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A formação básica é basilar para a humanização dos cuidados de saúde e do

consequente aumento de qualidade nos cuidados paliativos prestados à população,

nos diferentes contextos do sistema de saúde. Os cuidados paliativos (CP) são

definidos como uma intervenção técnica, humanizada e global que apoia a pessoa e

sua família no sofrimento associado à doença em fase avançada. A formação é um

dos principais alicerces da prestação de CP por este motivo, o Plano Curricular do

Curso de Licenciatura em Enfermagem (CLE), da Universidade Católica Portuguesa

(UCP) contempla esta temática de forma sistemática e ao longo do curso, de modo a

dotar os estudantes com competências que lhes permitam uma assistência de

enfermagem concertada e assertiva. Este requisito percorre toda a vida profissional

do enfermeiro, na medida em que se torna necessário esta área de conhecimento

específico, que necessita de ser continuamente atualizado, para que se assegure

uma prestação de cuidados de qualidade, no âmbito de uma equipa trans e

interdisciplinar. No curso de licenciatura em Enfermagem, da UCP, o ensino das

temáticas referentes aos cuidados paliativos estão integradas em várias Unidades

Curriculares (UCs), ao longo dos 4 anos de formação.

Demonstrar de que forma os conteúdos da área dos cuidados paliativos, estão

presentes no plano de estudos do CLE e concorrem para as competências

profissionais terminais, indo de encontro às recomendações nacionais e

internacionais.

Análise dos programas específicos das diferentes Unidades Curriculares do Plano

de Estudos do CLE, do ano letivo 2016/2017 que integram os conteúdos da área

dos cuidados paliativos. Foi analisado o conteúdo das componentes teóricas,

teórico-práticas, práticas laboratoriais e ensino clinico das unidades curriculares

(UCs) que contribuem para a aquisição de competências na implementação de um

plano assistencial de qualidade, à pessoa com doença grave e intenso sofrimento

e/ou com doença crónica, avançada e progressiva.

A formação mais diferenciada em cuidados paliativos é uma componente fundamental para a organização e qualidade deste tipo de cuidados e recursos específicos. No curso de

Licenciatura em Enfermagem, da UCP, as Unidades Curriculares que integram os CP, o estudante deve consolidar e adquirir conhecimentos na área da enfermagem e

competências técnicas, éticas, deontológicas e sociais para uma prestação e gestão de cuidados de enfermagem, com o intuito de garantir um ambiente seguro e promover a

saúde, atendendo a todas as etapas da implementação do processo de enfermagem, garantindo as bases para formação mais específica em ciclos de estudo posteriores.

Legenda: Plano de estudos do Curso de Licenciatura em Enfermagem, distribuição das unidades curriculares
relativas aos conteúdos dos Cuidados Paliativos, do 2.º e 3º ano

Resultados
A formação nesta área prima pelo desenvolvimento e organização de ações

conducentes às boas práticas no domínio da assistência, ao doente e família, no

alívio do sofrimento e na promoção de dignidade, no fim de vida. Atendendo às

recomendações da Taskforce da European Association for Palliative Care (EAPC) “A

Guide for the Development of Palliative Nurse Education In Europe”, (2004) a

formação básica pré-graduada neste curso aborda os temas dos cuidados

paliativos, lecionados por peritos com experiência profissional e formação

específica na área, ou seja, profissionais com os requisitos indicados pelas

organizações nacionais e internacionais. As unidades curriculares que integram os

CP refletem sobre o desenvolvimento de competências de aprendizagem ao longo

da vida de cada pessoa, tais como, as Unidades Curriculares de Enfermagem em

Fim de Vida e Comunicação em Enfermagem II, além dos Ensinos Clínicos que se

destinam ao desenvolvimento de competências ao nível da prestação de cuidados

à pessoa adulta e idosa com doença crónica do foro médico. Estas Unidades

Curriculares são lecionadas no 2.º ano e 3.º ano do curso e refletem a continuidade

do processo de aprendizagem do estudante ao longo do curso. No 4º ano, um

ensino clínico prevê o desenvolvimento de competências para o cuidado integral,

assumindo que em qualquer contexto de cuidados são assistidas pessoas em fim

de vida e o cuidado paliativo é básico e fundamental.


