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O produto técnico da pesquisa foi um roteiro do programa educativo 

aplicado. Ele contém as estratégias utilizadas, além de sugestões de filmes e 

bibliografias a serem utilizadas para o treinamento em Cuidados Paliativos.  

Contém ainda recomendações nacionais e internacionais para 

treinamentos e serviços de Cuidados Paliativos. 

 

 O desenvolvimento de cuidados paliativos segue um modelo de saúde 

pública desenvolvido pela OMS que enfatiza políticas, educação, disponibilidade 

de medicação e implementação. Existem muitas barreiras para alcançar cada 

um desses componentes. 

Figura 2. INFOGRÁFICO DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE 

SOBRE MELHORIA DO ACESSO AOS CUIDADOS PALIATIVOS 

 

Fonte: OMS. Infográfico Cuidados Paliativos (2016) 

https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/Palliative-care-infografic-in-

Portuguese-WEB.pdf 

 

A OMS entende que a população necessita de Cuidados Paliativos em 

diversos níveis, são eles: 
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Cuidados paliativos são oferecidos em três níveis diferentes:  

1. através de “abordagem de cuidados paliativos”, adotada por todos 

os profissionais de saúde, desde que tenham sido treinados para tal; 

2. "cuidados paliativos gerais" prestados por profissionais de 

cuidados primários que tratam pacientes com doenças potencialmente fatais, 

como unidades de Oncologia, centros de tratamento para pessoas com HIV, 

etc., que tenham recebido um treinamento intermediário em cuidados paliativos, 

e 

3.  "cuidados paliativos especializados" por equipes especializadas 

para pacientes com problemas complexos, com profissionais com 

formação avançada em Cuidados Paliativos . (WPCA, 2014; EAPC, 2010)  

Recomendações de treinamentos em Cuidados Paliativos, são elas: 
 

1. Todos os profissionais da área da saúde devem receber um treinamento 

básico sobre cuidados paliativos e alívio da dor; 

2. Os profissionais que atendem maior demanda de pacientes com doenças 

graves, como câncer, HIV e demência devem receber um treinamento 

avançado em Cuidados Paliativos 
 

 

Considerando a realidade dos países de baixa ou média renda, existe a 

recomendação de fornecer a educação e treinamento para todos os profissionais 

de saúde na área alvo, que devem ser divididas em 4 etapas: 
 

 

1. Treinamento básico (20–40 horas) para os profissionais de saúde que 

trabalham nos níveis primário e comunitário.  

2. Treinamento de nível intermediário (60 a 80 horas) para os médicos e 

enfermeiros que lidam com pacientes com câncer nos níveis 

secundário e terciário. 

3. Treinamento de proficiência (especializado) (3-6 meses) 

para as equipes especializadas ou unidades de cuidados paliativos 

nos níveis secundário e terciário.  
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Quadro 2. Recomendações da ANCP para Estruturação de Programas de 

Cuidados Paliativos no Brasil 

 

Níveis de 
atenção em 

Cuidado 
Paliativo (CP) 

 
 

Abordage
m 
De 

Cuidados 
Paliativos 

 
 

Cuidado 
Paliativo 

Geral 
 

Cuidado 
Paliativo 

Especializa
do 

de grau I 
 

Cuidado 
Paliativo 

Especializado 
de 

grau II 
 

Cuidado 
Paliativo 

Especializado 
de 

grau III 

Protocolos e 
diretrizes de 
boas práticas 

em CP 

Sim Sim Sim Sim Sim 

Disponibilida
de de 

morfina e 
medicamento
s essenciais 

em CP 

Sim Sim Sim Sim Sim 

Equipe de 
Cuidados 
Paliativos 

Não Há 

Não há- 
existe 

profissionai
s de 

referência 
em CP 

Equipe 
mínima- 

(médico + 
enfermeiro), 
que atua em 
pelo menos 

1 
dos regimes 

de 
atendimento 
(hospitalar, 

ambulatorial, 
domiciliar ou 

hospice) 

Equipe 
completa: 
médico, 

enfermeiro e 
psicólogo ou 

assistente 
social. 
Presta 

assistência 
nos 4 dos 
regimes 

de 
atendimento 

seja com uma 
mesma equipe 

ou 
seja entre 
equipes 

integradas de 
Cuidado 
Paliativo. 

