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1.Identificação
Investigação em Enfermagem

Ano Lectivo:

2019-20

ão

Unidade Curricular:
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2.Detalhes da Unidade Curricular

Mestrado em Enfermagem na Área de Especialização Pessoa em Situação Crítica

Ano Curricular

1

Semestre

1

ECTS

6

ce
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fic

Curso

de

3.Equipa Pedagógica

Maria Antónia Rebelo Botelho

Docentes

Luísa d'Espiney

eit

o

Regente / Coordenador

ef

4.Finalidade

pa

ra

Utilizar a investigação para uma prática baseada na evidência e colaborar na produção de conhecimento em
enfermagem.
5.Objetivos / Resultados de Aprendizagem

In

vá

lid
o

Conhecer o processo de investigação e os componentes de um trabalho científico;
Identificar as forças e fragilidades dos diferentes tipos de investigação;
Conhecer os diferentes caminhos de acesso à evidência: Revisão Narrativa "scoping review" e Revisão
sistemática da literatura e a sua contribuição para uma prática-baseada na evidência (PBE);
Incorporar os diferentes tipos de evidência no processo de tomada de decisão clinica
6.Conteúdos Programáticos
1 - O processo de investigação e o seu papel dentro da profissão de enfermagem
2 - O lugar da investigação no processo de tomada de decisão clínica: Diferentes tipos de investigação
3 - A prática baseada na evidência (PBE)
Diferentes fontes de evidência
O acesso à evidência: Revisão Narrativa (RNL) "scoping review" e Revisão sistemática da literatura (RSL)
4 - Etapas dos diferentes protocolos de revisão sistemática
5 - "Ética da evidência" na tomada de decisão clínica

ESEL - FICHA DE UNIDADE CURRICULAR (2019-20)

1/4

FICHA DE UNIDADE CURRICULAR
Unidade Curricular: [6734001] Investigação em Enfermagem

7.Demonstração da Coerência dos Conteúdos Programáticos com os Objetivos / Resultados de
Aprendizagem

lid

vá
In

Os conteúdos estão organizados de forma integrada, visando permitir ao estudante a construção de um quadro
de referência base sobre o processo de investigação e a utilização dos resultados na tomada de decisão clinica.
Parte-se do processo de investigação e os diferentes tipos de investigação (o raciocínio que os suporta e os
paradigmas de investigação onde estão ancorados) para o acesso sistematizado à evidência numa perspetiva
um modelo de prática baseada na evidência orientada pela ética.

o

8.Carga Horária

(TP) Teórico Pratico

12

pa

(T) Teórico

24

ra

(PL) Prática Laboratorial
(TC) Trabalho de campo

12

(E) Estágio

(O) Outra

de

12

Anual

o

(OT) Orientação e
tutorial

eit

(S) Seminário

ef

Horas
Contacto

ce
fic

rti

Horas dedicadas (Trabalho não acompanhado

Total de horas de trabalho (Horas de contacto + horas dedicadas)

ão
aç

9.Metodologias de Ensino

150

Aulas expositivas, aulas teórico-práticas e seminários com participação ativa dos estudantes e orientação
tutorial.
10.Avaliação
2 momentos:
a) Trabalho Individual/Frequência.
b) Trabalho de grupo
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11.Demonstração da Coerência das Metodologias de Ensino com os Objetivos / Resultados de
Aprendizagem

aç

ão

A Exposição oral, os Exercícios de aplicação. Tutoria grupal e os seminários proporcionam aos estudantes,
experiências de aprendizagem que constituem oportunidades para a aquisição de competências necessárias ao
desenvolvimento de uma prática baseada na evidência, a saber

fic

- Demonstra pensamento crítico (curiosidade intelectual; habilidade e disposições para agir; questionamento
racional e criatividade no enquadramento dos problemas)

ce

rti

- Identifica, analisa e sintetiza a evidência da investigação para responder a questões clínicas/
problemas clínicos

de

- Desenvolve uma prática de cuidados inovadores, baseada na evidência

In

vá

lid
o

pa

ra

ef

eit

o

- Analisa as dimensões éticas, políticas, sociais e económicas ligadas à investigação em enfermagem que lhe
permitirão, no quotidiana da sua prática, prestar cuidados baseados na melhor evidência disponível.
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