PROPOSTA EDUCATIVA NUMA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE
EM PROCESSO DE REESTRUTURAÇÃO EM CUIDADOS
PALIATIVOS: relato de caso
PLASTINO, A. C. R.; ROMANO, L. A.; ARAÚJO, D. H. Q.; SANTOS, S. J. G. N.; SILVA,
C. M. C.
A educação consiste num pilar para a transformação dos paradigmas da existência capaz de
auxiliar na compreensão humana. Os Cuidados Paliativos possuem como foco proporcionar a
melhor qualidade de vida para doentes e familiares e, atualmente, encontra-se em destaque.
Apresentação do Caso - A instituição escolhida para abordagem foi um Hospital de grande
porte da rede estadual de Minas Gerais. Justifica-se pelo processo de reestruturação do setor de
internação e iniciação do conceito geral acerca da temática local. Como objetivo, a abordagem
da equipe técnica noturna, de um andar específico, na inserção do conceito paliativista e
abertura para quebra de paradigmas. Utilizou-se a Pedagogia da Problematização, através do
processo ensino-aprendizagem. Discussão - Realizada observação da realidade com a pergunta
o que você sabe sobre Cuidados Paliativos? e desenvolvido apresentação simplificada em
formato dinâmico. Foram ministrados 30 minutos de capacitação in loco; com 2 turmas por dia,
por 3 dias consecutivos. Dos 37 funcionários do setor, 23 foram abordados. O conteúdo foi
sintetizado percorrendo sobre seu significado e linha do tempo. Igualmente, explorando os
pilares do paliativo e conceito de dor total. Contemplando o paradigma bioético e ótica
espiritual. O tempo foi utilizado para apresentação do conteúdo, instigando observação da
realidade imediata/global, propondo temas de abordagens futuras e problematização do serviço.
Pôde-se então contextualizar a instituição e despertar propostas de linhas de cuidados a partir
das características especificas daquela categoria paliativista. Comentários Finais - Ser
enfermeiro é ocupar-se constantemente com o processo educativo. Essa intervenção foi o início
de um processo de aprendizagem multidisciplinar para a construção de um novo setor. Tornase assim relevante a abordagem como parte de uma educação permanente em busca da melhoria
do processo de trabalho.
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