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Docente
Responsável/Carga letiva Alexandre Martins- Prof. Adjunto – 35h
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Outros Docentes e
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Pré-requisitos
[unidades curriculares que lhe Não tem.
devem preceder ou
competências à entrada]

Objetivos/ - Conhecer elementos fundamentais da institucionalização dos
[Descrição dos objetivos gerais cuidados paliativos, relacionando-a com as dinâmicas da
e/ou específicos] sociedade global e das organizações de saúde.

- Analisar alguns dos principais desafios sociais da promoção
do conforto em final de vida.
- Compreender os princípios e valores dos cuidados paliativos
no sistema de saúde
- Desenvolver competências técnicas, científicas e relacionais
nas áreas da comunicação, do controlo sintomático, apoio à
família e trabalho em equipa
- Desenvolver uma abordagem de análise crítica perante
situações complexas e dilemas éticos, em cuidados paliativos.
- Perceber a relevância da intervenção social nos cuidados
paliativos
- Promover o desenvolvimento pessoal
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Conteúdos Programáticos 1º Módulo: Cuidados paliativos: abordagem históricoconceptual
Cuidados paliativos: principais características e definição
-envelhecimento da população, cuidados continuados e
cuidados paliativos
-o percurso histórico dos cuidados paliativos: breve
apresentação
-alterações nos sistemas de saúde e novas competências
profissionais
-o caso Português
A dimensão social da promoção do conforto em final de vida:
-a transição de paradigmas: do curar ao cuidar
-do “hospitalocentrismo” às novas abordagens de cuidados
-a atenção à singularidade da pessoa doente
-o trabalho em equipa
-o trabalho com os próximos
-trajetórias de final de vida e experiências de cuidado
-os desafios da diversidade nos cuidados de final de vida
2º Modulo: Da conceptualização à prática…
Quem são os doentes de Cuidados paliativos?
Controlo Sintomas
- dor e controlo sintomas de sintomas: Princípios gerais no
controlo e alívio
Comunicação
- Comunicação em Cuidados Paliativos
- Comunicação em situações complexas
- Comunicação em Equipa
- Conferencia familiar
Aspetos Éticos
- Ética – Questões éticas em fim de vida
- Eutanásia, distanásia, Testamento vital e Diretivas
Antecipadas de Vontade e Apoio Espiritual
- Espiritualidade e Religião
Apoio ao Doente e Família
- A componente social da doença
- Abordagem sociológica da família
- Avaliação socio familiar: Diagnóstico de necessidades
- Competências do Serviço Social em Cuidados Paliativos
- Rede de Suporte Social: formal e informal
O Processo de Luto
- Conceito e fases do luto normal
- O Luto Patológico.

Demonstração da coerência Os dois módulos propostos permitem fomentar o conhecimento
entre os conteúdos e os e interesse dos alunos pela área dos cuidados paliativos.
objetivos da Unidade Curricular] A estrutura de dois grandes módulos pretende dar uma

sequência lógica do contexto teórico para o prático.
A diversidade de temas abordados nestes módulos, com o
reforço do contributo dos especialistas na área dos cuidados
paliativos,
permitirá
que
os
estudantes
adquiram
conhecimentos teóricos, práticos e atualizados, de modo a
serem capazes de treinar e implementar estratégias de
intervenção em cuidados paliativos.
Metodologias de avaliação

São produtos de avaliação: um trabalho individual, a realizar
com apresentação e defesa em contexto de sala de aula no
final do 1º módulo (50%) e ainda dois trabalhos de grupo
durante o funcionamento do 2º módulo (25%/25%).
O desenvolvimento dos trabalhos procurará conduzir os
estudantes a consolidar saberes que favoreçam e
fundamentem a intervenção na área dos cuidados paliativos.

Metodologias de ensino

A metodologia a adotar comportará, no âmbito de aulas teóricopráticas, a abordagem dos diferentes temas dos dois módulos,
através da exposição teórica por parte dos docentes da
unidade curricular com recurso a metodologias ativas com a
participação direta dos estudantes em trabalhos de reflexão
individual e de grupo, visualização e reflexão crítica de excertos
e pequenos filmes, simulações, estudo e discussão de casos,
bem como treino de estratégias de intervenção em cuidados
paliativos.
Serão realizadas conferências com especialistas da prática
profissional que permitirão a compreensão da relação
teoria/prática nos cuidados paliativos.

Demonstração da coerência
entre as metodologias de
ensino e os objetivos de
aprendizagem]

A abordagem dos diversos temas, através da exposição por
parte dos docentes da unidade curricular, procurará conduzir os
estudantes a apreenderem os valores e princípios que norteiam
a intervenção em cuidados paliativos.
Os trabalhos de reflexão individual e em grupo, estudo e
discussão de casos, simulações, visualização e reflexão crítica
de filmes, ajudarão os estudantes a desenvolver e treinar
competências técnicas específicas para lidarem com questões
complexas na pratica profissional.
O contato com os vários profissionais/ especialistas na área
dos cuidados paliativos permitirá a compreensão da relação
teoria/prática e o desenvolvimento da capacidade de análise
crítica sobre a diversidade de conceções e práticas em
cuidados paliativos.
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