
CURSO 

“Controlo sintomático em Cuidados paliativos, para além da Dor”

DURAÇÃO DO CURSO: 6 horas

DATAS: 

6 de Outubro de 2018 em Lisboa

  13 de Outubro de 2018 em Coimbra

LOCAL:

LISBOA – SEDE DA APMGF

COIMBRA – DELEGAÇÃO DA APMGF

PUBLICO ALVO: ASSISTENTES DE MGF, SÉNIORES 

PREÇO:  Sócios da APMGF: 15€ 

    Não sócios: 25€

O GEsPal, Grupo de Estudos em Cuidados Paliativos da APMGF, visa contribuir para
capacitar e dotar os Médicos de Família (MF) de conhecimentos e instrumentos que
promovam a melhoria da sua intervenção junto do doente em fim de vida e da sua
família. Com esse intuito, propõe-se realizar um curso subordinado ao tema “Controlo
sintomático em Cuidados Paliativos, para além da Dor”.

No doente em fim de vida é necessário redefinir  objetivos por forma a adequar os
cuidados  de  saúde  a  prestar.  O  controlo  inadequado  dos  sintomas  ao  longo  da
trajetória da doença, para além de produzir sofrimento, poderá ter um efeito adverso
na sua progressão. Para além da dor, estão presentes muitos sintomas passíveis de
controlo,  estando  entre  os  mais  frequentes:  confusão,  estertor,  agitação,  dispneia,
obstipação, anorexia, náuseas e vómitos.

Pretende-se com esta formação, e recorrendo a uma metodologia interativa, abordar
alguns dos principais sintomas dos doentes em CP e a sua correta gestão.

PROGRAMA:

1. Náuseas, vómitos, obstipação

2. Sintomas orais, anorexia e caquexia

3. Dispneia, tosse, hemoptises

4. Agitação

5. Urgências em Cuidados Paliativos



FORMADORAS: 

Ana Sofia Caparra. USF Montemuro, ACeS Dão Lafões

Célia Gomes Silva. USF Saúde Mais. ACeS Feira Arouca

Filipa Leite Costa. UCSP Chaves II, ACeS Alto Tâmega e Barroso

Joana Simões Casanova. USF Oceanos, ULS Matosinhos

Joana Gama Moreira. USF KosmUS, ACES Cascais

As inscrições podem ser feitas por mail para secretariaapmgf1@apmgf.pt

Inscrição limitada a 25 vagas! 

Prazo limite para inscrição: 

Lisboa: 1 Outubro

Coimbra: 8 de Outubro

mailto:secretariaapmgf1@apmgf.pt

