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GRUPO DE TRABALHO DE CUIDADOS CONTINUADOS E PALIATIVOS DA SOCIEDADE PORTUGUESA DE 
PEDIATRIA 

 

Plano de Atividades 2016 
 

1. Organização de reuniões científicas: 

• Fórum clínico-académico de Cuidados Paliativos da região ARS LVT (projeto DINAMO, 
FCG), 5 de março;  

 

2. Participação em reuniões científicas: 

• “Cuidados Paliativos Pediátricos – onde estamos e onde queremos chegar”, mesa 
redonda nas Jornadas de Pediatria do CHLN, 22 de janeiro, Lisboa; 

• “What you must know about children’s palliative care”, Reunião Anual Internacional dos 
Estudantes de Medicina, 12 de março, Lisboa; 

• VIII Congresso Nacional de Cuidados Paliativos, 7-9 de abril, Lisboa; 

• Congresso Nacional de Pediatria, outubro, Albufeira; 

 

3. Organização de atividades formativas: 

• 3ª Pós-Graduação em Cuidados Paliativos Pediátricos, Universidade Católica Portuguesa – 
Instituto de Ciências da Saúde; 

 

4. Participação em atividades formativas: 

• Cursos básicos de Cuidados Paliativos Pediátricos da APCP, em vários locais e datas; 

• 3ª Pós-Graduação em Cuidados Paliativos Pediátricos, Universidade Católica Portuguesa – 
Instituto de Ciências da Saúde; 

• “Cuidados paliativos pediátricos”, mestrado em cuidados paliativos, Faculdade de Medicina da 
Universidade de Lisboa, 19 de fevereiro; 

• Módulo de Cuidados Paliativos Pediátricos, PG em Cuidados Paliativos, UAL, abril, Lisboa; 
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• Módulo “Cuidados paliativos pediátricos”, mestrado em cuidados paliativos da Escola Superior 
de Saúde Dr. Lopes Dias (Castelo Branco), 27 de maio; 

• Aula sobre Cuidados Paliativos Pediátricos, Cadeira de Pediatria, 5º ano do mestrado integrado 
em Medicina, FCML, 6 de junho, Lisboa; 

• Pós-graduação em Cuidados Paliativos no INSPIC, julho, Porto; 

• Regência da Unidade Curricular Opcional “Cuidados Paliativos Pediátricos”, no 5º anos 
do mestrado integrado em Medicina da FCML, por proposta da Prof.ª Dr.ª Maria Teresa 
Neto; 

 

Outros:  

• Exibição do filme “Little Stars – accomplishing the extraordinary in the face of serious 
illness” – para já agendado para os seguintes locais e datas; 

o Hospital Garcia de Orta, 18 de janeiro;  
o CHLN, 28 de abril;  

• Colaboração com o Gabinete do Prof. Manuel Lopes, Coordenador da Reforma do 
SNS no âmbito dos Cuidados Continuados Integrados;  

• Continuação da colaboração com a IPSS aTTitude (presidente: Bibi Sattar) no projeto 
“Vamos Cuidar”;  

• Continuação da colaboração com a ONG Fundação do Gil;  

• Continuação da colaboração com a ARS Norte;  

• Colaboração na distribuição nacional (através da DGS) da brochura “Cuidados 
Paliativos Pediátricos – Cuidar, Proteger, Partilhar”, destinada a cuidadores; 

• Participação no 3ª Congresso Europeu de Cuidados Paliativos Pediátricos, 16-18 de 
novembro, Roma; 

• Continuação da participação na Comissão Coordenadora do Observatório Português 
de Cuidados Paliativos;  

• Continuação da tradução oficial de documentos;  

• Colaboração com o Grupo de Apoio à Pediatria da Associação Portuguesa de 
Cuidados Paliativos no desenvolvimento e elaboração de um manual sobre Cuidados 
Paliativos Pediátricos;  

• Realização de um questionário aos sócios da SPP sobre conhecimentos, formação e 
necessidades sentidas em cuidados paliativos pediátricos (CPP): 

a. Coordenador: Ana Forjaz de Lacerda; 
b. Outros membros: Graça Oliveira, Tânia Franco; 
c. Objetivos: conhecer e divulgar (apontando para as necessidades não satisfeitas) o 

estado atual de conhecimentos sobre o que são e a prestação de CPP, a formação 
em CPP e as necessidades sentidas pelos profissionais sócios da SPP; 
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d. Meios necessários: utilização da ferramenta Survey Monkey - criação do 
questionário e divulgação online através da newsletter da SPP aos sócios;  

e. Calendarização:  
i. Desenho: janeiro 2016; 
ii. Criação: fevereiro 2016; 
iii. Envio aos sócios: 1 de março e 1 de abril 2016; 
iv. Recepção de respostas: 1 março – 30 de abril 2016; 
v. Avaliação das respostas e elaboração de artigo: maio 2016; 
vi. Submissão para publicação e apresentação em congressos: junho 2016; 
vii. Divulgação: setembro 2016; 

f. Resultados esperados:  
i. Demonstrar o atual grau de conhecimentos sobre o que constituem os CPP;  
ii. Demonstrar a necessidade sentida pelos profissionais de formação em CPP;  
iii. Exercer pressão sobre as instituições (Ministério da Saúde, ARS, Centros 

Hospitalares) para se iniciar formação em serviço;  
iv. Servir de termo de comparação para realizar novo inquérito dentro de 5 

anos, após (esperamos) a instituição generalizada de formações em serviço;  
g. Estimativa de recursos necessários:  

i. Trata-se de um questionário online, utilizando os meios da SPP para 
divulgação de newsletter; 

ii. Será necessário criar o questionário no Survey-Monkey;  
iii. O tratamento estatístico dos dados será feito pela coordenadora;  

h. Divulgação:  
i. Publicação de artigo científico na Acta Pediatrica Portuguesa;  
ii. Apresentação de resultados em reuniões científicas:  

1. Congresso Nacional de Pediatria 2016;  
2. Congresso Europeu de Cuidados Paliativos Pediátricos 2016;  

iii. Envio dos resultados ao Ministério da Saúde (Secretário de Estado Adjunto 
do Ministro da Saúde); 

• Realização de questionário aos Departamentos de Pediatria sobre o estado atual 
dos cuidados paliativos pediátricos a nível nacional:  

o Coordenação: Ana Lacerda; 
o a partir de questionário realizado em setembro 2014, através dos canais da 

DGS, no âmbito do relatório elaborado para o Gabinete do SEAMS; 
o em colaboração com o GAP-APCP;  
o através do envio por e-mail de perguntas aos diretores de serviço; 
o meios necessários: contato e-mail dos diretores de serviço. 

 

 

A Coordenadora, 

Ana Lacerda 

Janeiro 2016 

 


