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Resultados da aprendizagem e competências
No fim da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
1. - Identificar, compreender e explicar os focos de atenção associados aos vários estadios de evolução da condição clínica oncológica
2. - Adquirir conhecimentos sobre a fase de fim de vida e os seus intervenientes
3. - Compreender, discutir e intervir nos atos terapêuticos instituídos para controlo e prevenção das alterações fisiopatológicas relacionadas com as diversas
condições oncológicas
4. - Compreender, explicar e identificar as acções a implementar para controlo e prevenção das alterações produzidas na pessoa relacionadas com a condição de
fim de vida
5. - Definir e implementar um plano individual de assistência, ao paciente, transversal aos vários focos de atenção decorrentes das alterações e incapacidades
resultantes das diversas bases terapêuticas

Pré-requisitos
Antes da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
Não tem

Conteúdo da unidade curricular
Assistência de enfermagem, numa perspectiva holística, direccionada para a prevenção e resolução de problemas de médio e alto risco relacionados com o acto
terapêutico e dos resultantes das alterações fisiopatológicas do foro oncológico; Intervenções de Enfermagem ao Paciente em fase final de vida alvo de Cuidados
Paliativos: especificidades terapêuticas, levantamento de necessidades e intervenção interdisciplinar.

Conteúdo da unidade curricular (versão detalhada)
1. Caracterização do processo de carcinogénese
- Resumo Histórico
- Mecanismos de indiferenciação celular
- Aspectos etiológicos
- Classificação Tumoral
2. O Enfermeiro e a prevenção em Oncologia
- Prevenção Primária
- Prevenção Secundária
- Prevenção Terciária
3. O Enfermeiro e os meios complementares de diagnóstico e terapêutica em Oncologia
- Actuação do Enfermeiro na entrevista e no exame físico
- Exames laboratoriais
- Exames imagiológicos: preparação
4. O Enfermeiro e os tratamentos mais comuns em Oncologia
- Atitude do Enfermeiro perante o doente submetido a radioterapia
- Acções a desenvolver pelo Enfermeiro ao doente em tratamentos de Quimioterapia
- O Enfermeiro e o doente submetido a tratamento cirúrgico
- Atitude do Enfermeiro no transplante de medula
5. O Doente Oncológico em Cuidados Paliativos
- Critérios de referenciação
- Princípios e valores dos Cuidados Paliativos
- Especificidades dos tratamentos na fase final de vida
6. O Enfermeiro perante o Doente Oncológico em Fim de Vida
- O Enfermeiro perante o Doente com Dor
- Atitude do Enfermeiro perante os distúrbios mais frequentes no doente em fase terminal
- Monitorização sintomática dos Doentes
- O Enfermeiro perante a iminência da morte e o controle dos sinais/ sintomas
7. Aspectos psicossociais da Doença Oncológica em Cuidados Palitivos
- Transmissão de más notícias
- Actuação do Enfermeiro em situações específicas: o doente em negação e na conspiração do silêncio
- Consequências sociais da doença para a família
- Consequências sociais da doença na comunidade
- O papel do Enfermeiro na intervenção da equipa interdisciplinar em Cuidados Paliativos

Bibliografia recomendada
1. Phipps, W. J. , Sands, J. K. , & Marek, J. F. (2010). Enfermagem Médico-Cirúrgica: Perspectivas de Saúde e Doença (8ª. ed). Loures : Lusodidacta.
2. Barbosa, A. , & Neto, I. G. (2010). Manual de Cuidados Paliativos (2ª ed. ). Lisboa: Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa.
3. Watson, M. , Lucas, C. , Hoy, A. , & Back, I. (2005). Oxford handbook of Palliative Care. Oxford: Oxford University press.
4. Gonçalves, J. F. (2011). Controlo de Sintomas no Cancro Avançado (2ª ed. ). Ed. Coisas de Ler.
5. Cerqueira, M. M. (2015). Pessoa em fim de vida e família: o processo de cuidados no sofrimento. Novas Edições Acadêmicas.

Métodos de ensino e de aprendizagem
O desenvolvimento dos conteúdos programáticos é através de aulas teóricas e teórico-práticas interativas, com recurso a meios audiovisuais, demonstrações,
discussão de situações problema e seminários.
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Alternativas de avaliação
1. Exame - (Ordinário, Trabalhador) (Final)
- Exame Final Escrito - 70% (Avaliação escrita individual)
- Temas de Desenvolvimento - 30% (Apresentação e discussão de um tema)
2. Exame - (Ordinário, Trabalhador) (Final, Recurso, Especial)
- Exame Final Escrito - 100% (Avaliação escrita individual)
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