Equipe 
completa: 
médico, 

enfermeiro 
e psicólogo 

ou assistente 
social. Presta 
assistência 

nos 
4 dos regimes 

de 
atendimento 

seja 
em uma 
mesma 

equipe ou seja 
entre equipes 

integradas. 

Treinamento 
dos 

profissionais 

Profissiona
is 
da 

instituição 
de saúde 

com 
treinament

o 
básico (20- 
40 horas) 

Profissiona
l 

referência 
em CP 

com 
treinament

o 
intermediár

io 
(60-80 
horas) 

Ao menos o 
coordenador 

da Equipe 
possui 

treinamento 
especializad

o 
mínimo de 3 

meses, 
demais 

membros da 
equipe com 
treinamento 

ao 

Ao menos um 
médico da 

Equipe 
com curso de 

Especialização 
em CP (360h) 

e 
um não 
médico 

com curso de 
aperfeiçoamen

to. 
demais 

membros 
da equipe com 

Ao menos um 
médico da 

Equipe com 
título de Área 

de 
Atuação em 

CP 
e um não 
médico 

com curso de 
aperfeiçoamen

to. 
Demais 

membros 
da equipe com 
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menos 
básico 

treinamento ao 
menos básico 

treinamento 
ao menos 

intermediário. 

Integração da 
Rede de 

Assistência à 
Saúde (RAS) 

Casos 
mais 

complexos 
podem ter 
orientação 

ou 
assistência 

de um 
profissiona

l 
do nível 2 

ou 3. 

Profissiona
l 

de 
referência 

pode 
orientar 

profissionai
s 

do nível 1 
ou 

encaminha
r/ 

solicitar 
apoio 
para o 
nível 3. 

Pode 
orientar 

profissionais 
ou receber 

pacientes do 
nível 1 ou 2, 

e 
pode 

também 
encaminhar 
de volta para 

o 
nível 1 ou 2. 

Integrada a 
toda Rede de 
Assistência a 
Saúde, com 
integração 

necessária a 
atenção 
primária 

e domiciliar. 

Integrada a 
toda Rede de 
Assistência a 
Saúde, com 
integração 

necessária a 
atenção 
primária 

e domiciliar. 

Oferece 
atividades de 
capacitação 

em CP 

Não 

Sim, 
treinament

os e 
capacitaçõ

es em 
abordagem 

de 
CP 

oferecidos 
a 

profissionai
s 

da própria 
instituição. 

Sim, 
treinamento 

para 
abordagem 

e CP 
intermediário

, 
oferecidos a 
profissionais 
da própria 
instituição. 

Sim, 
treinamento 

para 
abordagem e 

CP 
intermediário, 

realizados com 
a 

própria equipe 
ou 

instituição. 

Sim, 
programas 

estruturados 
e regulares 

de educação 
especializada 
e capacitação 
em Cuidados 

Paliativos com 
abrangência 
regional ou 
nacional e/ 

ou programas 
regulares de 
pesquisa em 

CP 

Cadastradas 
no Mapa 

Brasileiro de 
CP 

Não Não Sim Sim Sim 

 
Fonte: ANCP. ANÁLISE SITUACIONAL E RECOMENDAÇÕES DA ANCP PARA 
ESTRUTURAÇÃO DE PROGRAMAS DE CUIDADOS PALIATIVOS NO BRASIL 
(2018). 
 
PROPOSTAS DE TREINAMENTO 
 
ELNEC- End-of-Life Nursing Education Consortium  

O ELNEC foi lançado oficialmente em fevereiro de 2000, inicialmente 

financiado por uma grande doação da Fundação Robert Wood Johnson (RWJF). 

The National Cancer Institute (NCI) and Open Society Institutes (OSIs), Aetna, 

Archstone, Oncology Nursing, California HealthCare, and Cambia Health 

Foundations, Milbank Foundation for Rehabilitation, and the Department of 

Veteran Affairs (VA) forneceram financiamento adicional desde o início do 
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programa. O programa ELNEC baseia-se na crença de que as necessidades 

únicas do processo do morrer e do morrer podem ser resolvidas através de 

cuidados paliativos. (FERREL 2015) 

 A proposta de treinamento do ELNEC é dividida em 7 módulos: 

