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I. Identificação da Disciplina 

Código Nome 
No de Horas-Aula 

Total de Horas-Aula 
Teóricas Práticas 

 TanCP III  18 - 18 

 

Horários Quantidade Grupos de Turmas Práticas 

Turmas Teóricas Turmas Práticas  2    4    8    16   Outro ___     

   

 

II. Professor(es) Ministrante(s) 

 
Maria das Graças Mota Cruz de Assis Figueiredo 

 

III. Pré-requisitos 

Código Nome da(s) Disciplina(s) 

 TanCP II 

 

IV. Ementa 

Tratamento clínico dos diversos sintomas da terminalidade, com especial atenção ao tratamento da dor, 
incluindo a sedação paliativa. Hipodermóclise com prática preferencial. Orientação e intermediação na 
tomada de decisões éticas na terminalidade, com pacientes e familiares. Condutas no luto complicado. 
Auto-cuidado. 

 

V. Objetivos 

• Saber tratar impecavelmente os sintomas da terminalidade; 
• Fazer uso eficaz da medicação analgésica, em especial de opióides; 
• Conhecer a indicação de sedação paliativa nas suas diversas modalidades; 

• Enfrentar e intermediar os dilemas éticos da terminalidade, respeitando a autonomia do doente; 
• Detectar a possibilidade do luto complicado e atuar preventivamente; 
• Cuidar da prevenção do burnout em si mesmos. 

 

VI. Conteúdo Programático 

• A terminalidade e os sintomas físicos, psíquicos, sociais e espirituais. 
• Tratamento dos sintomas físicos, em especial da dor. 
• Sedação Paliativa. 
• Hipodermóclise. 
• Intermediação de decisões éticas – DAV  
• Luto complicado e Burnout – tratamento. 

 

VII. Métodos de Ensino / Desenvolvimento do Programa 

Aulas expositivas, dialogadas, ilustradas com recursos audiovisuais, atividades de leitura e discussões de 
textos, pesquisas e trabalhos individuais ou em grupo, apresentação de seminários. Discussão de casos. 
Debates sobre temas de saúde do cotidiano e da mídia. 

  Recursos didáticos: 
Data show/quadro branco/Textos fornecidos pela professora/Exibição de vídeos e filmes. 
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VIII. Métodos e Instrumentos de Avaliação do Estudante 

 A verificação do rendimento escolar compreenderá frequência e aproveitamento nos estudos, os 
quais deverão ser atingidos conjuntamente. Será obrigatória a frequência às atividades 
correspondentes da disciplina, estando reprovado o estudante que não comparecer, no mínimo a 
75% das mesmas. 

 A nota mínima para aprovação na disciplina é de 70 pontos ou o conceito satisfatório.  

 Ao estudante que não comparecer às avaliações ou não apresentar trabalhos no prazo estabelecido 
será atribuída a nota O (zero), o mesmo ocorrerá caso seja detectado plágio no trabalho 
apresentado. 

 Avaliações programadas para a disciplina: 
o Avaliação do 1º Bimestr: nota máxima 100 pontos,  
o Avaliação do 2º Bimestre: nota máxima 100 pontos, distribuídos em 90 pontos para 

atividades avaliativas e 10 pontos para o Teste de Proficiêcia.) 

 Os instrumentos de avaliação podem conter questões objetivas, objetivas mistas ou dissertativas. 
Podem ser utilizadas dinâmicas ou atividades para avaliação de desempenho psicomotor ou 
atitudinal. 

 Poderão ser designados trabalhos escritos para complementar os assuntos. Neste caso a nota dos 
mesmos será incluída na avaliação teórica. 

 
Observações: 
Avaliação de Segunda Chamada 
Para pedido de avaliação de segunda chamada, somente nos casos em que o estudante, por motivo de força 
maior e plenamente justificado, deixar de realizar avaliações previstas neste plano de ensino, deverá 
formalizar pedido na secretaria acadêmica, endereçado ao coordenador do curso, dentro do prazo de 72 
horas, apresentando comprovação.  
 

 

IX. Cronograma  

Semana Datas Assunto     

1  ABCD 03.02.20 Apresentação do Plano de Ensino. 

2  CD 10.02.20 Fisiopatologia da dor. 

3  AB 17.02.20 Fisiopatologia da dor 

4  CD 02.03.20 Farmacologia dos analgésicos e opióides. 

5  AB 09.03.20 Farmacologia dos analgésicos e opióides. 

6  CD 16.03.20 Tratamento da dor. 

7  AB 23.03.20 Tratamento da dor. 

8  CD 30.03.20 Prova Bimestral 1. 

9  AB 06.04.20 Prova Bimestral 1. 

10 CD 13.04.20 Tratamento da dor.  

11 AB 27.04.20 Tratamento da dor.  

12 CD 04.05.20 Decisões Éticas na Terminalidade/Sedação Paliativa/Hipodermóclise. 

13 AB 11.05.20 Decisões Éticas na Terminalidade/Sedação Paliativa/Hipodermóclise. 

14 CD 18.05.20 Luto complicado e Burnout. 

15 AB 25.05.20 Luto complicado e Burnout. 

16 CD 01.06.20  

17 AB 08.06.20 Prova Bimestral 2. 

18 CD 15.06.20 Prova Bimestral 2. 



 Faculdade de Medicina de Itajubá 
Curso de Medicina – Plano de Ensino 

 2020 
 

3 
 

19    

20   

21   

22   

23   

24   

25   

26   

27   

28   

29   

30   

31   

32   

33   

34   

35   

36   

 

X. Feriados Previstos para o Período Letivo 

Data – Feriados: nenhum; Recessos: 24.02/20.02. 
 
Obs: os recessos não foram repostos, e 2 dias letivos não constam como aula (22 e 29.06), ou a carga 
horária excede as 18h aula/ano. 
 

 

XI. Bibliografia Básica 

 Cuidado Paliativo. Disponível em www.cremesp.org.br  

 Manual de Cuidados Paliativos. Disponível em www.paliativo.org.br  

 

XII. Bibliografia Complementar 

 
• Doyle, Derek. Bilhete de Plataforma: vivências em Cuidados Paliativos. São Caetano do Sul, SP: 
Difusão Editora, 2009. 
• IAHPC: www.hospicecare.com   
• SECPAL: www.secpal.com  
• ALCP: www.cuidadospaliativos.org 

 ANCP: www.paliativo.org.br  
 

 

Os documentos e livros acima citados constam na Biblioteca da FMIT ou podem ser 

encontrados no acervo da Disciplina, impressos ou digitais, disponíveis nas bases eletrônicas 

contratadas pela instituição. 

 

http://www.cremesp.org.br/
http://www.paliativo.org.br/
http://www.hospicecare.com/
http://www.secpal.com/
http://www.cuidadospaliativos.org/
http://www.paliativo.org.br/
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                                                                Prof. MS. Maria das Graças Mota Cruz de Assis Figueiredo 

Responsável pela Disciplina 

 

Aprovado em reunião do Colegiado do Curso em:  ...........................  

 

 

Coordenador do Curso de Medicina 


