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O Programa tem o intuito de melhorar a qualidade de vida de pacientes
Cuidados Paliativos em domicílios ou hospital, ofertando um
biopsicossocial, espiritual e alívio de sinais e sintomas. Para
projeto capacitará os acadêmicos, os profissionais e os
envolvidos na assistência ao paciente, que
quadro clínico irreversível em relação a
parceria entre o Centro de Saúde São
Câncer do Centro Oeste de
MG e acadêmicos dos cursos de E
de São João del-Rei (UFSJ), campus Centro
todos os envolvidos. Inicialmente será realizada a capacitação dos acadêmicos e
posteriormente eles disseminarão os conhecimentos para 
familiares/cuidadores envolvidos no tratamento dos pacientes. O programa irá
acompanhar o paciente tanto no ambiente hospitalar quanto no ambiente
proporcionando maior qualidade de vida a eles. Os acadêmicos
com a comunidade através das visitas aos pacientes e
O Programa proporcionará a elaboração de projetos de pesquisa a partir
necessidades e potencialidades identificadas durante sua execução, para
transformação e melhoria da realidade na qual está inserido.
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O Programa tem o intuito de melhorar a qualidade de vida de pacientes
Cuidados Paliativos em domicílios ou hospital, ofertando um
biopsicossocial, espiritual e alívio de sinais e sintomas. Para proporcionar isso, o 
projeto capacitará os acadêmicos, os profissionais e os familiares/cuidadores 
envolvidos na assistência ao paciente, que constantemente estão diante de um 

clínico irreversível em relação a cura. O Programa ocorrerá através da 
parceria entre o Centro de Saúde São João de Deus, a Associação de Combate ao 
Câncer do Centro Oeste de Minas Gerais (ACCCOM) do município de Divinópolis

cursos de Enfermagem e Medicina da Universidade Federal 
Rei (UFSJ), campus Centro-Oeste “Dona Lindu”, e beneficiará 

Inicialmente será realizada a capacitação dos acadêmicos e
posteriormente eles disseminarão os conhecimentos para os profissionais e
familiares/cuidadores envolvidos no tratamento dos pacientes. O programa irá
acompanhar o paciente tanto no ambiente hospitalar quanto no ambiente
proporcionando maior qualidade de vida a eles. Os acadêmicos terão aproximação
com a comunidade através das visitas aos pacientes e através das mídias sociais.
O Programa proporcionará a elaboração de projetos de pesquisa a partir
necessidades e potencialidades identificadas durante sua execução, para

elhoria da realidade na qual está inserido.  

O Programa tem o intuito de melhorar a qualidade de vida de pacientes eleitos em 
Cuidados Paliativos em domicílios ou hospital, ofertando um suporte 

proporcionar isso, o 
familiares/cuidadores 

constantemente estão diante de um 
O Programa ocorrerá através da 

João de Deus, a Associação de Combate ao 
Minas Gerais (ACCCOM) do município de Divinópolis-

nfermagem e Medicina da Universidade Federal 
Oeste “Dona Lindu”, e beneficiará 

Inicialmente será realizada a capacitação dos acadêmicos e 
os profissionais e 

familiares/cuidadores envolvidos no tratamento dos pacientes. O programa irá 
acompanhar o paciente tanto no ambiente hospitalar quanto no ambiente domiciliar, 

terão aproximação 
através das mídias sociais. 

O Programa proporcionará a elaboração de projetos de pesquisa a partir das 
necessidades e potencialidades identificadas durante sua execução, para que traga 