1. Introdução aos Cuidados Paliativos 

2. Gerenciamento da Dor 

3. Manejo de sintomas 

4. Questões éticas 

5. Considerações culturais e espirituais 

6. Perdas e luto 

7. Últimas horas de vida 

 

AHERN, 2013- CP NEONATAL 

A recomendação de ensino em Cuidados Paliativos para a equipe de 

enfermagem é presente em diversas literaturas, mas o que deve ser ensinado 

ainda não é um consenso. Ahern(2013) pesquisou o que as enfermeiras 

neonatologistas gostariam de aprender sobre Cuidados Paliativos, ela elaborou 

um quadro com as principais demandas. Foram elas : 

Os princípios dos cuidados paliativos neonatais  

  

• Como apoiar os pais quando estão em diferentes estágios de sofrimento 

• Sabendo o que dizer; usando as palavras certas  

• Manejo da  alimentação em um bebê morrendo 

• Manejo de sintomas em um bebê morrendo  

• Como apoiar a família  de  um bebê falecido  

• Quando e que tipo de fotos tirar  

• Informações sobre a documentação pós-óbito 

 

KOVACS, 2010 

Considerando essa dificuldade dos profissionais em lidar com a morte, o 

sofrimento e sua própria finitude, KOVACS  (2010) destaca a necessidade de 

discutir os temas : 

✓ Comunicação de más notícias a  pacientes e seus familiares; 
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✓ Como lidar com pacientes que estejam expressando sentimentos 

como: medo, raiva e tristeza? 

✓ Como tratar pacientes em cuidados paliativos, 

✓ Como cuidar de sintomas incapacitantes, causadores de 

sofrimento e dor e; 

✓ Como abordar a família diante da aproximação da morte, 

✓ Como lidar com a expressão do desejo de morrer do paciente ou 

da família que não suporta ver tanto sofrimento? 

ROTEIRO DO PROGRAMA EDUCATIVO  

    Foi realizado um programa de educação em Cuidados Paliativos, direcionado 

para a equipe de enfermagem, com duração de 20 horas, dividida em 5 encontros 

de 4 horas cada, uma vez por semana. 

    Os temas abordados no programa foram: Introdução aos Cuidados 

Paliativos,  hipodermóclise, cuidados com a pele e com pacientes em fase final 

de vida, avaliação e controle de sintomas, comunicação de más notícias, 

cuidados com a família e espiritualidade. 

    Em cada encontro foram trabalhados os temas propostos a partir do uso de 

metodologias ativas. Houve muito diálogo e troca de experiências, sendo 

reservado cerca de 30 a 40% do tempo destinado à escuta dos participantes. 

     Os instrumentos utilizados durante a pesquisa foram utilizados: 
 

• Comentários por escrito sobre os encontros , realizado de forma anônima. 

Esse relato continha a percepção dos participantes em relação aos 

quesitos : informativo, emocionais e didáticos, além das interações sociais 

experimentados por eles durante o programa de treinamento. 
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Quadro 4. ROTEIRO PARA OS ENCONTROS DO PROGRAMA EDUCATIVO 

 
ENCONTRO 1 ENCONTRO 2 ENCONTRO 3 ENCONTRO 4 ENCONTRO 5 

TEMA Cuidados Paliativos: 

princípios e definição 

Modalidades de 

atendimento : 

ambulatorial, 

domiciliar e 

internação 

Avaliação e 

manejo de dor e 

outros sintomas 

Hipodermóclise: teoria 

e prática 

Comunicação  

em Cuidados 

Paliativos 

Espiritualidade 

A Família em 

cuidados paliativos 

Assistência de 

enfermagem no  

final de vida 

Sedação paliativa 

ESTRATÉGIA Aula dialogada 

Dinâmica de perda 

Discussão de 

filmes e casos 

 

Aula dialogada 

Aula prática 

Discussão de  

filmes e casos 

 

Aula dialogada 

Role players 

Discussão de  

filmes e casos 

 

Aula dialogada 

Simulação reunião 

familiar 

Discussão de  

casos 

 

Aula dialogada 

Discussão de 

filmes e casos 

 

