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1.Identificação
Cuidar do Doente e Sua Família em Contexto Hospitalar

Ano Lectivo:

2019-20

ão

Unidade Curricular:
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2.Detalhes da Unidade Curricular

Pós-Licenciatura de Especialização em Enfermagem Médico-Cirúrgica, Vertente
Enfermagem Oncológica

Ano Curricular

1

Semestre

2

ECTS

6

de

ce
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Curso

3.Equipa Pedagógica

Maria Alexandra Pinto Santos

Docentes

Alexandra Pinto Santos, Sandra Neves, Adriana Henriques, Peritos Convidados
(especialistas do IPO)

ef

eit

o

Regente / Coordenador

ra

4.Finalidade

pa

Desenvolver competências que permitam cuidar o adulto e o idoso em risco ou portador de doença oncológica e
a sua família em contexto hospitalar

lid
o

5.Objetivos / Resultados de Aprendizagem

In

vá

1) Explicar os princípios e aplicação das modalidades terapêuticas mais utilizadas em oncologia;
2) Analisar as intervenções do enfermeiro no cuidar da pessoa e família ao longo das fases dos tratamentos;
3) Identificar as intervenções do enfermeiro em situação de emergência oncológica;
4) Intervir como enfermeiro, de forma segura, eficaz e fundamentada, ao longo do percurso da doença do adulto
ou idoso.
6.Conteúdos Programáticos
I - As Modalidades terapêuticas e a intervenção de enfermagem: cirurgia, quimioterapia, radioterapia,
imunoterapia, transplantes, hormonoterapia, terapia Genética;
II - A problemática do doente com estoma intestinal;
III - A problemática do doente com traqueostomia;
IV - Emergências em oncologia;
V - A problemática do adulto e idoso com doença oncológica e sua faml1ia, em contexto hospitalar e na
comunidade;
VI - Análise de estudos de situação que permitam a compreensão da complexidade dos contextos de vida da
pessoa/família com doença oncológica.
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7.Demonstração da Coerência dos Conteúdos Programáticos com os Objetivos / Resultados de
Aprendizagem

lid

vá
In

Os objetivos 1, 2 e 3 serão desenvolvidos em 3 seminários temáticos com peritos convidados que
correspondem, respetivamente, ao Capítulo I, aos temas do Capítulo lI e IlI e ao tema do capítulo IV do
programa O objetivo 4 será desenvolvido em diversos contextos hospitalares ou extra-hospitalares de estágio
onde o estudante identifica, analisa, planeia e avalia os problemas de saúde da pessoa e família com doença
oncológica e respetivas intervenções tal como explicitado nos Capítulo V e VI.

o

8.Carga Horária

(TP) Teórico Pratico

pa

(T) Teórico

ra

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

15

(E) Estágio

90

de

(O) Outra

Anual

o

(OT) Orientação e
tutorial

eit

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

Os estudantes prestam cuidados a pessoas com doença oncológica e suas famílias integrados em equipas
multidisciplinares de peritos em oncologia (destaque para enfermeiros).
Os estudantes produzem e apresentam vários estudos de situação de pessoas de quem cuidaram ao longo do
estágio, de acordo com uma referência/ teórico de enfermagem por eles selecionado.
Análise e debate dos problemas das pessoas e intervenções de enfermagem, bem como fundamentação destas
práticas na evidência.
10.Avaliação
A Avaliação é contínua. O estudante produz vários estudos de situação de pessoas de quem cuidaram em
estágio que são debatidos em sala de aula em seminários Trabalho individual sobre um estudo de situação a
uma pessoa com doença oncológica a quem prestaram cuidados de enfermagem em estágio de acordo com um
modelo de enfermagem à escolha do aluno.
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11.Demonstração da Coerência das Metodologias de Ensino com os Objetivos / Resultados de
Aprendizagem

ão

Os objetivos 1, 2 e 3 são desenvolvidos nos seminários e pelo trabalho individual do aluno.

fic

aç

Os objetivos 4 e 5 são desenvolvidos nos contextos práticos de estágio com os enfermeiros orientadores e nos
debates e discussão dos estudos de situação feitos na escola e com os peritos.

rti
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