
 
 

 

 

Curso CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CUIDADOS PALIATIVOS  Código: PGCP03 

Coordenação Professora Doutora Ana Isabel Querido 

Descrição 

Este curso destina-se a desenvolver nos profissionais que actuam na área dos cuidados 
paliativos as competências necessárias à prática de cuidados físicos, psicológicos e 
psicossociais a doentes e famílias que vivem situações de doença terminal, tanto na 
comunidade, como em internamento.  

Os Cuidados Paliativos, são definidos pela OMS (2002) como cuidados activos numa 
abordagem global da pessoa (doente e família) atingida por uma doença grave, evolutiva ou 
terminal, com o objectivo de prevenir e aliviar a dor e o sofrimento.  

Surgem como a resposta a estas necessidades, numa filosofia de melhoria da qualidade de 
vida dos doentes e famílias, através da atenção global da equipa de saúde interdisciplinar na 
identificação precoce e tratamento rigoroso dos problemas físicos, psicológicos, sociais e 
espirituais, no sentido de melhor adaptação à fase terminal da doença e preparação de uma 
morte digna.  

Inscrevem-se numa etapa de vida em que a reflexão ética dos cuidados, as relações humanas 
e o trabalho em equipa são essenciais, a par do rigor técnico e dos conhecimentos científicos.  

É pois fundamental, que os profissionais de saúde acompanhem a mudança e desenvolvam as 
suas práticas no sentido de responder às necessidades das pessoas com doença crónica, 
avançada e progressiva em especial na fase final da vida. O ensino do cuidar em fim-de-vida 
necessita de um corpo de conhecimentos que sustentem as intervenções para responderem 
efectivamente à complexidade das situações.  

Competências 

a desenvolver 

 Compreender e analisar a conceptualização e o enquadramento dos cuidados paliativos no 

continuum de cuidados a pessoas e famílias em fase de doença terminal 
 Compreender e planear intervenções em cuidados paliativos 
 Executar e avaliar intervenções em cuidados paliativos 
 Compreender as estratégias de intervenção terapêutica em cuidados paliativos 
 Analisar e discutir a dimensão ética do processo de intervenção em cuidados paliativos 
 Promover a ligação entre os diferentes contextos da prestação de cuidados 

 Construir e divulgar o saber em cuidados paliativos visando o seu desenvolvimento e 
evidenciando o impacto positivo na qualidade de vida das pessoas  

Destinatários Enfermeiros e restantes profissionais da área da saúde, social, psicologia 

Duração / ECTS 810 horas / 30 ECTS 

Metodologia e  

Avaliação 
 

Docentes 
O curso será ministrado por docentes da Escola Superior de Saúde do IPL e de outras 
instituições, cujas áreas de investigação e trabalho têm sido na área dos Cuidados Paliativos. 

Programa Será disponibilizado e debatido com os estudantes 

Calendarização 
Início da formação: 17 de novembro de 2017; Final da formação: fevereiro de 2019 
As aulas decorrerão às 6ª feiras à tarde e aos sábados todo o dia, uma vez por mês. 

Candidatura / 

Inscrição 

/Publicitação 

dos Resultados 

As inscrições devem ser feitas on-line em http://www.candidaturas.ipleiria.pt/ de 01 de 
agosto a 13 de outubro de 2017. 
 
Taxa de Inscrição/ Candidatura: 60,00€ 
Publicitação dos Resultados: 25 de outubro de 2017 

Prazo de 
Reclamação 

De 25 a 31 de outubro de 2017 

Requisitos 

mínimos 
Possuir licenciatura numa das seguintes áreas: saúde, social, psicologia 

Matrículas e 

Propinas 

 A matrícula decorrerá de 30 de outubro a 10 de novembro de 2017. 

 Propinas: 1000€ (*desconto de 10% para a Comunidade Académica IPLeiria, Alumni) + seguro 

escolar obrigatório (€2,50). 

 O pagamento pode ser efetuado de uma só vez no ato da matrícula, ou em prestações, de acordo com 
plano de pagamentos aprovado. 

 Possibilidade de inscrição em unidades curriculares isoladas, carecendo de autorização prévia da 
Direção da Escola, com a aplicação dos emolumentos previstos na tabela de emolumentos em vigor no 
IPLeiria. 
 



 

 

*Para obtenção do desconto deve requerer nos serviços académicos e apresentar comprovativos 

Informações 

 Escola Superior de Saúde de Leiria 
 Morro do Lena | Alto do Vieiro | Ap.4163 - 2411-901 Leiria 

 Tel.: 244 820 300 | 244 845 300 Ext. 209 |Fax 244 820 310 
 E-mail: esslei@ipleiria.pt 
 www.esslei.ipleiria.pt e www.ipleiria.pt 
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