
Integrado no Plano de Formação em Cuidados Paliativos no âmbito do Projeto 

«Observatório de Saúde da região transfronteiriça Algarve - Andaluzia», cofinanciado 

pelo Programa de Cooperação Transfronteiriça Espanha - Portugal 2007 - 2013 

(POCTEP) da União Europeia, e com o objetivo de proporcionar novos contextos de 

aprendizagem e de desenvolvimento pessoal ao longo da vida, a Administração Regional 

de Saúde do Algarve, IP, através da Equipa Regional de Cuidados Continuados Integra-

dos do Algarve, organiza entre 10 e 14 de setembro de 2012 o Curso Multiprofissional 

de Cuidados Paliativos, destinado a profissionais de saúde da RNCCI da Região do 

Algarve, que  exercem a sua atividade nesta área. 
 

A ação formativa culmina no dia 14 de setembro com a apresentação da peça de teatro 

«Óscar e senhora Cor de Rosa» baseado na obra literária de Eric Emmanuel-Schmitt, 

com a participação da atriz Lídia Franco, no Hotel Real Marina em Olhão.  Pretende-se 

através da expressão dramática do teatro-formação, tanto para os profissionais de saú-

de, como para o público em geral, proporcionar um novo olhar sobre os cuidados paliati-

vos.  
 

No final da apresentação da peça «Óscar e a senhora Cor de Rosa» haverá um momen-

to de debate, entre os participantes, onde poderão ser discutidos aspectos relacionados 

com a comunicação entre profissionais e pacientes no âmbito dos cuidados paliativos. 
 

Para mais informações contactar através do telefone 289 889 900: 

Equipa Regional de Cuidados Continuados Integrados do Algarve  

Núcleo de Formação da ARS Algarve IP 

 

A entrada é livre e gratuita. 

Cofinanciado pelo POCTEP 2007-2013 (com o apoio União Europeia—FEDER) 

Mais informações:  Mais informações:    

Equipa Regional de  Cuidados Continuados Integrados do Algarve Equipa Regional de  Cuidados Continuados Integrados do Algarve   

Núcleo de Formação ARS Algarve,IPNúcleo de Formação ARS Algarve,IP  

telefone: 289 889 900 telefone: 289 889 900   



 
Óscar e a Senhora Cor-de-Rosa 

 
 

É um Hino à Vida e ao Ser Humano. Mostra-nos a amizade total entre um criança 

com leucemia e a Senhora Cor-de-Rosa (voluntária na área da pediatria do hospi-

tal), que todos os dias o visita. Entre os dois estabelece-se um Jogo: “Cada dia 

equivale a dez anos”, deste modo o menino passa a ter a sensação de que avan-

ça no tempo e de que aproveita a vida nas suas diferentes idades. 

 

Ele morre com mais de cem anos, ou seja daí a alguns dias com uma vida plena 

de emoções e alegrias. Nessa “longa” vida que o menino passa a ter, ele reinven-

ta o Mundo sob a maravilhosa cor da fantasia, desafiando a morte com um olhar 

divertido sobre o Universo dos adultos e das outras crianças que o rodeiam no 

Hospital.  

 

Desta Vida Maravilhosa ficou o testemunho através das cartas que o menino es-

crevia todos os dias a Deus. 

 

 

Ficha Técnica: 
Autor: Eric-Emmanuel Schmitt 

Tradutoras: Ivone Moura e Lídia Franco 
Encenadora: Marcia Haufrecht 

Cenógrafa e Figurinista: Ana Vaz 
Desenho de luz: José Carlos Nascimento 

Adaptação do desenho de luz: José Nuno Lima 
Atriz: Lídia Franco 

Duração do Espetáculo: 1h30m 

 
Curso Multiprofissional de Cuidados Paliativos 

 
O Plano Nacional de Prevenção e Controlo das Doenças Oncológicas define 

como um dos seus objetivos estratégicos o desenvolvimento dos Cuidados Pali-

ativos, planeando a sua distribuição geográfica pelo território nacional. 

 

A Rede Nacional de Cuidados  Continuados Integrados (RNCCI), criada pelo 

Decreto-Lei nº101/2006, de 6 de junho, no âmbito dos Ministérios da Saúde e 

do Trabalho e da Solidariedade  Social, tem por objetivo geral a prestação de 

cuidados continuados integrados, incluindo a prestação de Cuidados Paliativos, 

segundo os níveis de diferenciação consignados no Programa Nacional de Cui-

dados Paliativos. 

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define Cuidados Paliativos como uma 

abordagem que visa melhorar a qualidade de vida dos doentes e suas famílias, 

que enfrentam problemas decorrentes de doença incurável e/ou grave e com 

prognóstico limitado, através da prevenção e alívio do sofrimento, da prepara-

ção e gestão do fim de vida e do apoio no luto, com recurso à identificação pre-

coce e tratamento rigoroso dos problemas não só físicos mas também psicosso-

ciais e espirituais. 

 

Assim exige-se dos profissionais de saúde, uma preparação sólida, diferencia-

da, com formação teórica e experiência prática efetiva. 

 
 