ESTRATÉGIA  

DE ACOLHI 

MENTO 

Escuta empática 

Roda de conversa 

Relato sobre encon 

tro anterior 

Escuta empática 

Roda de conversa 

Relato dos encon 

tro anterior 

Escuta empática 

Roda de conversa 

Relato dos encon 

tro anterior 

Escuta empática 

Roda de conversa 

Relato dos encon 

tro anterior 

Escuta empática 

Roda de conversa 

INSTRUMENTOS TCLE 

Inventário sobre 

burnout Maslach 

Relato sobre o 

percurso 

 

 

Relato sobre o  

Percurso 

Relato sobre o 

percurso 

Relato sobre o 

percurso 

Relato sobre o 

percurso 
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Os encontros seguiram um roteiro, que está descrito abaixo: 

1. Breve apresentação de todos : nome, tempo de profissão, categoria 

profissional e setor de trabalho 

2. Introdução ao tema com a apresentação, apoiada por apresentação em 

slides sobre o tema : Cuidados Paliativos: Princípios e definição 

3. Exibição do curta: La Dama y la muerte (curta metragem espanhol que 

aborda de maneira lúdica a obstinação terapêutica) 

4. Discussão sobre o filme 

5. Exibição de clipe “Carl e Ellie”, casal tema do filme “UP-Altas Aventuras”, 

que aborda a trajetória de um casal de idosos, desde sua infância até à 

velhice e morte da esposa, abordando o ciclo da vida e momentos dos 

dois vivenciados em ambiente hospitalar (perna quebrada, perda do bebê, 

doença e morte da esposa) 

6. Discussão sobre o filme 

7. Registro das experiências do dia  

8. Encerramento 

Os demais encontros foram iniciados com uma roda de conversa para falar 

sobre as impressões acerca do último encontro 

A estratégia de utilizar materiais diversos contribuiu para oferecer 3 ou 4 

momentos de fala dos participantes. Os vídeos utilizados era curtos, apenas 

trechos, de 3 a 5 minutos. Sendo esses vídeos intercalados com a apresentação 

em slides. 

Ao final da aula foi oferecido uma folha de papel em branco, onde eles 

poderiam escrever livremente as impressões sobre o encontro. A fim de garantir 

o anonimato, a pesquisadora levou uma caixinha onde os papéis eram colocados 

pelos participantes dobrados, e sem identificação. Ao término a pesquisadora 

tampava a caixinha e recolhia os materiais. 

Exibição do curta: La Dama y la muerte (curta metragem espanhol que aborda 

de maneira lúdica a obstinação terapêutica) 

 “UP-Altas Aventuras”, que aborda a trajetória de um casal de idosos, desde sua 

infância até à velhice e morte da esposa, abordando o ciclo da vida e momentos 

dos dois vivenciados em ambiente hospitalar (perna quebrada, perda do bebê, 

doença e morte da esposa) 



11 
 

Milagres no Paraíso : o filme apresenta a história de uma criança de 7 anos com 

uma doença grave, a princípio sem perspectiva de cura, durante processo de 

internação hospitalar acompanhada da sua mãe, em centro distante de seu 

domicílio. Aspectos abordados: cronificação da dor, manejo incorreto da dor 

durante internação, dor total (social, emocional e física) e medidas não 

farmacológicas para alívio da dor 

filme produzido pela ANCP (Academia Nacional de Cuidados Paliativos) com o 

título: A Dor é inevitável? :  que apresenta profissionais de Cuidados Paliativos 

discorrendo sobre a dor e traz um breve relato de um paciente jovem, portador 

de neoplasia de fígado, sobre sua convivência com a dor. 

1. Discussão sobre o filme 

2. Registro das experiências do dia  

3. Encerramento 

3 ENCONTRO  

TEMA ABORDADO : COMUNICAÇÃO DE NOTÍCIAS DIFÍCEIS EM CUIDADOS 

PALIATIVOS 

Dinâmica do encontro:  

1. Discussão em roda de conversa sobre o encontro anterior 

2. Exibição de um vídeo de um canal humorístico: Parafernalha: “Como não 

dar a notícia de um óbito de um parente. O filme aborda de maneira 

divertida e estereotipada a comunicação do óbito pelo médico. 

