução do risco de câncer: o papel dos

cereais integrais. Nestlé: material destinado exclusivamente a profissionais de
saúde. São Paulo, p.1-8, 2010.
 REIRIZ, et al. Cuidados paliativos- há benefício na nutrição do paciente em fase

terminal? Revista Brasileira de Clínica Médica. Rio Grande do Sul, v.6, n.4, p.
100-105, 2008.
 SOUSA, et al. Cuidados paliativos: produção científica em periódicos online no

âmbito da saúde. Revista de enfermagem UFPE on-line. Paraíba, v.4, n.2, p.395404, abr/jun 2010.
 UNIC

UNIDADE DE CUIDADOS (RJ). Manual de cuidados paliativos em
pacientes com câncer. Rio de Janeiro: UERJ, 2009. 85p.
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ATIVIDADE 4- DEBATE

Objetivo: proporcionar a interação e o diálogo dos estudantes com a nutricionista e o
médico, promovendo a ampliação do olhar crítico dos estudantes sobre os assuntos
abordados e possibilitando o esclarecimento de dúvidas que, porventura, pudessem
ter ocorrido durante as atividades anteriores.

Tempo previsto: 20 minutos.

Material: folha papel branco e caneta

Desenvolvimento:


Solicite que os estudantes se sentem em círculo;



Solicite que os estudantes apresentem a palavra escrita na atividade 1 e que
expressem suas opiniões sobre o significado da palavra, relacionando-a ao
eixo-temático e às demais atividades anteriormente realizadas;



Interfira de forma a mediar as opiniões e dúvidas expostas pelos estudantes e
contribua com explicações adicionais às do médico palestrante;



Finalize esta atividade ratificando a importância da divulgação do cuidado
paliativo para a sociedade e para os profissionais de saúde, e reforce a
contribuição que o nutricionista capacitado pode oferecer neste contexto.

ATIVIDADE 5- AVALIAÇÃO

Objetivo: avaliar a oficina e oferecer condições para que os estudantes tenham a
oportunidade de expressar suas considerações em relação ao trabalho realizado.

Tempo previsto: 10 minutos

17

Material: caneta, questionário para avaliação (sugestão no APÊNDICE B) e
certificado de participação na oficina (sugestão no APÊNDICE C).

Desenvolvimento:


Explique aos estudantes o objetivo desta atividade;



Estimule a participação integral dos estudantes nesta etapa;



Distribua o questionário de avaliação para preenchimento;



Estimule, após a entrega dos questionários, que os estudantes expressem
oralmente sua avaliação;



Distribua o certificado de participação aos estudantes;



Finalize a oficina agradecendo a participação dos estudantes e do médico
palestrante e ofereça auxílio adicional, bem como disponibilize meios de
contato posterior caso haja interesse.
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APÊNDICE A - Nutrição em cuidados paliativos: relato de
experiência profissional
ARAÚJO, Rosenele Conceição
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais PUC Minas
rosenelearaujo@yahoo.com.br

