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1.Identificação
Enfermagem Comunitária I

Ano Lectivo:

2020-21

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

Andreia Jorge Silva da Costa

Docentes

Andreia Jorge Silva da Costa

eit

o

Regente / Coordenador

ef

4.Finalidade

pa

ra

Justificar os referenciais teóricos que promovem a conceptualização da enfermagem comunitária para o
desenvolvimento de programas e projetos de saúde comunitária.
5.Objetivos / Resultados de Aprendizagem

In

vá

lid
o

Refletir sobre a enfermagem de saúde comunitária e de saúde pública na perspetiva teórica;
Analisar a enfermagem de saúde comunitária e de saúde pública na perspetiva da "saúde em todas as
políticas";
Identificar a intervenção da enfermagem de saúde comunitária e de saúde pública nos determinantes
sociais, económicos e ambientais da saúde;
Refletir sobre o perfil de saúde de uma população e a abordagem de enfermagem de saúde comunitária;
Identificar o processo de planeamento em saúde e as diferentes fases do planeamento em saúde;
Analisar os programas e projetos de saúde comunitária e de saúde pública em diferentes contextos.
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6.Conteúdos Programáticos

lid

vá
In

Enquadramento conceptual da enfermagem comunitária e de saúde pública e análise dos conceitos
(saúde, saúde comunitária e saúde pública; promoção da saúde e prevenção da doença; enfermagem de
saúde comunitária e enfermagem de saúde pública; intervenção comunitária);
Modelos de intervenção em saúde e organização dos serviços de Saúde;
Determinantes sociais, económicos e ambientais da saúde e literacia em saúde;
Participação
comunitária
e
abordagem
multissectorial
(equipas
multiprofissionais
e
multidisciplinares/trabalho em parceria);
Perfil de saúde da população e políticas de saúde;
Metodologia do planeamento em saúde (conceito, utilidade do planeamento em saúde, fases do processo
de planeamento em saúde);
Componentes de programas e projetos de saúde na perspetiva da enfermagem de saúde comunitária.

o

pa

ra

eit

ef

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

o

Os conteúdos programáticos permitem capacitar os estudantes para planear estratégias de intervenção
preventivas, promoção e manutenção da saúde, dirigido a grupos, famílias, comunidades refletindo-se a sua
intervenção no perfil de saúde da população.

de

ce

Os conteúdos foram organizados em referenciais de abordagem para a intervenção de saúde comunitária como
forma de capacitar o enfermeiro especialista em enfermagem comunitária enquanto profissional ativo no
desenvolvimento de programas e projetos de saúde multissectoriais assentes na metodologia do planeamento
em saúde.

21

(TP) Teórico Pratico

8

(PL) Prática Laboratorial
Horas
Contacto

(TC) Trabalho de campo
(S) Seminário

12

Anual

ão
aç

(T) Teórico

fic

rti

8.Carga Horária

(E) Estágio
(OT) Orientação e
tutorial

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

ão

Sessões teóricas com exposição das temáticas do programa, sessões teórico-práticas para análise e discussão
de projetos de intervenção comunitária nos diferentes contextos.

aç

Orientação para elaboração do trabalho de grupo e individual.

fic

Análise e discussão de programas e projetos de saúde com participação de peritos em seminário.

rti

10.Avaliação

ce

A avaliação será periódica ou em exame final.

de

O exame final avaliará as competências desenvolvidas na UC através de prova escrita individual (100%). Será
admitido a exame final o estudante que não cumprir a modalidade de avaliação periódica composta por:

o

1) Trabalho individual - Elaboração de projeto de intervenção comunitária - 60%;

pa

ra

ef

eit

2) Trabalho de grupo - Elaboração de poster relativo a um tema de intervenção comunitária num grupo ou
comunidade com características específicas - 40%.

lid
o

11.Demonstração da Coerência das Metodologias de Ensino com os Objetivos / Resultados de
Aprendizagem

In

vá

No alinhamento com as atuais politicas de saúde face aos determinantes sociais da saúde e ao perfil de saúde
da população, os enfermeiros especialistas em enfermagem comunitária devem compreender os conceitos e
modelos de intervenção em saúde comunitária e saúde pública, a organização de cuidados de saúde, os papéis
reais e potenciais dos enfermeiros e de outros prestadores de cuidados de saúde, a importância da promoção
de saúde e prevenção da doença, a necessidade de capacitar a população com recurso ao planeamento em
saúde.
A metodologia implementada baseia-se nos conteúdos teóricos e teórico práticos que possibilita que o
mestrando seja capaz de articular os conhecimentos adquiridos, desempenhando competências de enfermagem
especializada, incluindo apreciação, diagnóstico e intervenção em grupos, comunidades e populações.
O contributo de peritos permitem satisfazer a exigência de um sistema de saúde em constante mudança, em
que os enfermeiros especialistas em enfermagem de saúde comunitária devem identificar as áreas de
intervenção das suas práticas e ser promotores de projetos de intervenção comunitária em articulação
multissectorial.
As metodologias de ensino fundamentam o juízo critico para a tomada de decisão em programas e projetos de
intervenção comunitária, na orientação para seleção da temática individual e de grupo.
12.Bibliografia
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Poderá ser fornecida nas aulas bibliografia específica para cada tema, ou bibliografia orientada para as
necessidades de aprendizagem de cada mestrando.
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