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1. Enquadramento 

O desenvolvimento social e os progressos da Medicina determinaram o aumento da longevidade 

acompanhado de uma mudança nos padrões de morbilidade e de mortalidade. Atualmente, constata-se 

que as principais causas de morte e incapacidade são as doenças crónicas, com especial evidência para 

o associado número crescente de doentes com cancro avançado e com outras doenças graves não-

oncológicas.  

Muitos destes doentes, cujo final da vida ocorre após um período mais ou menos longo de dependência 

encontram-se em estruturas vocacionadas para o tratamento curativo, embora necessitem de cuidados de 

saúde, de natureza e especificidade próprias, e que se diferenciam dos cuidados que são prestados às 

pessoas com doenças agudas e/ou com perspetiva de cura. Esta realidade importa numa desadequação 

da oferta de cuidados, com eventual resposta que não se enquadra nas reais necessidades das pessoas.  

Os cuidados paliativos surgem como a resposta mais adequada às pessoas com doença incurável ou 

grave, em fase avançada, progressiva e terminal e aos seus cuidadores e familiares, em todos os contextos 

de prática clínica, aliviando o seu sofrimento, maximizando o seu bem -estar, conforto e qualidade de vida. 

Urge desenvolver esta área de prestação de cuidados, constituindo-se a formação como fulcral e até 

determinante para esse desenvolvimento. 

A capacitação e a competência dos enfermeiros em exercício de funções em Cuidados paliativos serão 

decisórias para a qualidade e segurança dos cuidados nesta área. Num estudo realizado em 2016 pelo 

Observatório Português de Cuidados Paliativos, em Portugal e no que reporta aos planos de estudo da 

licenciatura em Enfermagem, constatou-se que 15 dos 38 planos de estudos analisados incluíam uma 

unidade curricular de cuidados paliativos, que em 60% dos casos era de cariz obrigatório.  

Assim, a Ordem dos Enfermeiros (OE) considerou importante e uma mais-valia para os seus membros a 

elaboração de um programa de formação que permita colmatar a lacuna existente sobre esta temática nos 

planos curriculares da formação base. 

Revendo-se na proposta de formação pré-graduada em Enfermagem sobre Cuidados Paliativos elaborada 

pela Comissão Nacional dos Cuidados Paliativos (CNCP), a OE optou por adaptar o plano de formação 

apresentado por esta Comissão, ao contexto de formação pós-graduada e a um modelo de formação de e-

learning, concebendo para o efeito um Programa de formação base com um total de 25 horas. 

 

2. Designação da ação de formação 
«Cuidados Paliativos – Básico (Nível A)» 

 

3. Objetivos gerais 

Capacitar os Enfermeiros para o plano assistencial individualizado à pessoa com doença incurável ou 

grave, em fase avançada, progressiva e terminal, dos seus cuidadores e familiares, em todos os contextos 

de prática clínica, aliviando o seu sofrimento, maximizando o seu bem-estar, conforto e qualidade de vida. 

 

4. Objetivos específicos 

a) Compreender valores e princípios filosóficos dos CP; 

b) Reconhecer as suas atitudes pessoais bem como os sentimentos, valores e expectativas em 

relação à morte e à diversidade individual, cultural e espiritual que existe ao nível das crenças e 

tradições; 

c) Identificar as diferentes tipologias e modelos de organização dos CP; 

https://ics.lisboa.ucp.pt/pt-pt/system/files/assets/files/os-cp-na-formacao-pre-graduada-em-saude.pdf
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d) Identificar os princípios éticos na análise de assuntos inerentes aos cuidados na fase final da vida, 

reconhecendo a importância dos valores pessoais, dos códigos profissionais e das decisões do 

doente; 

e) Utilizar as principais estratégias de comunicação, adaptando-as na relação com doente e família; 

f) Compreender os métodos utilizados no alívio dos sintomas mais prevalentes; 

g) Prestar cuidados de enfermagem à pessoa/família em cuidados paliativos e nas últimas horas de 

vida assegurando o conforto e qualidade de vida; 

h) Compreender o processo de luto normal e identificar sinais de luto complicado. 

 

5. Destinatários 

Enfermeiros 

 

6. Número de formandos: 

Mínimo: 15 (quinze) 

Máximo: 20 (vinte) 

 

7. Forma de organização da formação 

e-Learning 

 

8. Requisitos dos formandos 

 Cédula válida para o ano em curso. 

