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INFORMAÇÕES BÁSICAS
Currículo
2016

Unidade curricular
Cuidados Paliativos

Departamento
CCO

Período
-

Carga Horária
Código CONTAC

MD078Teórica
36

Prática
0

Total
36

Tipo
Optativa

Habilitação / Modalidade
Bacharelado

Pré-requisito
IC IV

Co-requisito
----

EMENTA
Aborda a filosofia e os princípios dos Cuidados Paliativos, bem como fatores
determinantes do atendimento humanizado e da dignidade humana, por meio do
controle de sintomas e comunicação efetiva. Por conseguinte, a melhoria na qualidade
da assistência multiprofissional direcionada à pessoas em condições ou doenças que
ameacem a vida, e sua família.

OBJETIVOS
 Descrever os princípios gerais dos cuidados paliativos;
 Conhecer o conceito de dor total;
 Reconhecer algumas das especificidades inerentes à operacionalização do

conceito de dignidade e da busca de sentido na prestação de CP;
 Valorizar o doente e a família como a unidade receptora de cuidados paliativos e

cuja autonomia, valores e decisões devem ser respeitadas;
 Tomar consciência de como as experiências pessoais e profissionais passadas

influenciam o trabalho com os doentes e famílias;
 Demonstrar competências na implementação de um plano de cuidados de

qualidade em conformidade com a filosofia dos Cuidados Paliativos ao paciente
com doença potencialmente incurável e à sua família;

 Demonstrar capacidade de reflexão bioética e crítica na análise de assuntos
complexos inerentes aos cuidados paliativos;

 Reconhecer atitudes pessoais, bem como sentimentos, valores e expectativas em
relação à morte e à diversidade individual, cultural e espiritual que existe na
sociedade;

 Compreender os princípios do trabalho em equipe multidisciplinar.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Dilemas éticos/bioéticos no final de vida
2. Filosofia dos Cuidados Paliativos e conceito de dor total;
3. Avaliação e elegibilidade em Cuidados paliativos;
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4. Modelos organizacionais de Cuidados Paliativos;
5. Trabalho em equipe em cuidados paliativos;
6. Comunicação terapêutica e conferência familiar;
7. Síndromes clínicas relacionadas à progressão de doenças;
8. Controle sintomático;
9. Sedação paliativa;
10.Apoio e intervenção nos últimos dias e horas de vida.
11.O luto: normal, as perdas, o luto complicado/patológico, critérios para uma

intervenção especializada;
METODOLOGIA DE ENSINO

Metodologia expositiva e trabalhos em pequenos grupos com a problematização e
simulação de situações. Portal didático.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
1. Avaliação teórica – 40 pontos;
2. Seminário e atividades no portal – 20 pontos;
3. Avaliação final acumulativa – 40 pontos.
Avaliação substitutiva
Avaliação substitutiva referente à última avaliação com valor de 40 pontos, cumulativa,
uma semana após a aplicação desta. O aluno apto em frequência poderá solicitar esta
avaliação se não atingir nota maior ou igual a 60 pontos. Este deverá solicitar o direito
ao coordenador da Unidade Curricular em até 48 horas após a divulgação da nota
final.
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