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Resumo: “Em Portugal, continua a ser elevado o número de crianças e 
jovens para os quais a colocação em instituição se revela o último 
garante da proteção e promoção dos seus direitos.” 

Resumo: texto dedicado à reflexão da bioética na sua relação com 
o Islamismo, Budismo e Cristianismo. É ainda abordada a temática 
da religião na investigação científica. 

Resumo: “Ao longo deste livro observamos que o envelhecimento e 
a velhice devem ser analisados conjuntamente no ser humano que 
envelhece, não só no âmbito geriátrico e gerontológico, mas 
também no âmbito da pedagogia social”. 
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AGNÉS, Patricia Joelle FernandeAGNÉS, Patricia Joelle FernandeAGNÉS, Patricia Joelle FernandeAGNÉS, Patricia Joelle Fernande - Cuidados paliativos em serviço de urgência: relatório da 
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Resumo: “Este livro pretende conjugar a importância de uma análise 
posicionada e reflexiva que atende à diversidade humana desconstruindo 
uma visão homogeneizadora e hegemónica que limita uma verdadeira 
promoção de saúde”. 

Resumo: “Este livro debruça-se sobre a experiência do sofrimento 
humano, a mortalidade e a busca de sentido”. 

Resumo: “O presente relatório tem como principal objetivo o de 
descrever o percurso realizado ao longo da prática clínica 
caracterizada pela realização de um estágio profissional numa 
equipa de cuidados paliativos e pela implementação de um projeto 
de intervenção no local de trabalho.” 
“As atividades desenvolvidas centram-se nos cuidados paliativos 
na vertente hospitalar especificamente no serviço de urgência, 
sendo este o tema principal deste trabalho.”  
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Resumo: “A técnica de hipodermóclise, através das suas 
vantagens, benefícios, indicações pode contribuir para 
aumentar o leque de opções terapêuticas bem como a 
qualidade de vida dos doentes em cuidados paliativos e suas 
famílias”.  

Resumo: “Este relatório pretende descrever os acontecimentos 
decorridos da prática clínica e da aplicação do projeto de intervenção, 
submetendo-os a reflexões críticas baseadas nos pilares fundamentais 
dos cuidados paliativos: comunicação, apoio à família, controlo de 
sintomas e trabalho em equipa. Para além do referido, relatório explicita 
o desenvolvimento e a aquisição de competências através da realização 
de competências de diversas atividades: aplicação de técnicas de 
comunicação, avaliação de necessidades e expectativas do 
doente/família, avaliação e controlo de sintomas, entre outras.”  

Resumo: o presente trabalho “Estruturalmente assenta em dois 
momentos: a prática clínica desenvolvida na ED e o projeto de 
intervenção e formação implementado na UCB objetivado na utilização 
da via subcutânea para terapia em pacientes com doença crónica 
avançada.”  
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Resumo:” O controlo da dor é encarado como uma prioridade no 
âmbito da prestação de cuidados de saúde, e embora a farmacologia 
continue a ser uma opção dominante da sua gestão, o tratamento não 
farmacológico pode vir a conquistar maior espaço nesse controlo assim 
como contribuir para melhorar a qualidade de vida global do paciente”. 

Resumo: “A dispneia é um dos sintomas mais desestabilizadores e 
frequentes em doentes com dor crónica, progressiva e incurável nos seus 
estádios mais avançados, com um aumento da prevalência e intensidade 
ao longo das últimas semanas de vida. Essa perceção é influenciada por 
diversos fatores inerentes a cada doente, que interagem entre si.”  

Resumo: Este relatório debruça-se fundamentalmente sobre a prática 
clínica, com vista à mudança pela implementação da avaliação da 
intensidade da dor.  
“Foi também abordado o papel da Fisioterapia em cuidados paliativos, 
designadamente na unidade de Cuidados Paliativos em que a prática 
foi efetuada”.  
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Resumo: Em cuidados paliativos, a via subcutânea é um recurso eficaz, 
alternativo à via oral, para administração de fármacos ou soros no 
domicílio, podendo ser manuseada pelo doente e/ou cuidador, evitando 
deslocações a serviços hospitalares.  

“ Para a realização da Prática Clínica, optei por uma equipa de cuidados 
continuados integrados, que assegura aos utentes em situação de fim de 
vida, cuidados paliativos…Durante o estágio, planei, executei e avaliei os 
planos de cuidados estabelecidos e dirigidos aos utentes que acompanhei, 
utilizando os conhecimentos teórico-práticos adquiridos ao longo do curso 
cruzando-os com a adequada fundamentação teórica.” 

Resumo …”o relatório traduz a reflexão acerca da forma como 
foram aplicados os valores e princípios dos CP; as competências 
desenvolvidas na implementação de um plano assistencial de 
qualidade à pessoa com doença crónica, avançada e progressiva; 
a capacidade de reflexão sobre dilemas éticos; o 
desenvolvimento de experiência de prática assistencial numa 
equipa de CP em regime de internamento e, por fim, a 
compreensão do modelo de funcionamento e organização do 
serviço onde decorreu a prática clínica.” 
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