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A atuação do profissional 
técnico e tecnólogo em estética 

aos pacientes da Oncologia

O que é câncer?

O câncer é uma das doenças que mais causam temor na sociedade, pois é um 
estigma de mortalidade e dor.

A palavra câncer de origem latina significa ¨carangueijo¨, deve ter sido empregada 
em analogia ao modo de crescimento infiltrante , que pode ser comparado ás 
pernas do crustáceo que as introduz na areia ou lama para se fixar e dificultar sua 
remoção. (FREITAS, 2015).

Estimativa

• Estima- se que em 2012 tenham ocorrido 14 milhões de novos casos de câncer e 
que o número de mortes tenha sido de 8 milhões de pessoas no mundo.( 
FELLAY,2014)

• No Brasil avalia- se que nos anos de 2014 e 2015 ocorreram 576mil casos da 
doença e a estimativa para 2016 e 2017 aponta a ocorrência de mais 600mil 
novos casos.(INCA, 2016).

Diante da percepção da finitude

Impacto da DOR!

• FÍSICA: -Habilidade funcional, fadiga, fraqueza, sono, náusea, 
constipação...

• SOCIAL: Papel, aparência, cuidador...

• PSICOLÓGICA: Ansiedade, depressão, lazer, aflição, felicidade, dor

• ESPIRITUAL: Sofrimento, significado da dor, religião...

A nossa própria morte

“ A nossa própria morte é 
imaginável. Por mais que  
tentemos, sempre a 
imaginamos como 
expectadores.”

• ( FREUD)
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Devo respeitar o fim da biografia de cada 
paciente. Cuidados paliativos

• Cuidados paliativos consistem na assistência, promovida por uma equipe 
multidisciplinar, que objetiva a melhoria da qualidade de vida do paciente e de 
seus familiares diante de uma doença ameaçadora a vida, por meio da prevenção 
e do alívio do sofrimento, da identificação precoce, avaliação impecável e 
tratamento de dor e demais sintomas FÍSICOS, SOCIAIS, PSICOLÓGICOS e 
ESPIRITUAIS. (OMS)

A gente cuida de gente, não de doença! A massagem

• Estudos revelam que pacientes com neoplasias tratados com a associação 
da massagem tem diminuição de 50% da intensidade da dor;

• Melhora o sono;

• Náuseas, vômitos;

• Dispinéia; ansiedade

• Fortalece o sistema imunológico

• Libera endorfina, serotonina

• Melhora nos escores de tensão, depressão

• ( FERREIRA, 2005)

Ela tinha duas semanas de vida!

• Ela disse:

• -” Se funcionar, não é coisa da terra, é coisa 
do ceú”

• Perguntei instantes depois:

• -a senhora está chorando?

• Ela responde:

• -SIM!

• Porque é coisa do Céu, meus pés já não 
formigam mais!!!!!

Seu medo, foi representado por esse 
poema!!!!

• “Morte, você é valente
• O seu poder é profundo,

• Quando eu cheguei neste mundo,
• Você já matava muita gente.
• Eu guardei na minha mente,

• Este seu grande rigor,
• Porém lhe peço um favor,
• Para ir ao campo santo
• Não me faça sofrer tanto,
• Morte, me mate SEM dor.”
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Em um determinado momento, não foi 
possível a massagem...então jogamos baralho

Não dê tempo ao tempo
Dê vida a vida!!!!!

Não podemos deixar os que sofrem para 
trás!!!!

Quando as batidas do coração pulsam em 
outro corpo!

EU ME IMPORTO!!!!!

“Ao cuidar de você no momento final da vida, quero que sinta que me importo pelo fato de 

você ser você.”. (C icely sau n n d ers)
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“O sofrimento só é intolerável quando 
ninguém cuida.” ( Cicely Saunders)

Não podemos curar, mas podemos 
cuidar...Podemos Paliar!

Cuidar é servir, é oferecer ao outro em forma 
de serviço, o resultado de nossos talentos.

Ela tinha um sonho...parece simples para 
alguns...
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Depoimento do marido!!!!
Não podemos acrescentar dias a vida, mas 
podemos acrescentar VIDA aos dias.

Equipe médica afirma os benefícios da nossa 
massagem em tratamento quimioterápico.

A morte é uma condição humana, não é uma 
falha e nem um fracasso!

Butão_ A morte coloca a vida em FOCO!!! O hino do esteticista!!!
Inspirada na beleza

Da mais  linda natureza

Que do mundo conheci

Procurei o meu caminho

Para alimentar meu ninho

Trabalhar pelo Bras il. 

Nes ta minha indecis ão

Qual seria  a  profissão

Que tocas s e o coração?

E as  pessoas  ajudasse a saúde, a auto estima do meu povo levantasse...

TOCO FACES

TOCO ALMAS

TOCO MENTES,

TOCO E TROCO, MUTO AMOR

TOCO E TOCO EM MUITA G ENTE
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“Mesmo quando tudo parece desabar, 
cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir 
ou ficar, desistir ou lutar...

Vamos paliar

Essa é a Camila, ela tem um recado pra vocês!
Curar ás vezes, aliviar quase sempre... 
consolar SEMPRE!

QUAL É O SEU LUGAR 
NESSE MUNDO?

•OBRIGADA! 

• vanessa.paliativo@gmail.com
Instagram: Vanessa. Menezes. Monteiro
Contato: (14) 99714 0131
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