
XI Curso de Pós-Graduação: Aperfeiçoamento em 
Cuidados Paliativos 2019 – São Paulo 

 

Informações do Curso 

 

Pós-Graduação: Aperfeiçoamento em Cuidados Paliativos é um curso com 300 horas de 
duração dividas em 180 horas de aulas presenciais e 120 horas de trabalhos e tarefas. 
 

Diferenciais do Curso: 
 

• Em 2019, este curso completa onze anos ininterruptos, sendo referência no Brasil. 
• O curso segue todas as regras para cursos de aperfeiçoamento, conforme definição do 

Ministério da Educação. 
• Seu corpo docente é formado por profissionais mestres e doutores com grande 

experiência na área. 
  
Horário das aulas 

  
Um final de semana por mês, às sextas-feiras (13h as 22h) e aos sábados (08h as 17h). 
 

Local das aulas 

 

As aulas serão ministradas do Campus Pompéia do Centro Universitário São Camilo, Rua 
Raul Pompéia, 144 – Pompéia – São Paulo - SP. 
  
Objetivos 

  
O Curso de Aperfeiçoamento em Cuidados Paliativos para Médicos e outros profissionais 
(Enfermeiros, Assistentes Sociais, Nutricionistas, Terapeutas Ocupacionais, 
Fisioterapeutas, Psicólogos, Fonoaudiólogos, Educadores Físicos) é voltado para 
profissionais das diversas áreas de atuação da assistência à saúde que cuidam de 
pacientes que demandam Cuidados Paliativos. O curso oferece uma formação 
abrangente que permitirá que o profissional identifique necessidades e sintomas, acolha 
e promova os cuidados paliativos básicos que o paciente necessite. Ao final, espera-se 
que o aluno tenha adquirido competências que permitam a ele desenvolver um trabalho 
de qualidade e de forma sistematizada em qualquer ambiente de assistência. 
 

Conteúdo programático 

 

Conceito e Aspectos ético-legais dos Cuidados Paliativos; Elegibilidade para Cuidados 
Paliativos; Avaliação do paciente, Modelos de assistência e organização de serviços; 
Manejo e Controle da Dor; Técnica da hipodermóclise; Manejo dos Sintomas do 
Aparelho Digestório;  Comunicação e Trabalho em Equipe; Manejo dos Sintomas do 
Aparelho Respiratório e Prática da Reabilitação em Cuidados Paliativos;  Emergências e 
Procedimentos em Cuidados Paliativos; Elaboração de plano de cuidados e a 
importância do registro em prontuário; Manejo do Delirium, Ansiedade e Depressão; 
Espiritualidade; Assistência à Família e abordagem do sofrimento total em Cuidados 



Paliativo; Final de Vida, Sedação paliativa; Cuidados Pós-Morte, Luto e cuidado ao 
sofrimento da equipe. 
  
 

Metodologia 

 

Curso presencial, com aulas expositivas, dialogadas e práticas, com exercícios e 
discussão de caso, debates e leituras à distância utilizando a metodologia ativa como 
instrumento na maioria das atividades, onde o aluno participa ativamente do processo 
de aprendizagem. 
 

Informações 

 

(11) 5051 0555 / (11) 3675-5697 / (11) 95021-0555 (WhatsApp) com Daniela / Márcia 
Kelly / Cynthia 
 

E-mail: contato@paliar.com.br 
 
Valores – Multiprofissional 

 

Pós-Graduação: Aperfeiçoamento Multiprofissional 
em Cuidados Paliativos Parcelas  Valor 2019 

  à vista   R$             11.420,00  

1º Boleto em Dezembro / 2018 15  R$                   761,33  

1º Boleto em Janeiro / 2019 14  R$                   815,71  

1º Boleto em Fevereiro / 2019 13  R$                   878,46  

1º Boleto em Março / 2019 12  R$                   951,67  
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