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Introdução: Cuidados Paliativos é uma área da Medicina que está ganhando espaço no mundo. É muito importante o seu conhecimento pelos médicos para que saibam lidar com os pacientes terminais e seus familiares. Apesar disso, o tema é pouco trabalhado durante o curso de
medicina e na residência. Objetivos: Avaliar o conhecimento dos residentes de clínica médica
do primeiro e segundo ano do Hospital de Base de São José do Rio Preto a respeito dos cuidados paliativos e a necessidade de incluir aulas desse tema na grade curricular de medicina.
Cauística e Métodos: Foi utilizada a escala de eficácia modificada em cuidados paliativos,
com vinte e três itens divididos em três campos de atuação: Comunicação com o paciente
em estado terminal e com sua família, Cuidado e Trabalho em equipe multidisciplinar, com
oito, oito e sete itens respectivamente. Resultados: 56% dos residentes não tiveram nenhuma
aula prévia de cuidados paliativos e 92% daqueles que responderam ao questionário acham
que deve ser incluída aulas sobre o tema na grade curricular. Todos os residentes mostraram
um grau de ansiedade moderado e não confiança total para lidar com o assunto. Não houve
diferença estatística em quando se comparou aqueles que já tiveram contato com cuidados
paliativos e aqueles nunca tiveram nos três domínios abordados. Também não foi observada
diferença quando comparado o contato prévio com o tema e a série da residência. Conclusão:
Há a necessidade de serem incluídas aulas sobre cuidados paliativos na grade curricular de
medicina. Existe ainda muita dificuldade para lidar com os pacientes de cuidados paliativos e
com o tema da terminalidade.
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Apoio Financeiro: PIBIC/CNPq.
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