CONTEÚDO PROGRAMÁTICO – 1º dia*
Horário

Aula

08:30 - 09:30 Introdução ao curso
09:30 - 10:00

10:00 - 11:00

Cuidados Paliativos: Histórico e
conceitos
Introdução aos Cuidados Paliativos
nas UTIs

Método e Objetivos
Apresentação do curso e definição de objetivos
Aula expositiva
Familiarizar o aluno com o conceito de cuidados paliativos
Aula expositiva
Apresentar os benefícios da integração dos cuidados paliativos nas
rotinas das UTIs e as habilidades necessárias a serem desenvolvidas
pela equipe

11:00 - 11:30 Intervalo
Aula expositiva
Aspectos Éticos e Legais dos Cuidados
11:30 - 12:30
Familiarizar o aluno com os aspectos éticos e legais da
Paliativos
terminalidade e dos cuidados paliativos
12:30 - 13:30 Almoço

13:30 - 15:00 Estabelecimento de Prognóstico

Aula expositiva
Reconhecer os dados clínicos essenciais para o entendimento
prognóstico e compreender o papel do mesmo para o bom
planejamento dos cuidados de fim de vida

15:00 - 15:30 Caso clínico

Discussão em pequeno e grande grupo
Consolidar a compreensão dos elementos essenciais ao
estabelecimento de prognósticos

15:30 - 16:00 Intervalo
16:00 - 17:00 Controle de Sintomas

Aula expositiva
Identificar e saber tratar os principais sintomas do paciente crítico

17:00 - 18:00 Casos Clínicos

Discussão em grande grupo
Consolidar a compreensão da abordagem dos principais sintomas
do paciente crítico
*Sujeito a alteração.
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO – 2º dia
Horário

Aula

Método e Objetivos

08:30 - 09:30

Aula expositiva
Tomada de decisões de final de
Identificar as variáveis clínicas e contextuais relevantes às decisões de
vida: elementos principais
final de vida

09:30 - 11:00

Aula expositiva
Cuidados nas últimas 48h,
Identificar e abordar os sintomas que mais frequentemente acompanham
limitação terapêutica e sedação
as últimas horas de vida e reconhecer boas práticas na utilização de
paliativa
sedação paliativa e nas condutas de limitação ou suspensão terapêutica

11:00 - 11:30

Intervalo

11:30 - 12:00

Casos Clínicos

12:00 - 13:00

Almoço

Discussão de casos clínicos
Consolidar a compreensão dos elementos envolvidos nas tomadas de
decisão de final de vida incluindo registro em prontuário e confecção de
prescrição multiprofissional

Aula expositiva
Identificar a importância de habilidades comunicativas na condução do
plano de cuidados de final de vida e reconhecer estratégias comunicativas
recomendadas pela literatura

13:00 – 14:00

Estratégias de comunicação

14:00 – 14:30

Comunicação com familiares de
Aula expositiva
pacientes críticos: objetivos e
Identificar a importância da conferência familiar e reconhecer formas de
estrutura da conferência
conduzi-la de acordo com as melhores evidências da literatura
familiar familiar

14:30 – 15:30

Comunicação com familiares de Role play
pacientes críticos: role play
Treinamento do uso de técnicas de comunicação empática

15:30 – 16:00

Avaliação

Avaliação do Curso
Prova
*Sujeito a alteração.
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