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1.Identificação
Enfermagem ao Idoso com Doença Crónica

Ano Lectivo:

2020-21

ão

Unidade Curricular:

fic
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2.Detalhes da Unidade Curricular

Pós Licenciatura de Especialização em Enfermagem Médico-Cirúrgica na Área de
Intervenção em Enfermagem à Pessoa Idosa

Ano Curricular

1

Semestre

2

ECTS

6

de

ce
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Curso

eit

o

3.Equipa Pedagógica

Maria Adriana Pereira Henriques

Docentes

Adriana Henriques, Graça Melo

ef

Regente / Coordenador

pa

ra

4.Finalidade

lid
o

Contribuir para cuidar de pessoas com doença crónica e ou situações crónicas e suas famílias através de
intervenções promotoras de autocuidado e bem-estar.
5.Objetivos / Resultados de Aprendizagem

In

vá

Descrever intervenções que favoreçam a adaptação e recuperação da pessoa idosa com doença cónica e
família nos vários contextos de vida.
Descrever intervenções nas situações de ameaça á integridade física e mental da pessoa idosa.
Fundamentar a prática de cuidados baseada na evidência.
Reflete sobre o impato das intervenções no auto cuidado e bem-estar das pessoas idosas com deoença
crónica e ou situações crónicas.
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6.Conteúdos Programáticos
O Processo de envelhecimento

vá
In

O processo de envelhecimento
As doenças crónicas no idoso
Instrumentos de Avaliação de Saúde do idoso

lid

Gestão da Doença Crónica e Autonomia

o

pa

Cuidados centrados na pessoa - A Gestão da doença crónica e a promoção do autocuidado
Concordância e adesão ao processo terapêutico

ra

Processo de adaptação à doença crónica e principais problemas que afetam a pessoa idosa e sua família

o

eit

ef

Aceitação do Estado de Saúde
Perda de autonomia
Mobilidade
Dor crónica
A Segurança das pessoas idosas:
Na prevenção das quedas
Na prevenção da infeção
Gestão dos medicamentos: conhecimento dos medicamentos e auto-cuidado da medicação

de

ce

A pessoa com doença crónica - Intervenções de Enfermagem (psicoeducativas e de suporte)

rti

fic

Avaliação da funcionalidade do idoso
Gestão do regime Terapêutico
Conhecimento: controlo e cuidados das e nas doenças cardiovasculares
Conhecimento: controlo cuidados das e nas doenças metabólicas - Diabetes mellitus
Conhecimento: controlo e cuidados das e nas doenças osteo-articulares
Conhecimento: controlo e cuidados das e nas doenças Respiratórias
Alterações Cognitivas no Idoso - Demências
Intervenções promotoras de bem-estar

ão
aç

7.Demonstração da Coerência dos Conteúdos Programáticos com os Objetivos / Resultados de
Aprendizagem
O conteúdo programático considerou os principais problemas das pessoas idosas, desde a definição e processo
de ser idoso até às intervenções de saúde para os problemas e ou doenças crónicas mais prevalentes nas
pessoas com 65 e mais anos de acordo com o preconizado pelos planos nacionais e internacionais de saúde e
as intervenções que a evidência mostra serem as mais eficazes nestas situações.
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(T) Teórico

10

(TP) Teórico Pratico

15

ão

8.Carga Horária

(TC) Trabalho de campo 5
Anual

5

(S) Seminário

fic

Horas
Contacto

rti

(E) Estágio
(OT) Orientação e
tutorial

aç

(PL) Prática Laboratorial

ce

10

de

(O) Outra

eit

o

Horas dedicadas (Trabalho não acompanhado

150

ef

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

ra

9.Metodologias de Ensino

10.Avaliação

In

vá

lid
o

pa

A competência major a desenvolver é a capacidade de identificação de modo aprofundado, sistematizado
e organizado, a informação sobre uma pessoa idosa e família por forma a analisar as repercussões da
doença ao nível da pessoa, da família e da comunidade onde está inserida, com definição de
intervenções dirigidas a cuidados de enfermagem e de saúde. O domínio de pesquisa orientada sobre a
pessoa idosa com doença crónica e adaptação ao estado de saúde de cada pessoa e família, em
contexto, em articulação com as outras unidades curriculares é o preconizado
Método expositivo, interrogativo e Metodologia Ativa
A tipologia das sessões, T, TP, OT, TC e Seminário.

A modalidade de avaliação será contínua ou em exame final.
O exame final avaliará as competências desenvolvidas na UC.
Modalidade de avaliação contínua terá a visibilidade num trabalho individual.
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11.Demonstração da Coerência das Metodologias de Ensino com os Objetivos / Resultados de
Aprendizagem

lid

vá
In

A competência major a desenvolver é a capacidade de identificação de modo aprofundado, sistematizado e
organizado, a evidencia científica sobre uma situação teórica doença de pessoa idosa e família por forma a
analisar as repercussões da doença ao nível da pessoa, da família e da comunidade onde está inserida, com
definição de intervenções dirigidas aos cuidados de enfermagem e de saúde. O domínio de pesquisa orientada
sobre a pessoa idosa com doença crónica e adaptação ao estado de saúde de cada pessoa e família, em
articulação com as outras unidades curriculares é o preconizado.

o
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