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1.Identificação
Enfermagem Comunitária I

Ano Lectivo:

2019-20

ão

Unidade Curricular:

aç

2.Detalhes da Unidade Curricular

Mestrado em Enfermagem na Área de Especialização de Enfermagem Comunitária

Ano Curricular

1

Semestre

2

ECTS

6

ce

rti

fic

Curso

de

3.Equipa Pedagógica

Maria de Lourdes Varandas da Costa

Docentes

Maria de Lourdes Varandas da Costa, Andreia Costa

eit

o

Regente / Coordenador

ef

4.Finalidade

ra

Desenvolver os referenciais teóricos que promovam a conceptualização da Enfermagem Comunitária.

pa

5.Objetivos / Resultados de Aprendizagem

In

vá

lid
o

Refletir sobre as abordagens de saúde: saúde pública e saúde comunitária.
Discutir os diferentes níveis de desenvolvimento das políticas de decisão no âmbito da saúde
pública/saúde da comunidade;
Identificar os contributos dos diferentes setores que contribuem para os determinantes sociais,
económicos e ambientais da saúde;
Identificar a importância da demografia na saúde;
Compreender o processo de planeamento em saúde;
Identificar as diferentes fases do planeamento em saúde;
Contribuir para o desenvolvimento de programas e projetos de saúde pública em diferentes contextos.
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6.Conteúdos Programáticos

lid

vá
In

Enquadramento conceptual da Enfermagem Comunitária e análise dos conceitos (saúde, promoção de
saúde, saúde pública e saúde comunitária; enfermagem de saúde pública e enfermagem comunitária;
intervenção comunitária);
Perspetiva histórica dos Paradigmas em Saúde (Salutogénico, Patogénico);
Organização dos Serviços de Saúde;
Modelos de intervenção em saúde;
Literacia em Saúde;
Participação
comunitária
e
abordagem
multissetorial
(equipas
multiprofissionais
e
multidisciplinares/trabalho em parceria);
A demografia e as políticas de saúde;
Metodologia do planeamento em saúde (conceito, utilidade do planeamento em saúde, fases do processo
de planeamento em saúde);
Componentes de um programa de saúde.
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7.Demonstração da Coerência dos Conteúdos Programáticos com os Objetivos / Resultados de
Aprendizagem

o

O mestrando de saúde comunitária deve estar habilitado para implementar estratégias preventivas, promoção,
preservação e manutenção da saúde das populações, prestando de cuidados de saúde dirigidos à pessoa,
famílias e grupos, refletindo-se o seu estado de saúde na saúde da comunidade.

de

21

(TP) Teórico Pratico

8

fic

rti

(T) Teórico

ce

8.Carga Horária

(PL) Prática Laboratorial
(TC) Trabalho de campo
(S) Seminário

12

Anual

(E) Estágio
(OT) Orientação e
tutorial

ão
aç

Horas
Contacto

4

(O) Outra
Horas dedicadas (Trabalho não acompanhado
Total de horas de trabalho (Horas de contacto + horas dedicadas)
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9.Metodologias de Ensino

rti

fic

aç

ão

O desenvolvimento da unidade curricular baseia-se nos conteúdos teóricos e teórico práticos, no
contributo dos peritos para o desenvolvimento de algumas temáticas, na leitura ativa da literatura
relevante/recomendada e facilitadora da prática reflexiva e na discussão de alguns projetos de
intervenção comunitária;
Aulas teóricas - sessões em método expositivo para a bordagem sobre conceitos intrínsecos ao programa
da UC;
Aulas teórico - práticas - sob técnicas ativas: análise e discussão de textos/artigos;
Seminários - apresentação e discussão de tema(s) com perito(s)

ce

10.Avaliação

de

A avaliação da aprendizagem obedece ao Regulamento do Mestrado, Capitulo III, Artigo 9º

o

Avaliação periódica: podendo o estudante optar por uma das modalidades de avaliação:

eit

Modalidade A:

ra

ef

Elaboração de um trabalho de grupo implementado em sala de aula sob a forma Poster, com a
ponderação de 40%;
Produção de um trabalho escrito, individual, com a ponderação de 60%;

pa

Ou

lid
o

Modalidade B:

In

vá

Exame final: Prova escrita individual (100%).

11.Demonstração da Coerência das Metodologias de Ensino com os Objetivos / Resultados de
Aprendizagem
O desenvolvimento da UC baseia-se nos conteúdos teóricos e teórico práticos, no contributo de peritos que
permitam satisfazer a exigência de um sistema de cuidados de saúde em constante mudança, em que os
enfermeiros têm de ser perspicazes na criação de papéis novos e na mudança dos atuais papéis, e na
identificação das suas áreas de prática. Para o fazerem eficazmente, devem compreender os conceitos e
teorias de saúde pública, o sistema de cuidados de saúde em mudança, os papéis reais e potenciais dos
enfermeiros e de outros prestadores de cuidados de saúde, a importância da promoção de saúde e da
orientação da doença, da necessidade de envolver clientes no planeamento, implementação e avaliação dos
esforços e cuidados de saúde.
A metodologia implementada possibilita que o mestrando seja capaz de articular os conhecimentos adquiridos,
desempenhando várias funções de enfermagem, incluindo apreciação, diagnóstico e intervenção em agregados
populacionais.
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E outra literatura que possa ser sugerida pelos professores.
Sites recomendados:
www.who.int
www.observaport.org
www.portalsaude.com
www.dgsaude.min-saude.pt
www.acs.min-saude.pt
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