
CUIDADOS 
PALIATIVOS 

A Pós-graduação em Cuidados Paliativos tem por objetivo capacitar o pro-
fissional graduado em diferentes áreas a atuar com Cuidados Paliativos em 
instituições públicas, privadas e do terceiro setor. Habilitar profis-
sionais para atuação como consultores e peritos, em Cuidados 
Paliativos.

Profissionais da área da saúde: Médicos, Enfermeiros, 
Psicólogos, Fisioterapeutas, Fonoaudiólogos, Assisten-
tes Sociais e Nutricionistas. 

• Vivência prática no Grupo Santa Casa BH e con-
teúdos disciplinares alinhados à proposta do curso;
• Corpo docente qualificado, composto por douto-
res, mestres e especialistas com vasta experiência 
na área;
• Visitas técnicas e simulações realistas;
• Metodologia didático-pedagógica atualizada.

PÚBLICO-ALVO

DIFERENCIAIS DO CURSO



ESTRUTURA DO CURSO

Carga horária teórica: 340 horas/aula
Carga horária prática: 100 horas/aula
Carga total: 440 horas/aula

Modalidade: Presencial 

Frequência: Mensal  

Duração: setembro de 2019 a abril de 2021   
                                   
Dias da semana: quinta e sexta-feira ,das 18h30 às 22h40 
(5h/a) e sábado, das 8 às 12h10 e das 14 às 18h10 (10h/a).

Eventualmente, as aulas poderão ocorrer duas vezes no mês, 
conforme calendário de aulas a ser disponibilizado previamente.

INVESTIMENTO

18 x R$ 713,35
24 x R$ 535,00

PERÍODO DE MATRÍCULA

De 1/7/2019 a 13/9/2019

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA MATRÍCULA:

• Original e cópia de documento de identificação válida em todo 
território nacional (RG, CPF ou CNH); 
• Original e cópia do diploma de graduação; 
• Declaração de conclusão de curso (dentro do período de 120 
dias de validade); 
• Cópia da certidão de nascimento ou casamento;
• Cópia do comprovante de residência atualizado; 
• Cópia do comprovante do pagamento de inscrição no curso; 
• 1 foto 3x4 recente.



DISCIPLINA CARGA HORÁRIA (H/A)
MÓDULO 1 - A MORTE NO SÉCULO XXI 60

MÓDULO 2 - CUIDADOS PALIATIVOS 60

MÓDULO 3 - ESTUDO DA DOR E DE OUTROS SINTOMAS 60

MÓDULO 4 - ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOS PALIATIVOS E TERAPIA DE DOR 75

MÓDULO 5 - OUTRAS PRÁTICAS EM CUIDADOS PALIATIVOS 30

MÓDULO 6 - CORE 55

ESTÁGIO SUPERVISIONADO 100

GRADE CURRICULAR



GRADE CURRICULAR
Módulo 1 - A morte no século XXI 60
Bioética clínica: conceitos, perspectivas, dilemas, conflitos 15
A morte: da idade média ao século XXI 5
Saúde, docença e terminalidade humana: biografia, autonomia, dignidade 5
Viver e morrer: estudo da obra de Cicely Saunders e Elisabeth Kübler-Ross, lutos antecipatórios 10
Morrer com dignidade: ortotanásia, distanásia, eutanásia, mistanásia 5
Espiritualidade: silêncio, partida, amor, saudade, fé, apoio 5
Luto: como lidar? 5
Casos clínicos: qualidade de morte, autonomia e dignidade 10
Módulo 2 - Cuidados Paliativos 60
Cuidados Paliativos 5
Assistência à unidade de cuidado: paciente-família-cuidador 5
Atuação da equipe interdisciplinar nas abordagens paliativistas 5
Rede de apoio: integralidadade do cuidado em 3 niveis 5
Atuação e legislação nacional em cuidados paliativos 5
Doenças terminais na geriatria, oncologia, cardiologia, pneumologia, nefrologia, infectologia 15
Comunicação de notícias difíceis 5
Implementação, gestão e indicadores de qualidade 5
Casos clínicos: qualidade de morte, autonomia e dignidade. 5
Atuação e legislação nacional em cuidados paliativos 5
Módulo 3 - Estudo da dor e de outros sintomas 60
Conceitos de dor 5
Neuroanatomia e fisiopatologia da dor: as síndromes dolorosas agudizadas e crônicas 10
Aspectos éticos, bioéticos e legais em CP e terapia de dor 10
Avaliação da dor - Escalas 5
Intervenções no manejo de sintomas dor e não dor 5
A dor na infância 5
Terapias adjuvantes 5
Abordagem do sofrimento psíquico, espiritual, social, familiar 5
Terapia da Sedação Paliativa 5
Casos clínicos: qualidade de morte, autonomia e dignidade. 5
Módulo 4 - Organização de serviços de cuidados paliativos e terapia de dor 75
Abordagens não invasivas 10
Cuidados de enfermagem e medidas de conforto 10
Abordagem do paciente paliativo não oncológico 10
Psicologia: dor e sofrimento 10
Espiritualidade e Religiosidade 10
Nutrição: caquexia, astenia, fadiga crônica 5
Protocolos institucionais:  como fazer e implementar 5
Morte eminente: como cuidar? Declaração de óbito e Atestado de óbito: do cartório ao velório. 5
Diretivas antecipadas de vontade: o modelo brasileiro (CFM, 2012). 5
Casos clínicos: qualidade de morte, autonomia e dignidade. 5
Módulo 5 - Outras práticas em Cuidados Paliativos 30
Hipodermóclise - teoria 5
Hipodermóclise - prática 5
Musicoterapia, Arte-terapia, Oficinas lúdicas / Reike / Grupo de enlutados / Acupuntura 10
Grupoterapia: ênfase na abordagem da psicologia positiva 10
Módulo 6 - Core 55
Mercado de Saúde 15
Metodologia da pesquisa científica 10
Ética e bioética 15
Empreendedorismo em Saúde 15
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OBSERVAÇÕES 

• A Santa Casa BH Ensino e Pesquisa reserva-se o direito de cancelar ou prorrogar o curso, caso não atinja o número mínimo de alunos 
matriculados. O candidato poderá optar também por outro curso cujas turmas tenham sido confirmadas, desde que tenha o perfil exigido.

• Cabe à Santa Casa BH Ensino e Pesquisa informar sobre a metodologia dos conteúdos disciplinares, bem como a disponibilização do 
cronograma e corpo docente que irão compor cada curso.

• Poderão, no decorrer do curso, ocorrer ajustes e alterações no cronograma, ementas e corpo docente, não interferindo na qualidade da 
oferta.
 
• Local das aulas: Grupo Santa Casa BH.

BOLSAS, DESCONTOS E CONVÊNIOS – Favor consultar a disponibilidade dos mesmos.

Endereço para a realização da matrícula: Rua Domingos Vieira, 590 - Santa Efigênia 

Horário de funcionamento da Secretaria Acadêmica: segunda a sexta-feira, das 8h30 às 20h30 | sábado, das 9 às 11h. 

santacasabh.org.br contatoiep@santacasabh.org.br | (31) 3238-8186 | (31) 99991-6589