3. Introdução ao tema com a apresentação, apoiada por apresentação em 

slides sobre o tema : Comunicação Em Notícias Difíceis Em Cuidados 

Paliativos 

4. Exibição de parte do filme: Agora e para Sempre.: o filme apresenta a 

história de uma adolescente, Tessa, portadora de leucemia que optou por 

interromper o tratamento quimioterápico após 4 anos de tratamento, por 

não ter perspectiva de cura. O vídeo começa com a adolescente sendo 

agressiva, de maneira bem defensiva, ao ser entrevistada por um locutor 

de rádio. Em outros momentos do filme abordamos a comunicação 

inadequada do médico ao falar em um box do Pronto Atendimento, sem 

qualquer privacidade, sobre sua progressão da doença enquanto ela 
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vomita. Em outros momento do filme o mesmo médico responde suas 

questões com respostas evasivas e linguajar técnico. No momento final 

de exibição mostro o diálogo dela em casa, com uma enfermeira, 

habilitada e competente para dar notícias difíceis e ela conversa 

abertamente sobre seu processo de morrer de maneira lúdica, clara e 

adequada. 

5. Discussão sobre o filme 

6. Dinâmica de perda: exercício direcionado para desenvolver a empatia no 

profissional de saúde. 

7. Registro das experiências do dia  

8. Encerramento 

TEMA ABORDADO : ALTERAÇÕES FISIOLÓGICAS E DA PELE NA FASE 

FINAL DE VIDA 

Dinâmica do encontro:  

1. Discussão em roda de conversa sobre o encontro anterior 

2. Exibição de um documentário: Além da Eternidade II, documentário 

brasileiro sobre duas pacientes com câncer em fase final de vida. 

3. Introdução ao tema com a apresentação, apoiada por apresentação em 

slides sobre o tema : Alterações Fisiológicas no paciente em Cuidados 

Paliativos e fase final de vida.  

4. Discussão sobre o filme e conteúdo exposto 

5. Apresentação do tema: Alterações de pele em fase final de vida, com 

utilização da dissertação de mestrado : “Alterações de pele em pacientes 

em Cuidados Paliativos na terminalidade da doença e fase final da vida: 

coorte prospectiva.” Da autoria de Ednalda Maria Franck, que é 

enfermeira paliativista e estomaterapeuta e observou as alterações de 

pele e descreveu as lesões por pressão e úlceras de Kenneddy. 

6. Registro das experiências do dia  

7. Encerramento 

TEMA ABORDADO : AUTO CUIDADO, COMUNICAÇÃO DE MÁS NOTÍCIAS, 

DISCUSSÃO SOBRE COMO DIMINUIR O SOFRIMENTO NO AMBIENTE DE 

TRABALHO 
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1. Discussão em roda de conversa sobre o encontro anterior 

2. Exibição do filme : PIORES MANEIRAS DE ANUNCIAR A MORTE DE 

UM PARENTE , disponível no Youtube, produzido por um grupo 

humorístico : Parafernalha. O objetivo foi introduzir de uma maneira lúdica 

a comunicação de más notícias. 

3. Introdução ao tema com a apresentação, apoiada por apresentação em 

slides sobre o tema : Comunicação de más notícias 

4. Discussão sobre o filme e conteúdo exposto 

5. Exibição do filme: “Eu sou apenas uma enfermeira”, que é o discurso de 

uma enfermeira, candidata a Miss nos EUA, que relata uma experiência 

marcante com um paciente portador de Alzheimer institucionalizado, 

disponível gratuitamente no Youtube:  

https://www.youtube.com/watch?v=qdDdflQ3K5k 

6. Distribuição das cartas de agradecimento, do material de apoio e de um 

livro, de uma série denominada: “Caderno de exercícios para cuidar de si 

mesmo” 

7. Registro das experiências do dia  

8. Encerramento 

 No último encontro a pesquisadora preparou uma atividade direcionada ao 

auto cuidado, com dinâmicas, maior tempo de escuta e enfoque na comunicação. 

Como fechamento distribuiu uma folha com algumas referências sobre o tema, e 

presenteou cada participante com um livro interativo da “Coleção Bem Estar”, 

além de um chocolate e uma carta de agradecimento. 

