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6. CP – Cuidados Paliativos 

 

Docente Responsável: Profª Doutora Sílvia Lopes 

                                          ECTS: 4 

Objetivos da Unidade Curricular: 

 

No final desta unidade curricular, os alunos deverão ser capazes de: 

– Definir cuidados paliativos e identificar os seus destinatários. 
– Avaliar a pertinência dos cuidados paliativos no sistema de saúde. 
– Descrever as necessidades atuais e futuras de cuidados paliativos em Portugal 

e no mundo. 
– Analisar a política de saúde em Portugal para a área dos cuidados paliativos, 

confrontando com as orientações internacionais aplicáveis. 
– Comparar os modelos de organização e financiamento dos cuidados paliativos 

entre Portugal e outros países. 
– Reconhecer o efeito das questões éticas e sociológicas associadas ao fim de 

vida sobre a organização, a investigação e a prestação de cuidados paliativos. 
– Analisar os principais desafios dos sistemas de saúde para os cuidados 

paliativos e identificar possíveis soluções. 

Sintetizar as perspetivas futuras de desenvolvimento dos cuidados paliativos e da sua 

investigação, a nível nacional e internacional 

 

Conteúdo Programático: 

– Conceito e princípios dos cuidados paliativos (CP). Papel dos cuidadores e 

famílias. Estudos de efectividade e custo-efectividade dos CP. 

– Estimativas das necessidades atuais e futuras de CP em Portugal e no mundo. 

– Rede Nacional de CP e Plano Estratégico para o Desenvolvimento dos CP. 

– Orientações da OMS e organizações relevantes para os CP. Grau de 

desenvolvimento dos CP em Portugal; facilitadores e barreiras. 

– Contextos de prestação de CP (internamento, ambulatório e domicílio). 

Articulação com restantes prestadores e comunidade. Modelos de financiamento 

dos CP. 

– Aspetos éticos relevantes na prestação de cuidados no fim de vida. 

– Perspetiva da sociedade sobre a morte e cuidados no fim de vida. 

– Local de morte e preferências. 

– Importância e descrição do case-mix em CP. 

– Acesso a CP e inequidade. 

– Agressividade dos cuidados em fim de vida. 

– Metodologias de avaliação da qualidade em CP. 

– Perspetivas futuras de desenvolvimento dos CP e da sua investigação. 

 

Metodologia de ensino: 

 

As metodologias de ensino incluem aulas teóricas, um seminário e aulas teórico-práticas. 
A avaliação baseia-se no desenvolvimento de um trabalho de grupo para apresentação e 
discussão durante as aulas (ponderação de 30%), na realização de um exame escrito 
individual (60%) e na assiduidade e participação durante as aulas (10%). Os detalhes da 
avaliação são apresentados na primeira sessão da unidade curricular.  


