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Reencontre o Sabor da Vida
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VITAMINA D

Fresubin é a marca de nutrição entérica da Fresenius 
Kabi. Esta gama de produtos foi desenvolvida para 
ajudar nos momentos de maior fragilidade, ajudando a 
manter a força e a vitalidade. 

Desenvolvemos esta marca com perícia e paixão 
porque nos preocupamos com a saúde de todos. O 
resultado desta dedicação são produtos e serviços 
eficazes e convenientes nos quais pode confiar. R
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Mistura proteica
de elevada qualidade

Diversas densidades
energéticas

Diferentes sabores
e consistências
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Conclusão
A evolução da Enfermagem resultou do “(...) fortale-

cimento da prática através da educação, mentoria, dos estágios 
clínicos, e das avaliações de competências regulares para sua 
validação. Ao avaliar e medir os níveis de competência e ao 
identificar as lacunas na prática, leva as enfermeiras a man-
terem a excelência no cuidar ao longo dos diferentes estadios da 
trajetória do cancro” (Pirschel, 2017). Segundo o mesmo 
autor, é de esperar que a formação em enfermagem onco-
lógica corresponda aos níveis elevados de excelência e 
especialização dos cuidados que são prestados.  

Assim sendo, podemos concluir que seria benéfica 
para os enfermeiros de oncologia uma formação em qui-
mioterapia em contexto de serviço que seja estruturada 
e uniformizada, de modo a permitir a todos os novos 
elementos uma mais fácil e forte aquisição de competên-
cias e a confiança para cuidar com segurança, eficácia e 
eficiência, assim como com coerência e qualidade. Em 
última instância, os beneficiários últimos das boas práticas 
seriam os doentes (Pirschel, 2017).

É da opinião da autora a pertinência de mais estudos 
sobre esta temática que permitam um melhor conheci-
mento sobre esta realidade, em particular no contexto 
português.
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