INTRODUÇÃO

O propósito deste texto é relatar a experiência vivenciada como nutricionista
atuante em cuidados paliativos. Este relato foi apresentado como parte das
atividades realizadas na Oficina de Capacitação de Nutrição em Cuidados Paliativos
de Pacientes com Câncer, realizada em 01 de novembro de 2010 para estudantes de
nutrição, como produto da minha dissertação de mestrado.
A medicina paliativa aborda o manejo de pacientes com doenças em que a
cura não é mais possível e a morte é esperada em um intervalo de tempo
determinado (BENEDETTO, et al. 2010).
Benedetto et al. (2010) esclarecem ainda que, para muitos profissionais da
área de saúde, não há muito a se fazer pelos pacientes com doenças em fase
terminal e que somente através do conhecimento técnico, aliado a atividades
didáticas em ambientes de cuidados paliativos, podemos mudar o cenário de falta de
informação e até mesmo de preconceito da sociedade frente aos cuidados paliativos.
O autor acima descrito salienta que o entendimento dos cuidados paliativos
enquanto um meio de suporte terapêutico multi e interdisciplinar impedirá que os
tratamentos convencionais sejam realizados futilmente e que a paliação seja a única
conduta possível para se trabalhar sob a perspectiva da qualidade de vida e de
morte.
Sousa et al. ( 2010) informam que no Brasil a inserção dos cuidados paliativos
no sistema de saúde é um desafio e carece do desenvolvimento e implantação de
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projetos que contemplem questões financeiras e, sobretudo, a divulgação e a
educação desta modalidade de cuidados aos profissionais de saúde.
O UNIC (2009) preconiza que o nutricionista que faz parte integrante de uma
equipe de cuidados paliativos não visa à recuperação do estado nutricional do
paciente, mas sim ao alívio dos sintomas que estão ligados diretamente à
alimentação, tendo em vista que na fase terminal da doença o objetivo primordial é a
melhora da qualidade de vida.
A escolha do paciente deverá ser sempre levada em consideração no plano de
cuidados, respeitando-se e defendendo-se os princípios da bioética, em especial o
da autonomia, assim como a participação direta dos cuidadores e familiares (UNIC,
2009).
Os fatos e opiniões aqui apresentados e outros que possam ser suscitados a
partir do exposto não estão acabados, pois este relato constitui-se de uma visão
pessoal de experiência de atuação profissional, o que ainda poderá sofrer
modificações com o tempo. Assim, propus este relato de experiência para que seja
compartilhado e, nesse processo, possa ser utilizado como exemplo a ser
enriquecido por outros olhares e experiências.
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RELATO DE EXPERIÊNCIA

