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Escola Superior de Saúde 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Enfermagem 

 

Unidade Curricular: 9500643 - Enfermagem em Cuidados Paliativos 

Ano 4 Semestre 7 Área CNAEF: 723 ECTS: 2,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Sandra Xavier 

TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 

HORAS 
TOTAIS 

Horas de Contacto 

Horas de 
Trabalho 

Autónomo 

Ensino 
teórico 

(T) 

Ensino 
teórico-
prático 
(TP) 

Ensino 
prático e 

laboratorial 
(PL) 

Trabalho 
de campo 

(TC) 

Seminário 
(S) 

Estágio 
(E) 

Orientação 
tutorial 
(OT) 

Outra 
 (O) 

56 9 18                         4       25 

 
Pré-requisitos (se aplicável): - 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

• Compreenda os valores e princípios inerentes aos cuidados paliativos 

• Distinga as diferentes tipologias e organização dos cuidados paliativos 

• Compreenda as estratégias de comunicação na relação com o doente/família/cuidador 

• Conheça os métodos mais comuns no alívio de sintomas em cuidados paliativos 

• Caraterizar, ou simular o processo de tomada de decisão interdisciplinar;  

• Identificar as necessidades e planear o plano assistencial a implementar para o doente em últimas horas de vida, e nele incluir 
a família/cuidadores; 

• Compreender o processo de luto normal e distinguir luto antecipatório e luto complicado; 

• Estabelecer um plano assistencial para doente/família/cuidador em fim de vida 

Demonstre capacidade crítica de reflexão ética na análise dos diferentes problemas/dilemas que se colocam na prestação dos 
cuidados paliativos 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

• Conceito, filosofia, valores, princípios e organização dos Cuidados Paliativos 

• Estratégias de comunicação no âmbito dos cuidados paliativos  

• Controlo de sintomas em cuidados paliativos: medidas farmacológicas e não farmacológicas 

• Necessidades da família e capacitação do cuidador 

• Gestão e cuidados de conforto no fim de vida 

Aspetos éticos, deontológicos e jurídicos da prática de cuidados paliativos 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Tendo por base o aumento das doenças crónicas e de necessidades em cuidados paliativos, os conteúdos indicados capacitam 
o estudante para avaliar as necessidades e equacionar os cuidados a prestar, percebendo as potencialidades dos cuidados 
paliativos, extrapolando uma ação exclusivamente curativa, na procura da melhoria e qualidade de vida. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 
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Método expositivo-participativo e reflexivo. 

Análise de casos clínicos;  

Análise de textos e debate; 

 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 

As aulas expositivas/participativas, conjuntamente com a apresentação de casos clínicos, valorizando a análise e reflexão, bem 
como o envolvimento dos estudantes, permitem a reorientação para os resultados esperados. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação inclui a elaboração de teste escrito. 
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