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EDUCAÇÃO SAÚDE



EDUCAÇÃO HUMANÍSTICA 
PAULO FREIRE ((1921-1997)

• trazer a cultura do educando para dentro
da sala de aula.

• permitir que o aluno construa o caminho
do senso comum para uma visão crítica
da realidade.

• ir do abstrato para o concreto
• sugerir ações para superar impasses.

Para Paulo Freire, o objetivo final do ensino 
é a conscientização do aluno.

https://novaescola.org.br/conteudo/460/mentor-educacao-consciencia

SOCIO- CONSTRUTIVISMO

COGNITIVISMO

BEHAVIORISMO



• O homem como um ser que “carrega” sua história de
vida, além do corpo e de suas funcionalidades
orgânicas e psíquicas

O Câncer acomete o organismo, mobiliza
sentimentos e altera relações sociais. Modifica o
cotidiano do indivíduo e de quem o cerca!

Assistência Integral: pressupostos

Redó CRD. Tratamento Integral. Transdisciplinaridade em oncologia. ABRALE, 1ed; 2009. seção III

Quem é o indivíduo por traz do diagnóstico?



Sonhos e Projetos
Experiência de vida

Conceito de bem estar

Conceito pessoal
de Saúde

Características 
do cotidiano

Rede de apoio 
que 

conhece/utiliza

DIFERENTES SITUAÇÕES DE VIDA:



Qual atenção nós dispensamos 
a estas particularidades ? 

Qual o significado de 
Educar para o Autogerenciamento?



PROGRAMAS BASEADOS NA PROMOÇÃO DO 
AUTOGERENCIAMENTO (AG)

 definição conceitual de autogerenciamento está focada 
no ensinamento de habilidades para solução de 
problemas.

 ensino de habilidades para a solução de problemas de 
diferentes naturezas: biológica, social e afetiva, pelos 
próprios portadores de doença crônica.

Walker C, Swerissen H, Belfrage J. Australian Health Review 2003; 26(3): 34-42.
Nascimento LS, Gutierrez MGR, De Domenico EBL.Programas educativos baseados no autogerenciamento: uma revisão 
integrativa. Rev Gaucha Enfermagem/submetidoLorig K. Self-management: context, definition, and outcomes an
mechanisms.Acessadoem:URL:www.optmizinghealth.org/index.php/site/content/download/92/370/file/lorig.pdf.



Autogerenciamento

Habilidades

Solução de problemas

Biológico Social Afetivo
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Figura 1. Componentes conceituais do termo autogerenciamento.

Nascimento LS, Gutierrez MGR, De Domenico EBL. Programas educativos baseados no autoge-
renciamento: uma revisão integrativa. Rev Gaúcha Enferm., Porto Alegre (RS) 2010 jun;31(2):375-82.

Ação 
planejada e 
intencional



Competências da Equipe Interdisciplinar na 
Educação para o Autogerenciamento

O Profissional de ver ser capaz de: 

• Auxiliar, educar e apoiar o paciente de forma que ele se sinta capaz e 

confiante para cuidar-se integralmente, 

• Ensinar habilidades para o automonitoramento,

• Favorecer no paciente / família a efetiva capacidade de tomada de 

decisões no processo saúde-doença- cuidado. 

Nordhturft V, Schneider JM, Hebert P, Bradham DD, Bryant M, Phillips M, et al. Chronic disease self-
management: improving health outcomes. Nurs Clin North Am. 2000 June; 35(2): 507-17.



Sinais e sintomas

Onco-Hemato

- Evolução das diferentes doenças
- Tratamentos variados (QT, RT, TCTH)
- Graus diferenciados

- Faixas etárias distintas
- Emergências Oncológicas muito 

presentes (NF, SLT, CM,SCVC...)
- Alto índice de cura e ou 

cronificação



- 42 ECRs
- A heterogeneidade das intervenções impediu a meta-análise
- síntese qualitativa narrativa sugeriu que as intervenções educativas para o

AG melhoram os sintomas de fadiga, dor, depressão, ansiedade,
sofrimento emocional e qualidade de vida.

Supportive Care in Cancer, 2017

https://link.springer.com/journal/520


Situações que demandam
educação para o AG

Sinais e sintomas

Onco-Hemato



Int J Clin Pharm (2016) 38:280–288 DOI 10.1007/s11096-015-0235-8

Os esquemas de quimioterapia oral implicam a autoadministração por pacientes ou
cuidadores em ambiente domiciliar:

• novos desafios em termos de monitoramento, interações medicamentosas e
adesão: impacto nos resultados terapêuticos e nos erros de medicação

• Não controle da adesão e dos efeitos colaterais: falha do tratamento e gasto
desnecessário de recursos

• Necessidade de Autogestão!



Dos 7984 resumos identificados na pesquisa bibliográfica revisada por pares, 16 artigos 
com texto completo preencheram os critérios de inclusão, representando 3612 pacientes.

