II Encontro Internacional sobre Luto e Cuidados Paliativos
V Jornada Paulista sobre Luto

CICLO DE PALESTRAS SOBRE TANATOLOGIA E CUIDADOS
PALIATIVOS
Silva, S. M. A.1; Santos, L. M. G.2 - 1Instituto Nacional de Cãncer Psicologia; 2Instituto Nacional de Câncer - Psicologia
Objetivos: Fornecer aos profissionais de saúde que atuam na área de Cuidados
Paliativos subsídios teóricos no campo da Tanatologia para o exercício de suas
atividades assistenciais. Favorecer a reflexão sobre a prática profissional a partir da
visão pessoal em relação à finitude. Instrumentar o profissional para o manejo de
situações de perda e luto em sua prática cotidiana. Promover um debate e viabilizar uma
nova percepção e compreensão a respeito do conceito de morte e suas repercussões no
tocante a sua vida e a do outro. Método: O ciclo foi organizado em sete módulos,
ministrados mensalmente, tendo como público-alvo todos os profissionais de saúde da
unidade de Cuidados Paliativos do INCA. Os módulos tinham duração de 1 hora,
trazendo temas referentes à Tanatologia e aos Cuidados Paliativos, tais como “O
profissional de saúde diante da morte”; “Comunicação em Cuidados Paliativos”; “O
trabalho do luto”; “A morte e os ciclos da vida (Parte I: O luto na infância, Parte II: O
luto na Adolescência, Parte III: Envelhecimento e Morte)”; “Espiritualidade, Câncer e
Morte”. O ciclo foi organizado pelo Núcleo de Saúde Mental a partir das demandas
institucionais. Resultados: Os profissionais de saúde da área de cuidados paliativos
vivenciam em sua prática inúmeras situações de tensão decorrentes dos fenômenos
ligados à experiência de morte. Este evento viabilizou uma rica troca de experiências a
partir das temáticas abordadas na medida em que estas refletem diretamente as situações
de perda e luto com as quais a equipe de saúde lida diariamente, além de proporcionar o
diálogo entre as diversas áreas de saber que atuam na direção da interdisciplinaridade.
Conclusão: A partir da construção de um espaço de pesquisa, estudo e discussão
tornou-se possível repensar uma práxis baseada no entendimento dos aspectos referentes
à morte e suas repercussões na experiência pessoal e institucional das profissionais, bem
como atender às necessidades de educação continuada que permite um melhor
desempenho da equipe que busca desenvolver-se teórica e tecnicamente, o que reflete
de modo positivo em seu cotidiano. O ciclo de palestras possibilitou o debate grupal
colaborando no sentido de evitar o isolamento profissional que encobre as dificuldades
implicadas na assistência em cuidados paliativos. Apoio Financeiro: INCA