 

Figura 6 : Livros da Série da “Coleção Bem Estar” 
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Fonte: imagens disponíveis na internet 

 

  

 

Lista de vídeos úteis para treinamento 

Vídeos ANCP 

A ANCP (Academia Nacional de Cuidados Paliativos) mantém um canal no 

Youtube, que contém vídeos sobre Dor Total, Cuidados Paliativos, Dor 

Neuropática, Dor Oncológica, Uso de Opioides, Mapeamento dos Serviços de 

CP no Brasil, além de atualizações sobre eventos e entrevistas com profissionais 

que atuam na área 

https://www.youtube.com/user/TVANCP/videos 

Documentário do periódico VEJA sobre uma paciente que optou por falecer 

em casa 

Em agosto do ano passado, VEJA passou dois dias com a professora gaúcha 

Ana Beatriz Cerisara, então com 60 anos, a convite dela e com a concordância 

da família. Ana Bea estava em estágio terminal de um triplo câncer no intestino. 

https://www.youtube.com/user/TVANCP/videos
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Resolvera não se submeter a nenhuma cirurgia e deixar a vida seguir seu curso 

natural. Queria contar sua história. “A decisão de abrir mão da cirurgia me deu 

calma”, disse, ao enxergar a finitude com serenidade. “Estou pronta para morrer. 

Não estou desistindo. Apenas não quero ficar viva a qualquer preço.” Do 

encontro em Florianópolis, na casa da professora, nasceram uma reportagem 

publicada em dezembro e um vídeo postado no Facebook, que atraiu enorme 

atenção — chegou a 9,6 milhões de visualizações e 130 000 compartilhamentos. 

Houve comoção ante a sinceridade cortante de uma mulher que decidira 

enfrentar a morte com a vida. Em suas palavras: “Quero ter uma boa morte, mas 

sei que para isso tenho de ter uma boa vida”. 

 

https://veja.abril.com.br/revista-veja/a-boa-morte/ 

Documentário sobre Cuidados Paliativos e Diretivas Antecipadas de 

Vontade 

O Mundo Maior Repórter discute sobre um tema que gera debates morais, 

políticos, sociais e religiosos: a Eutanásia. Conheça a história de Tom Almeida, 

que acompanhou de perto o tratamento paliativo de seu primo e prometeu 

propagar a importância do procedimento. Qual o mérito espiritual de alguém que 

assume uma missão como essa? Qual a importância do cuidado paliativo para 

aqueles que sofrem de doenças terminais? Com a participação do Oficial de 

Justiça Federal, Vladimir Balico, da médica paliativista, Lara Kretzer, do padre 

Márcio Fabri dos Anjos e dos expositores espíritas Luis Gustavo Mariotti, Irvênia 

Prada e Marcos Sibinelli. 

https://www.youtube.com/watch?v=ayvHvZi5A0k 

Clip Carl e Ellie do filme UP- Altas Aventuras 

Interessante para discutir sobre os cuidados paliativos geriátricos, ciclo de vida, 

perda gestacional. 

https://www.youtube.com/watch?v=fRASr0gI1J8 

https://veja.abril.com.br/revista-veja/estou-pronta-para-morrer/
https://veja.abril.com.br/revista-veja/estou-pronta-para-morrer/
https://veja.abril.com.br/tveja/em-pauta/a-mulher-decidiu-enfrentar-um-cancer-terminal-sem-tratamento/
https://veja.abril.com.br/revista-veja/a-boa-morte/
https://www.youtube.com/watch?v=ayvHvZi5A0k
https://www.youtube.com/watch?v=fRASr0gI1J8
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Up- Altas Aventuras -  é um filme norte-americano do gênero animação sendo 

o 10.° longa-metragem de animação produzida pelos estúdios Pixar lançada nos 

Estados Unidos em 29 de maio de 2009.  

O enredo conta as aventuras que Carl Fredericksen — um idoso viúvo que sonha 

em se mudar para o Paraíso das Cachoeiras, na Venezuela — enfrenta ao 

conhecer Russel, um garoto escoteiro amante da natureza com seu sonho de 

protegê-la; Muntz, o explorador difamado buscando restabelecer sua reputação; 

Kevin, uma ave tropical; e Dug, um golden retriever falante.  

Milagres do Paraíso 
 
Miracles from Heaven (O Nosso Milagre (título em Portugal) ou Milagres do 

Paraíso (título no Brasil)) é um filme norte-americano dirigido por Patricia Riggen 

e escrito por Randy Brown. É baseado no livro "Miracles from Heaven" de Christy 

Beam. Lançado em 2016, foi protagonizado por Jennifer Garner, Kylie Rogers, 

Martin Henderson, John Carroll Lynch, Eugenio Derbez e Queen Latifah.  