Adesão como desfecho primário (10 artigos): intervenções com melhora estatisticamente 
significativa 
• consultas telefônicas de enfermagem
• utilização de protocolos padronizados de controle de efeitos tóxicos

✓ Intervenções usando tecnologia isolada não foram eficazes.

JAMA Oncol. 2018



Pacientes com LMA, aguardando TCTH alogênico, protocolo OrCaSS:
• Foram treinados para higienização oral efetiva
• Orientados para fazerem autoavaliação de seu estado oral diariamente, classificando 

seu maior nível de dor nas últimas 24 horas e a dor que apresentavam ao engolir, 
beber, comer, falar ou dormir

• Receberam um protocolo/guia para a escolha do enxaguante oral de acordo com as 
avaliações diárias

Conclusão: 
• OrCaSS foi uma intervenção promissora para atrasar e reduzir MO. 

AG



• Estratégias de ensino variadas
para geração de AG

• Estudos evidenciam que a
combinação da orientação
verbal com demonstrações e
material por escrito é mais
efetiva

• Aconselhamentos de oferta
contínua (telefone/celular,
internet) são benéficos para
melhora da adesão

• A comunicação verbal
isoladamente é a menos eficaz!

Educacional/Cognitiva

Comportamental/Aconselhamento

Oferecimento de material
(Kit)



JOURNAL OF ADOLESCENT AND YOUNG ADULT ONCOLOGY Volume 6, Number 2, 2017 ª Mary Ann 
Liebert, Inc. DOI: 10.1089/jayao.2016.0067

SOBREVIVENTES DE CÂNCER

- Avaliar alteração de autoimagem

- Adolescentes, jovens, mulheres

- Oferecer cuidados de apoio e ou 

instituir programas



SOBREVIVENTES DE LH:

• Câncer secundário, pós 20- 30 anos,

elevação gradativa de risco

• Após 40 anos: 45% incidência

cumulativa de ca secundário

• Tumores sólidos: mama e

gastrintestinal

N Engl J Med 2015; 373:2499-2511 DOI: 10.1056/NEJMoa1505949



SOBREVIVENTES APÓS TCTH

- Equipe específica MULTIPROFISIONAL
- Cuidados contínuos e multidimensionais
- Favorecer a autonomia, qualidade de vida

e bem-estar



COMO IMPLEMENTAR UMA AÇÃO EDUCATIVA BASEADA NA 
CONSTRUÇÃO DE HABILIDADES PARA O AG? 

RELATO DA EXPERIÊNCIA DO PROGRAMA ACOLHE-ONCO



AVALIAR E DIAGNOSTICAR DEMANDAS

1. COLETA DE DADOS ABRANGENTE
2. CAPAZ DE OBJETIVAR OS DADOS
3. CAPAZ DE FAVORECER OS DIAGNOSTICOS
• uso de escalas validadas
• fáceis de serem aplicadas
• de amplo conhecimento pelos membros da 

equipe: comunicação efetiva e segura



SELECIONAR E ESTABELECER AS INTERVENÇÕES EDUCATIVAS, 
INTEGRANDO PACIENTE/FAMÍLIA E EQUIPE INTERDISCIPLINAR

Individualizar 
e 

contextualizar 
as demandas



O que Precisa ser ensinado? O que a Ciência indica? O que o Paciente 
deseja? Quais as Dificuldades que se apresentam? 



SINAIS E SINTOMAS: PUTTING EVIDENCE INTO PRACTICE

http://www.ons.org/Research/PEP

http://www.ons.org/Research/PEP


EDUCAÇÃO DO 

PACIENTE 

ONCOLÓGICO/

FAMÍLIA 

PLANEJAMENTO:

- Avaliação e Diagnóstico

-Determinação do Plano 
Educativo

AÇÕES:

-Atendimento 
individualizado do paciente/ 

família

-Aconselhamento telefônico

- Materiais educativos 
impressos

-Demonstrações

MONITORAMENTO

DAS AÇÕES:

-Reuniões Científicas 

- Proposição de 
atividades

- Diálogo continuado: 
acertos e erros 

AVALIAÇÃO:

- Pesquisas de opinião

- Estudos clínicos e de 
intervenção educativa

- Estudos de recepção 
dos materiais educativos

EDUCAÇÃO EM SAÚDE BASEADA NO AG: PESQUISA-AÇÃO



EM SÍNTESE:

• AS DOENÇAS ONCO-HEMATOLÓGICOS ACARRETAM SINAIS E SINTOMAS QUE
DEMANDAM AÇÕES EDUCATIVAS

• AS AÇÕES EDUCATIVAS MAIS EFICAZES AGREGAM DIFERENTES ESTRATÉGIAS DE
ENSINO

• A EDUCAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃ DE HABILIDADES PARA O AUTOGERENCIAMENTO
DEVEM SER PLANEJADAS E CONTINUAMENTE AVALIADAS

• O FOCO DA EDUCAÇÃO PARA O AUTOGERENCIAMENTO É CAPACITAR O
PACIENTE/FAMÍLIA PARA TOMAR DECISÕES SEGURAS



domenico.edvane@unifesp.br

Obrigada!


