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ESPECIALIZAÇÃO (LATO SENSU) EM CUIDADOS PALIATIVOS 

 

Área do Conhecimento: 

 Ciências da Saúde 

 Grande área: Saúde 

 Subárea: Cuidados Paliativos 

 

Apresentação: 

O curso de Especialização em Cuidados Paliativos foi elaborado com a finalidade de 

preparar profissionais para atuarem de forma multidisciplinar e interdisciplinar na identificação e 

tratamento do paciente com necessidades de Cuidados Paliativos, bem como desenvolver diferentes 

técnicas de avaliação  adequadas aos cuidados com o paciente e família,  considerando aspectos 

psicológicos, sociais e espirituais aos portadores de doenças com indicação de cuidados que 

envolvam  atenção à saúde de forma integral. O profissional deverá estar preparado para avaliar e 

entender esse universo biopsicossocial no qual está inserido os Cuidados Paliativos. 

A UNIMAR adotou para a realização do Curso de Especialização em Cuidados Paliativos 

2020/2022, as diretrizes estabelecidas pela Resolução nº 01 de 06 de abril de 2018, do Ministério 

da Educação / Conselho Nacional de Educação/ Câmara de Educação Superior – MEC/CNE/CES, 

e diretrizes da Academia Nacional de Cuidados Paliativos – ANCP. 

 

Público-Alvo: 

Profissionais da área de saúde de nível superior interessados em adquirir conhecimentos 

em Cuidados Paliativos (médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, terapeutas 

ocupacionais, fonoaudiólogos, odontólogos, psicólogos e educadores físicos). 

  

Objetivos: 

 Reconhecer os pacientes eletivos para cuidados paliativos e os fatores decisivos dessa 

ação; 

 Observar os diferentes estágios (ambulatorial, enfermagem e hospice) de tratamento do 

paciente em cuidados paliativos e suas peculiaridades:                

 Desenvolver a percepção para as demandas e necessidades do paciente e a capacidade de 

abrir espaço para que o paciente as formule; 
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 Reconhecer a necessidade para controle dos sintomas físicos, psicológicos, sociais e 

espirituais; 

 Desenvolver habilidade no uso dos opioides para controle da dor e de outras drogas para 

o controle de outros sintomas; 

 Ampliar a capacidade para a criação de vínculo e a compreensão da importância no 

atendimento dos pacientes e seus familiares; 

 Estabelecer estratégias de autocuidado psicológico e emocional para o enfrentamento de 

situações de perdas; 

 Compreender os fatores éticos, morais, religiosos e legais relacionados aos cuidados 

paliativos; 

 Identificar as habilidades específicas de cada profissional e a melhor forma para agregar 

esses conhecimentos visando o bem-estar do paciente e sua família. 

 Desenvolver habilidades de comunicação com pacientes, seus familiares, membros da 

equipe multidisciplinar e de outras equipes; 

 Adquirir noções de funcionamento e gestão de serviços de Cuidados Paliativos. 

 

Documentos para Matrícula: 

 Cópia do Diploma de Graduação; 

 Cópia do Histórico Escolar do Curso de Graduação; 

 Cópia da Identidade Profissional; 

 Cópia do RG; 

 Cópia do CPF; 

 Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento; 

 Cópia do Título de Eleitor; 

 Comprovante de Residência. 

 

Coordenação: 

Prof. Ms. Luis Fernando Rodrigues – Médico 

CV: http://lattes.cnpq.br/6998920844442140 
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MATRIZ CURRICULAR 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM CUIDADOS PALIATIVOS MULTIPROFISSIONAL 

 

DISCIPLINAS 

Abordagem Sociofamiliar em Cuidados Paliativos 

Atividades Práticas Supervisionadas 

Bioética e Ética Médica em Cuidados Paliativos 

Comunicação em Cuidados Paliativos I 

Comunicação em Cuidados Paliativos II 

Controle de Sintomas I - DOR 

Controle de Sintomas II 

Controle de Sintomas III 

Cuidados Paliativos em Geriatria 

Cuidados Paliativos em Pediatria 

Espiritualidade em Cuidados Paliativos 

Estomaterapia e Cuidados com Feridas   

Estratégias para Implantação e Gestão de Cuidados Paliativos  

Histórico, Fundamentos e Princípios dos Cuidados Paliativos 

Metodologia em Pesquisa e do Trabalho Científico I 

Metodologia em Pesquisa e do Trabalho Científico II 

Psico-Oncologia Aplicada aos Cuidados Paliativos 

Saúde Mental em Cuidados Paliativos 

Seminários Temáticos em Cuidados Paliativos 

Trabalho de Conclusão de Curso – TCC/Artigo 

TOTAL GERAL DE HORAS/CRÉDITOS                                        620h 

 

 

  


