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INFORMAÇÕES ÚTEIS 

Horário de Funcionamento  
 
A Equipa Intra-Hospitalar de Cuidados 
Paliativos  funciona às segundas, terças, 
quartas e sextas-feiras das 8h00 às 16h00 e 
às quintas-feiras, das  09h00 às 17h00. 
 

Contactos 
 
Telefone: 915 303 382 
Correio eletrónico: eihscp@hbarcelos.min-saude.pt  
 

 

A Equipa Intra-Hospitalar de      
Cuidados Paliativos do Hospital 
Santa Maria Maior, E.P.E. está     
localizada junto ao Hospital de Dia, 
Consulta Externa. 
 

 

Localização 

 

Hospital Santa Maria Maior, E.P.E 

Campo da República 

Apartado 181 

4754 – 909 Barcelos 

Contactos: 

Telefone: 253 809200 

Fax: 253 817379 

E-mail: secadm@hbarcelos.min-saude.pt 

Url: www.hbarcelos.min-saude.pt 

 

MISSÃO 
 

 

Promover a qualidade de vida em doentes 
com doença incurável, avançada e progressiva, 

apoio aos seus familiares e/ou           
cuidadores informais, consultoria e           
orientação aos profissionais de saúde. 

 

mailto:secadm@hbarcelos.min-saude.pt
http://www.hbarcelos.min-saude.pt/Sites_HSA/Templates/Cont_Default.aspx?NRMODE=Published&NRORIGINALURL=%2fContactos%2fGerais%2f&NRNODEGUID=%7bC96EAD30-0639-4B98-A988-723B145E4305%7d&NRCACHEHINT=NoModifyGuest&sm=5_0


DEFINIÇÃO 

A Equipa Intra - Hospitalar de Suporte em   

Cuidados Paliativos (EIHSCP) é uma equipa 

multidisciplinar que ”tem por finalidade prestar 

aconselhamento indiferenciado em cuidados 

paliativos aos serviços do Hospital” fazendo 

“orientação do plano individual de intervenção 

aos doentes internados em estado avançado ou 

terminal e/ou seus familiares/cuidadores para 

os quais seja solicitada a sua atuação”. 

(Decreto Lei nº101/2006 de 06/06) 

 

A equipa é constituída por médicos,           
enfermeiros, assistente social e 
psicóloga. 

Assegurar e colaborar com as equipas prestadoras de        

cuidados no controlo sintomático, apoio psicológico, social, 
emocional e espiritual ao doente e família; 

Elaborar, em conjunto com a equipa prestadora, o plano de 

cuidados ao doente; 

Ajudar o doente e a família/cuidador a estabelecer objetivos 

e prioridades realistas; 

Ajudar a família/cuidador a estabelecer o plano de cuidados 

a ser implementado após a alta; 

Apoiar os familiares/cuidadores, incluindo no período de 

luto; 

Promover formação em Cuidados Paliativos às equipas   

prestadoras de cuidados. 

OBJETIVOS 

 
 
 
 
 
Quem pode ser referenciado? 
Pode ser referenciado qualquer doente do HSMM, 

E.P.E com idade superior a 18 anos, com doença    

avançada e progressiva cuja equipa assistencial         

considere que beneficiaria de apoio para controlo     

sintomático, para gerir dificuldades na comunicação, 

para estabelecer objetivos de tratamento de acordo com 

o estado do doente, para apoio à família e/ou para 

apoio na programação da alta. 

 
 

 
Como fazer a referenciação? 
A intervenção é solicitada pelo médico assistente     
através de pedido de colaboração   interna no SClínico. 
Pode ser também    através de contato pessoal ou    
telefónico. 


