
0

PÓS-GRADUAÇÃO EM
CUIDADOS PALIATIVOS

APRESENTAÇÃO
O curso está vocacionado para o desenvolvimento de competências e qualifi cações 
profi ssionais teóricas e prá� cas na área dos cuidados palia� vos. Atendendo à vocação 
do Ensino Superior Politécnico, procura-se com esta oferta forma� va responder às 
novas necessidades de formação avançada com caráter específi co e profi ssional. Este 
curso proporciona uma formação especializada, orientada para o mercado de trabalho, 
e simultaneamente sustentada por uma sólida base teórica e cien� fi ca.

OBJETIVOS
• Compreender a importância dos valores, princípios e fi losofi a dos cuidados palia� vos 
na prá� ca de cuidados de saúde;
• Desenvolver capacidade de refl exão é� ca face a temá� cas complexas na prá� ca 
clínica dos cuidados palia� vos;
• Demonstrar competências ao nível das áreas fundamentais de atuação dos cuidados 
palia� vos: comunicação, trabalho em equipa, controlo de sintomas e apoio à família;
• Desenvolver competências na implementação de um plano de assistência de 
qualidade à pessoa com doença crónica, progressiva e avançada, bem como aos seus 
cuidadores/à sua família, maximizando a qualidade de vida, diminuindo o sofrimento e 
valorizando a dignidade humana;
• Iden� fi car, pesquisar, selecionar e cri� car a evidência cien� fi ca, na área dos cuidados 
palia� vos;

• Aplicar a metodologia de projeto, seguindo as etapas e desenvolvendo competências 

de inves� gação em Cuidados Palia� vos;

• Integrar os valores é� cos bem como o enquadramento legal sobre decisões em 

contexto de fi m de vida.

Coordenador de Curso
Ana Canhestro | pg_cuidadospalia� vos@ipbeja.pt

https://www.ipbeja.pt/cursos/ess-pg_CuidPaliativos

INFORMAÇÕES

IPBeja - acesso@ipbeja.pt | 284 314 400  

QR Code acesso
ao site do Curso
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1º Ano  | 2º Semestre                                                                     ECTS

PLANO DE ESTUDOS
Pós-Graduação em Cuidados Palia� vos 

1º Ano  | 1º Semestre                                                                     ECTS

Comunicação e Relação de Ajuda                                                                   8,0

Controlo de Sintomas                                                                                        9,0

Inves� gação                                                                                                        4,0

Organização de Serviços e Trabalho em Equipa                                             5,0

Princípios e Filosofi a dos Cuidados Palia� vos                                               4,0

Apoio ao Cuidador e Luto                                                                                 5,0

Cuidados Palia� vos não Oncológicos                                                             5,0

Cuidados Palia� vos Pediátricos                                                                         5,0

É� ca Aplicada                                                                                                      6,0

Inves� gação Aplicada aos Cuidados Palia� vos                                             9,0

Esta Pós-Graduação tem o apoio Cien� fi co da
Associação Portuguesa de Cuidados Palia� vos.  


