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Unidade Curricular: [6734023] Apreciação Clínica em Enfermagem de Saúde Mental e
Psiquiátrica
1.Identificação
Apreciação Clínica em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica

Ano Lectivo:

2019-20
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Unidade Curricular:
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2.Detalhes da Unidade Curricular

Mestrado em Enfermagem na Área de Especialização de Enfermagem de Saúde Mental
e Psiquiatria

Ano Curricular

1

Semestre

1

ECTS

6

3.Equipa Pedagógica
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Curso

Maria Isabel Costa Silva

Docentes

Maria Isabel Costa Silva; Paulo Rosário de Carvalho Seabra
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Regente / Coordenador

4.Finalidade
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Desenvolver competências de avaliação clínica e de diagnóstico de enfermagem, que permitam um
planeamento e implementação de cuidados de enfermagem especializados em saúde mental e psiquiatria.
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5.Objetivos / Resultados de Aprendizagem
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Descreve os quadros psicopatológicos mais frequentes que lhe permitam diagnosticar problemas de
saúde mental e outros problemas de saúde relacionados.
Realiza a apreciação clínica em ESMP, utilizando diferentes instrumentos de avaliação, que lhe permita
identificar problemas de saúde mental.
Utiliza sistemas de taxonomia padronizados no diagnóstico de enfermagem e problemas de saúde
mental.
6.Conteúdos Programáticos
Enquadramento Conceptual da ESMP e as competências do EESMP.
Indicadores da saúde mental e doença mental.
Epidemiologia, incidência e prevalência da doença mental: dados nacionais e internacionais.
A natureza da Apreciação Clínica em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica: o foco da avaliação
em SMP.
A reconstrução da história do outro: colheita de dados objetivos e subjetivos; organização da história; as
observações do enfermeiro em SMP.
Quadros psicopatológicos mais frequentes em Portugal, sintomatologia e tratamento.
Testes e escalas de avaliação no âmbito da Saúde Mental.
Enquadramento ético - legal na apreciação dos cuidados de enfermagem de SMP.
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7.Demonstração da Coerência dos Conteúdos Programáticos com os Objetivos / Resultados de
Aprendizagem
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Os conteúdos de apreciação clínica na área da ESMP inseridos no programa refletem a especificidade de uma
apreciação clinica especializada centrada no cliente. Os objetivos da unidade curricular são os de conduzir o
estudante a estruturar uma apreciação clínica centrada no cliente, a (re)construir a sua história, mas
fundamentando essa apreciação com base em instrumentos científicos de avaliação (1). A abordagem dos
quadros psicopatológicos mais frequente como foco de avaliação numa enfermagem especializada (2), torna- se
necessária com vista à utilização de sistemas de taxionomia padronizados no diagnóstico de enfermagem
- C/PE, NANDA, NIC, NOC (3).
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(PL) Prática Laboratorial
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9.Metodologias de Ensino
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Total de horas de trabalho (Horas de contacto + horas dedicadas)

150

Como estratégias de ensino utilizaremos: exercícios de grupo e individuais, discussão e reflexão em grupo,
assim como o método expositivo.
10.Avaliação
Realização de um trabalho escrito individual (60%) e de um trabalho de grupo (40%).
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11.Demonstração da Coerência das Metodologias de Ensino com os Objetivos / Resultados de
Aprendizagem
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Em todas as aulas se promove a participação ativa dos estudantes. Essa participação faz-se através da partilha
de experiências vivenciadas pelos estudantes, as quais são discutidas e analisadas, no sentido de aprofundar
os conhecimentos e desenvolverem competências a nível de uma apreciação especializada em ESMP. O
aprofundar de conhecimentos sobre os quadros psicopatológicos e avaliação dos mesmos, faz-se através do
trabalho de grupo, em que os estudantes fazem pesquisa baseada na evidência em bases de dados e outras,
em que identificam os instrumentos de avaliação (escalas, testes) específicos para cada um dos quadros
patológicos. Para a elaboração dos diferentes trabalhos escritos são utilizados sistemas de taxionomia
padronizados na identificação de diagnósticos de enfermagem (CIPE; NANDA; NIC e NOC).
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