
A candidatura ao concurso de Projetos Inovadores 
de Intervenção em Cuidados Paliativos da Funda-
ção La Caixa aconteceu perante a experiência clíni-
ca da equipa multidisciplinar da Unidade de Cuida-
dos Paliativos da Casa de Saúde da Idanha e do seu 
reconhecimento sobre as necessidades específicas 
no âmbito da facilitação dos processos de luto. 

Neste sentido, o PIPAL decorre da intenção de ga-
rantir a intervenção precoce e especializada na ges-
tão do processo de luto em cuidadores informais de 
pessoas com doença avançada, progressiva e in-

curável no domicílio, prevenindo processos de luto 
complicado/patológico e doença mental, visando a 
melhoria da sua qualidade de vida e das pessoas 
que acompanham.

Para tal, estão previstas parcerias com algumas 
Equipas de Suporte em Cuidados Paliativos da área 
da grande Lisboa em contexto hospitalar e/ou co-
munitário que após uma avaliação especializada 
referenciam as pessoas que tenham critérios para 
serem acompanhadas pela equipa do PIPAL.

PROJETO DE
INTERVENÇÃO PRECOCE
DE APOIO NO LUTO

O Projeto



Contexto
Em Portugal, cerca de 80 mil pessoas necessitam 
de Cuidados Paliativos.

Os Cuidados Paliativos visam melhorar a qualidade 
de vida das Pessoas com doenças graves e/ou in-
curáveis e as suas famílias, prevenindo e aliviando 
o sofrimento através da deteção precoce, avaliação 
adequada e tratamento rigoroso dos problemas fí-
sicos, psicossociais e espirituais.

Em casos de doença incurável, perante a perspetiva 
irreversível da sua evolução, é natural anteciparmos 
a perda da pessoa doente. É, habitualmente, um pe-
ríodo onde se assiste a várias mudanças impostas 
pela doença, tais como as alterações da imagem fí-
sica, as perdas de capacidades e de expectativas, as 
necessidades de internamentos hospitalares, entre 
outros aspetos que podem acrescer dificuldade de 

nos adaptarmos à nova realidade. Vive-se, nesta 
fase, o luto antecipatório que importa reconhecer 
para que exista um lugar de intervenção que vise 
o acompanhamento durante a separação, facilite a 
integração da perda e ajude durante o processo de 
luto antes e após a morte. 

O apoio no luto é reconhecido pela Associação Na-
cional de Cuidados Paliativos como um critério de 
qualidade das equipas que o prestam.

Embora em crescendo, as equipas prestadoras de 
Cuidados Paliativos ainda não satisfazem as neces-
sidades de todas as pessoas que deles precisam e 
é neste sentido que o PIPAL pretende constituir-se 
como um benefício às pessoas que estejam a ela-
borar lutos antecipatórios. 

- Prevenir a vivência de lutos complicados/patoló-
gicos em cuidadores informais de pessoas com do-
ença avançada, progressiva e incurável no domicílio 
na área de grande Lisboa;

- Promover o bem-estar/alívio do sofrimento atra-
vés da facilitação do luto antecipatório e da aceita-
ção da morte;

- Esclarecer e capacitar os cuidadores informais na 
gestão dos aspetos emocionais do luto e na facilita-
ção da expressão de sentimentos e pensamentos;

- Promover a capacitação dos cuidadores informais, 
através da disponibilização de conteúdos digitais 
que ampliem a literacia em saúde neste âmbito;

- Capacitar os cuidadores informais para a identifi-
cação de sinais precoces de dificuldades de gestão 
no processo de adaptação à perda, antecipando a 
agilização do pedido de ajuda por parte dos mes-
mos.

Objetivos do Projeto



Entidade Promotora
A Casa de Saúde da Idanha, fundada em 1894, é 
a primeira unidade de saúde das Irmãs Hospitalei-
ras em Portugal. É uma Instituição de referência 
na prestação de cuidados especializados em Psi-
quiatria e Saúde Mental, Demências, Reabilitação 
Global e Lesão Cerebral, Reabilitação Psicossocial, 
Reabilitação Física e Cuidados Paliativos.

Desde 2006 que a Casa de Saúde da Idanha pres-
ta Cuidados Paliativos especializados, tendo inte-
grado a Rede Nacional de Cuidados Continuados 
Integrados em 2007. Desde então, dispõe de uma 
equipa pluridisciplinar com formação avançada e di-
ferenciada na área dos Cuidados Paliativos, consti-
tuída por médicos, enfermeiros, auxiliares de enfer-

maria, psicóloga, assistente social, fisioterapeutas 
e assistente espiritual. A equipa de saúde presta 
cuidados integrais, segundo as exigências técni-
co-científicas e um cuidado humanizado à pessoa 
com doença incurável, progressiva e avançada e 
aos seus cuidadores. Ao longo da sua existência, já 
foram cuidadas pela equipa mais de 1400 doentes 
e 3900 familiares. 

A equipa integrante do PIPAL é constituída pela Dr.ª 
Sílvia Noné, pelo Enfermeiro Especialista em Saúde 
Mental Ricardo Fernandes e pela Enfermeira Fáti-
ma Oliveira, profissionais de saúde da Unidade de 
Cuidados Paliativos da Casa de Saúde da Idanha.

Fátima Oliveira

Mestranda em Cuidados Palia-
tivos, pela Universidade Católi-
ca Portuguesa. Formadora em 
Cuidados Paliativos no Ensino 
Superior. Enfermeira Chefe da 
Unidade de Cuidados Paliativos 
da Casa de Saúde da Idanha | Ir-
mãs Hospitaleiras desde 2006.

Ricardo Fernandes

Enfermeiro Especialista em 
Saúde Mental e Psiquiátrica; 
Docente Assistente Convidado 
na Escola Superior de Saúde no 
Instituto Politécnico de Setúbal, 
no Departamento de Enferma-
gem; Pós-graduado em Luto 
em Ciências da Saúde. Integra o 
grupo de trabalho de Apoio no 
Luto da Associação Portuguesa 
de Cuidados Paliativos. Enfer-
meiro na Unidade de Cuidados 
Paliativos da Casa de Saúde 
da Idanha | Irmãs Hospitaleiras 
desde 2009.

Sílvia Noné

Licenciada em Psicologia Clínica; 
Psicoterapeuta, pela Ordem dos 
Psicólogos Portugueses; Espe-
cialista em Psicologia Clínica e 
da Saúde e em Psicogeronto-
logia; Pós-graduada em Luto 
em Ciências da Saúde; Mestre 
em Cuidados Paliativos; Mem-
bro Fundador da Associação de 
Familiares e Amigos do Doente 
em Cuidados Paliativos“Afectos 
p´ra Vida”. Psicóloga Clínica na 
Casa de Saúde da Idanha | Irmãs 
Hospitaleiras desde 2006.  