O filme se baseia numa história que aconteceu em 2011 na cidade de Cleburne, 

no Texas: um casal tem uma filha diagnosticada com uma doença grave, que 

deve levá-la à morte, até que algo inacreditável acontece e ela é curada. Um 

“milagre”, como indica o título. 

Interessante para abordar a fé, espiritualidade, dor e cuidados paliativos 

pediátricos.  

 

Piores Maneiras de anunciar a morte de um parente 

Vídeo do Canal Parafernalha, de janeiro de 2014 que aborda de forma bem 

humorada a comunicação de notícias difíceis 

https://www.youtube.com/watch?v=k1obgDjwLdw 

La Dama y la Muerte 

La dama y la muerte é um curta-metragem de animação de 2009 dirigido por 

Javier Recio Gracia. Como reconhecimento, foi nomeado ao Oscar 2010 na 

categoria de Melhor Animação em Curta-metragem.  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Anima%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pixar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Venezuela
https://pt.wikipedia.org/wiki/Golden_retriever
https://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Patricia_Riggen&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jennifer_Garner
https://pt.wikipedia.org/wiki/Kylie_Rogers
https://pt.wikipedia.org/wiki/Martin_Henderson
https://pt.wikipedia.org/wiki/John_Carroll_Lynch
https://pt.wikipedia.org/wiki/Eugenio_Derbez
https://pt.wikipedia.org/wiki/Queen_Latifah
https://www.youtube.com/watch?v=k1obgDjwLdw
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Aborda de maneira lúdica a relação do profissional de saúde com a finitude e 

medo da morte. 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLy-IpiBAbAUjE0eJztFUZsa9RnwC7Sp8 

 

Agora e para Sempre 

O filme apresenta a história de uma adolescente, Tessa, portadora de leucemia 

que optou por interromper o tratamento quimioterápico após 4 anos de 

tratamento, por não ter perspectiva de cura. O vídeo começa com a adolescente 

sendo agressiva, de maneira bem defensiva, ao ser entrevistada por um locutor 

de rádio. Em outros momentos do filme abordamos a comunicação inadequada 

do médico ao falar em um box do Pronto Atendimento, sem qualquer privacidade, 

sobre sua progressão da doença enquanto ela vomita. Em outros momento do 

filme o mesmo médico responde suas questões com respostas evasivas e 

linguajar técnico. No momento final de exibição mostro o diálogo dela em casa, 

com uma enfermeira, habilitada e competente para dar notícias difíceis e ela 

conversa abertamente sobre seu processo de morrer de maneira lúdica, clara e 

adequada. 

https://www.youtube.com/watch?v=JbkqiDYZnDM 

 

“ Além da eternidade II” – documentário 

Sinopse: No Conexão Repórter de segunda-feira, 6 de agosto, Roberto Cabrini 

mostra a conexão entre duas mulheres que jamais se encontraram no 

documentário "A Um Passo da Eternidade - Parte II". Rosa e Kátia formam um 

elo de sabedoria e coragem de duas histórias que se completam na batalha 

contra o câncer. O programa relembra o encontro com Rosa em 2014, durante 

seu tratamento, mostrando como enfrentar essa situação com paz de espírito e 

sendo um exemplo de mulher até os últimos momentos. Agora, em 2018, Cabrini 

encontrou Kátia no Instituto Brasileiro de Controle de Câncer e pouco a pouco 

foi conhecendo a trajetória da professora, esposa e mãe de 45 anos. O programa 

registra como a descoberta da doença levou a uma batalha de três anos e quatro 
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longas internações, mostrando como a família é a base nestes momentos onde 

o tempo é medido sempre por um dia a mais. O repórter busca entender como 

as pessoas lidam com a morte quando ela se faz tão próxima e a dignidade de 

aceitar que a vida é um ciclo, com início, meio e fim. Na unidade de cuidados 

paliativos, as histórias se repetem, mostrando a força que vem da fé. 

https://www.youtube.com/watch?v=qhAZQZpkxsc 

“Eu sou apenas uma enfermeira” 

Trata-se do discurso de uma enfermeira, candidata a Miss nos EUA, que relata 

uma experiência marcante com um paciente portador de Alzheimer 

institucionalizado, disponível gratuitamente no Youtube:   

https://www.youtube.com/watch?v=qdDdflQ3K5k 
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