 

9. Estrutura curricular 

9.1 Formação a distância 

Módulo 

Sessões 
Síncronas 

Sessões 
Assíncronas Total 

  

Módulo 1 - Princípios dos Cuidados Paliativos 1h00 7h30 8h30 

Módulo 2 - Minimizar o impacto, antecipar o sofrimento 1h00 7h00 8h00 

Módulo 3 - Otimizar conforto, tomar decisões em CP 1h00 7h30 8h30 

Total 3h00 22h00 25h00 

 

 

10. Estrutura da Formação / Conteúdos Programáticos: 

Informações Gerais: Termos e Condições Funcionamento Curso 

Mensagem de Boas-Vindas 

 

Bloco 0 – Abertura, apresentação e enquadramento do curso 
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Módulo I – Princípios dos Cuidados Paliativos: Promover transições no processo de doença incurável 

avançada e progressiva: 

 Atitudes face à morte e ao fim-de-vida; 

 Cuidados Paliativos: conceito, filosofia, valores e princípios; 

 Aspetos da sua evolução histórica; 

 Modelos de organização dos Cuidados Paliativos; 

 Princípios gerais no controlo de sintomas; 

 Vias de administração da terapêutica; 

 Necessidades da Família: diagnóstico de necessidades, avaliação sociofamiliar, conferência 
familiar; 

 Questionário de escolha múltipla. 
 

Módulo II – Minimizar o impacto, antecipar o sofrimento: Relação de Ajuda/Comunicação em Cuidados 

Paliativos 

 Princípios gerais da comunicação na doença avançada; 

 Estratégias essenciais na comunicação na doença avançada: presença, empatia, escuta 
ativa, validação, compaixão, sintonia; 

 Cenários complexos da comunicação na doença avançada: comunicação de más 
notícias/conspiração do silêncio/lidar com a incerteza/gestão da esperança; 

 Abordagem ao sofrimento e espiritualidade; 

 Cuidar a família: gestão das necessidades da família/cuidador, capacitação do cuidador; 

 Intervenção no luto; 

 Trabalho e comunicação em equipa; 

 Autocuidado dos profissionais; 

 Questionário de escolha múltipla. 
 

Módulo III - Otimizar conforto, tomar decisões em CP 

 Percurso das Doenças incuráveis, avançadas e progressivas; 

 Identificar os processos que sofrem alterações no percurso das principais doenças incuráveis 
e progressivas (Sintomas neuro-psíquicos, respiratórios e gastrintestinais); 

 Conhecer os princípios metodológicos de controlo da dor em cuidados paliativos; 

 Compreender os princípios da gestão terapêutica em CP: cuidados orais, situação de últimas 
horas e dias de vida; 

 Questões éticas relacionadas com o fim-de-vida; Respeito pela vulnerabilidade do outro e 
preservação da dignidade. 

 Questionário de escolha múltipla. 
 

 
11. Metodologia de formação 

- Método expositivo com técnicas de exposição participada; 
- Método interrogativo. 
 
12. Recursos/Materiais e Humanos utilizados 

 

 Recursos Humanos:  
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- 3 Formadores Especialistas em EMC na área da Pessoa em Situação Paliativa. 

 

 Recursos Materiais: 

 Computador; 

 Apresentações PowerPoint; 

 Documentação; 

 Plataforma Enforma (Moodle); 

 Plataforma Digital. 

 

13. Atividades a realizar 

 Visionamento de vídeos; 

 Leitura e estudo de artigos; 

 Simulação e reflexão de casos prácticos 

 Avaliação final 

 

14. Avaliação 

A avaliação final é feita através da realização de teste no final de cada módulo. 

Os formandos são considerados aprovados quando obtiverem uma classificação igual ou superior a 50% 

em cada um dos três testes. 

 

15. Sistema de Comunicação (aplicável a formação em e-Learning) 

- Plataforma EnForma (Moodle) 

- Plataforma Cisco Webex Events (ou outra Plataforma) 

 

16. Tutoria (aplicável a formação em e-Learning) 

Tutoria Passiva. 

 

17. Cronograma 

A definir. 

 

18. Avaliação do impacto 

A avaliação do impacto será aplicada a todos os ex-formandos, 3 meses após o fim da acção de formação. 

Esta avaliação permitirá perceber se a formação ministrada teve algum impacto nos serviços dos ex-

formandos. Caso não estejam a ser aplicadas permite perceber qual a razão e melhorar/alterar 

processos/procedimentos. 

 


