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PRÉ-REQUISITOS: Não há
EMENTA: Estudo da história, conceitos, princípios e aspectos ético-legais dos Cuidados
Paliativos. Assistência de enfermagem contemplando os aspectos biopsicosocioespirituais da
pessoa com uma enfermidade progressiva, limitante, que pode evoluir para a morte, bem como
sua família.
PERÍODO DE OFERECIMENTO: 13 à 17 de janeiro de 2020
DIAS DE OFERECIMENTO: segunda à sexta: das 9 às 12h e das 14 às 17h
NÚMERO DE ALUNOS: 30
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DIRETOR DA UNIDADE
Prof. Dra. Maria Helena Baena de Moraes Lopes

ASSINATURA

I - OBJETIVOS
GERAL:
●
Oferecer fundamentos e subsídios teórico-práticos para a assistência sistematizada de
enfermagem ao paciente em cuidados paliativos em diferentes fases do ciclo vital e suas famílias.
ESPECÍFICOS:
Proporcionar condições para o aluno:
●
Identificar, apresentar, reconhecer e discutir os fundamentos da atenção à saúde em
cuidados paliativos, final de vida e luto, bem como os aspectos ético-legais;
●
Descrever os conceitos, os princípios e os objetivos da assistência em cuidados paliativos;
●
Instrumentalizar o estudante para a assistência de saúde nestas situações clínicas, em
diferentes fases do ciclo vital;
●
Refletir sobre a questão do processo de morrer e luto;
●
Contribuir para o desenvolvimento de uma postura crítico-reflexiva no cuidado a pessoa
em cuidados paliativos e em final de vida;
II - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE 1: Introdução aos cuidados paliativos: história, conceitos e princípios
UNIDADE 2: Avaliação e assistência de enfermagem a pessoa em cuidados paliativos nas
diferentes fases do ciclo vital e sua família: sinais e sintomas prevalentes; intervenções; o
processo de comunicação e a comunicação de más noticias; tomada de decisão; elaboração de
plano de cuidado; espiritualidade.
UNIDADE 3: Aspectos ético e legais dos cuidados paliativos
UNIDADE 4: Processo de morrer; final de vida e luto; rituais.
UNIDADE 5: O profissional de saúde no contexto dos cuidados paliativos e no processo de
morrer
III - MÉTODOS UTILIZADOS
Exposição dialogada; leitura e discussão de textos; sínteses reflexivas; atividades em pequenos
grupos; simulação da prática profissional com discussão de casos clínicos; role-playing game;
cinemateca; pesquisas bibliográficas, discussões de situações vivenciadas na prática e estudos
de caso.
IV – AVALIAÇÃO
A carga horária total é de 30 horas. A frequência mínima obrigatória para aprovação é de 85%. O
aluno será aprovado por frequência, bem como pela sua participação e interesse demonstrados
nas atividades em sala de aula. Não haverá exame.
VI – BIBLIOGRAFIA BÁSICA
Academia Nacional de Cuidados Paliativos. Manual de Cuidados Paliativos da Academia
Nacional de Cuidados Paliativos (ANCP). São Paulo: ANCP; 2ª. ed.; 2013.
ACT. A guide to the development of children's palliative care services. 3ª ed. Bristol:
ACT/RCPCH. 2009.
Barbosa SMM. Qualidade de vida e cuidados paliativos em pediatria.In Assumpção Jr. FB,
Kuczynski E et al. Porto Alegra: Artmed. 2010. 127-34.
Bousso RS, Misko MD, Mendes-Castillo AM, Rossato LM. Family management style
framework and its use with families who have a child undergoing palliative care at home. J Fam
Nurs. 2012;18(1):91-122.
Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (CREMESP). Cuidado Paliativo.
São Paulo: CREMESP; 2008.
Misko MD, Santos MR, ichikawa CR, Lima RA, Bousso RS. A experiência da família e da
criança e/ou adolescente em cuidados paliativos: flutuando entre a esperança e a desesperança
em um mundo transformado pelas perdas. Rev Latino-Am Enfermagem. 2015;23(3):560-7.

Santos, JFQ. Cuidador e doente: Uma relação mediada pela cultura In: In: Nakamura, E;
Martin, D; Santos, JFQ. (org). Antropologia para enfermagem. São Paulo: Manole; 2009. Cap 7
Wolfe J, Hinds P, Sourkes B. Textbook of interdisciplinary Pediatric Palliative Care. Edit:
Saunders. 2011. 512p.

CRONOGRAMA DE AULAS
Data

13/01
seg
6h

14/01
ter
6h

Horário

9-12h

- Acolhimento
- Apresentação da disciplina
-Introdução aos cuidados paliativos:
conceitos, princípios, epidemiologia

9-12h

9-12h

CH

Professor

6h

Maira e
Ariane

6h

Maira e
Ariane

6h

Maira e
Ariane

6h

Maira e
Ariane

3h

Maira e
Ariane

3h

Maira e
Ariane

histórico,

-Avaliação do paciente em cuidados paliativos: Sinais
14-17h e sintomas prevalentes; instrumentos e escalas de
avaliação

14-17h
15/01
quarta
6h

Aula

Intervenções a pessoa em cuidados paliativos e suas
famílias
Intervenções a pessoa em cuidados paliativos e suas
famílias
Aspectos ético-legais e gerenciais dos cuidados
paliativos

14-17h Espiritualidade
16/01
quinta
6h

9-12h
Comunicação
14-17h Comunicação de notícias difíceis

17/01
sexta
6h

9-12h
Processo de morte e morrer /Luto

14-17h Avaliação da disciplina