Por minha vivência profissional como nutricionista da área clínica hospitalar e
com o início da atividade de docência no Ensino Superior, no curso de Nutrição, na
disciplina Estágio Supervisionado em Nutrição Clínica, decidi oferecer aos
estudantes a oportunidade de vivenciar junto comigo as dificuldades e as
oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional conseqüentes do trabalho
de atendimento nutricional a pacientes com câncer e hospitalizados.
A minha história com a nutrição clínica iniciou-se em fevereiro de 2004
quando, recentemente formada e aos 24 anos, fui contratada pelo Hospital da Baleia
para assumir o cargo de coordenadora do serviço de nutrição e dietética. Neste
período, o Hospital dispunha apenas do meu trabalho enquanto nutricionista e,
dentre minhas atividades, destacavam-se a assistência à área de produção de
alimentos, a realização de atendimentos nutricionais a pacientes que estavam com
alimentação artificial, ou seja, em Terapia Nutricional Enteral, e a orientação de
estágios curriculares e não curriculares.
O perfil da maioria dos pacientes atendidos por mim era de idosos e crianças
com câncer em tratamento quimioterápico paliativo ou não paliativo.
Muitos foram meus questionamentos e preocupações em relação à qualidade
do meu trabalho de acompanhamento dos pacientes com câncer, uma vez que me
sentia angustiada e insatisfeita com o quadro de desnutrição e com os sinais e
sintomas dos pacientes, que acarretavam a negação da alimentação proposta. A
perda do vínculo com os pacientes pela morte constituiu um fator adicional que me
levava a não encontrar quietude com o trabalho realizado.
Neste período, ainda não tinha sido constituída no Hospital a Equipe
Multidisciplinar de Terapia Nutricional (EMTN), fato este que justifica minha visão, até
então, unidimensional do cuidado e minha deficiência no que tange à
interdisciplinaridade.
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O lidar diário com pacientes com câncer, muitos em fase terminal da doença,
fez me repensar a vida e minha função enquanto profissional de saúde, valendo-me
da minha falta de conhecimento de como cuidar do outro, enquanto ser humano. A
minha formação acadêmica, até então, não tinha me proporcionado condições de
compreender a morte com a visão que tenho hoje. Desta forma, eu ainda não
conhecia o significado dos cuidados paliativos no âmbito nutricional.
Em 2005, mantive minhas atividades no Hospital da Baleia e fui trabalhar no
setor de atenção domiciliar da Unimed-BH, para realizar atendimentos nutricionais
domiciliares a pacientes adultos e pediátricos acamados.
O meu trabalho, a partir de 2005, tornou-se multi e interdisciplinar, pois
periodicamente realizavam-se reuniões com os demais profissionais (enfermeiros,
médicos, psicólogos, fisioterapeutas e assistentes sociais) para discussão de casos
dos pacientes acompanhados, momento em que todos os profissionais tinham a
liberdade de colocar suas opiniões, trocar conhecimentos e aprender de forma mútua
e complementar.
A partir de minha inserção no atendimento domiciliar tive a oportunidade de
acompanhar vários pacientes com câncer em cuidados paliativos junto ao médico
José Ricardo de Oliveira e outros profissionais, fortalecendo meu arcabouço pessoal
e profissional com experiências espetaculares sobre o ato de cuidar da vida e da
morte das pessoas. A minha participação como membro da equipe de cuidados
paliativos da atenção domiciliar da Unimed-BH trouxe-me esclarecimentos
fundamentais sobre os cuidados paliativos e seus pilares, como a autonomia, a
dignidade e a qualidade de vida. Além disso, este trabalho interdisciplinar ofereceume proteção e apoio nos momentos de dificuldades e fraquezas humanas,
ocasionadas mediante compartilhamento do sofrimento dos pacientes e familiares.
O acompanhamento nutricional domiciliar que realizávamos era totalmente
embasado nos preceitos dos cuidados paliativos, ou seja, havia cuidado integral ao
paciente e seus familiares. As condutas nutricionais favoreciam a qualidade de vida e
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bem-estar dos pacientes pelo atendimento ativo de suas queixas, com propostas
para o alívio de sintomas relacionados à alimentação, respeitando-se sempre a
autonomia do paciente.
Analisávamos rotineiramente as preferências e intolerâncias alimentares dos
pacientes e elaborávamos, juntamente com os pacientes e familiares, receitas de
preparações culinárias que satisfizessem os desejos dos pacientes, independente
dos valores nutricionais existentes ou não.
A rotina de visitas domiciliares da nutricionista e dos demais profissionais era
definida pela equipe e, inclusive neste momento, buscávamos estruturá-las de forma
a não alterar a vida dos pacientes, preservando o seu conforto.
Vários pacientes em cuidados paliativos que nossa equipe acompanhava
alimentavam-se apenas por uma colher de sopa de sorvete ao dia, ou 100ml de água
de coco ao dia, e sentiam-se satisfeitos e felizes por poderem dividir uma pequena
alimentação com seus familiares e saborearem o que, para muitos, era considerado
como irrelevante.
A alimentação artificial por sonda era sempre discutida pela equipe de
cuidados paliativos e geralmente não era indicada. Quando se fazia presente, era
para oferecer hidratação e medicação para o alívio sintomas, principalmente da
dor.
As lembranças me remetem a pacientes e familiares inicialmente
despreparados para a morte como fase final da vida mas que, diante do
acompanhamento da equipe de profissionais, passavam do desespero à esperança,
da espera da morte ao aproveitamento integral da vida, do medo ao acolhimento.
Posso afirmar que estava presente a troca de experiências de vida com o vínculo
profissional-paciente e que certamente aprendíamos muito mais do que
ensinávamos. Houve contribuição significativa para o meu desenvolvimento pessoal
e profissional, e principalmente senti-me estimulada a buscar proativamente mais
conhecimentos sobre o tema.
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O acolhimento que recebíamos dos pacientes e familiares era expresso em
palavras de agradecimento, em olhares carinhosos e no respeito e zelo pelos
profissionais que ali estavam presentes.
Saliento que a relação de confiança entre equipe de cuidados paliativos e
pacientes era fato irrefutável neste trabalho e por isso o considero como exemplo a
ser seguido, por ser um caso de sucesso.
No ano de 2007 fiz a opção de retomar os estudos, através da realização de
prova para o mestrado, e atuar apenas no Hospital da Baleia. Neste momento, o
Hospital já tinha aumentando o número de nutricionistas e estruturado uma Equipe
Multidisciplinar de Terapia Nutricional, da qual eu já fazia parte. Desta forma,
dediquei-me a acompanhar no Hospital os pacientes em Terapia Nutricional Enteral
adultos e pediátricos, porém apenas os pacientes em cuidados intensivos.
A atenção nutricional aos pacientes em cuidados intensivos foi o marco da
minha escolha para a opção pelo aprimoramento em cuidados paliativos, pois
vivenciei diariamente condutas profissionais pouco assertivas em relação ao que eu
acreditava e defendia: a autonomia, a dignidade e a qualidade de vida e bem-estar
dos pacientes.
Apesar de ser um hospital-escola referência em atendimento de pacientes
com câncer, o Hospital da Baleia, como vários outros em Belo Horizonte, ainda não
atua de forma multi e interdisciplinar em cuidados paliativos. Desta forma, ainda não
criamos condições para que os cuidados paliativos sejam realizados em nível
hospitalar. Porém, acreditamos que os benefícios desta modalidade de cuidado
serão tão relevantes como os cuidados paliativos oferecidos em nível domiciliar.
Sendo assim, ciente da deficiência dos cuidados paliativos hospitalares, iniciei
em 2008 a realização de seminários mensais em cuidados paliativos para estudantes
de nutrição. O objetivo desta prática foi favorecer a divulgação e o aprendizado
teórico dos estudantes sobre o tema.
O meu futuro profissional em cuidados paliativos é algo que busco tratar de
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forma perspicaz e embasado no que acredito enquanto verdade relativa na minha
realidade atual, ou seja, hoje minha realidade profissional está completamente
relacionada ao olhar para o cuidado com o outro. O respeito, a atenção, o carinho e o
companheirismo não são apenas palavras confortantes, e sim atitudes que pretendo
ter como base sustentável para pautar a minha vida profissional.
As possibilidades de atuação da nutrição nos cuidados paliativos vêm ao
encontro de minhas perspectivas profissionais. Desta forma, pretendo liderar, ainda
em 2010, uma frente de trabalho que irá estruturar uma equipe de cuidados paliativos
no Hospital da Baleia e, além disso, oferecer cursos de capacitação de estudantes de
nutrição e nutricionistas em cuidados paliativos.
A educação de nutrição em cuidados paliativos não será apenas um caminho
que escolhi percorrer e sim a defesa pelo bem-estar do próximo como ser semelhante
e passível de necessidades humanitárias.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Importante é lembrar que, cada vez mais, estamos retornando aos primórdios
dos cuidados em que paliar, no sentido de diminuir as dificuldades de um processo,
neste caso falamos do processo de morrer, era rotina na área de saúde. São várias as
possibilidades que temos em relação aos cuidados da vida e da morte e podemos
utilizar a alimentação como ferramenta de prazer para aliviar mais um dos vários
sofrimentos de quem está no processo de morte.
A ciência pode ser entendida como arte a partir do momento em que valida a
vida na sua plenitude, ratificando o verdadeiro sentido da ciência da nutrição, que vai
além do bem-estar do 'eu nutricionista' e encontra-se no campo 'nós: equipe
interdisciplinar, paciente e familiares e sociedade'.
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APÊNDICE B - Questionário para avaliação da oficina
1 - ASSINALE O CONCEITO QUE VOCÊ DARIA AO MATERIAL UTILIZADO NA OFICINA:



RUIM



MÉDIO



BOM

 ÓTIMO

2 - VOCÊ ACHA IMPORTANTE A DIVULGAÇÃO DESTE TIPO DE MATERIAL PARA O
APERFEIÇOAMENTO DO PROFISSIONAL DA ÁREA DE NUTRIÇÃO?



SIM



NÃO

3 - RELACIONE OS ASPECTOS POSITIVOS E NEGATIVOS DO MATERIAL UTILIZADO NA
OFICINA:
POSITIVOS:_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
NEGATIVOS:____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
4 - RELACIONE MODIFICAÇÕES QUE PODERIAM SER FEITAS NO MATERIAL UTILIZADO, A FIM
DE TORNÁ-LO MAIS ADEQUADO.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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Certifico que _____________________ participou da
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do Prof. Dr. Amauri Carlos Ferreira.
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