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Conteúdos programáticos do CPLEEMC 2015/2016 

 

Objetivos do Curso: 

� Contribuir para ampliar as competências de coordenação de equipas de enfermagem e 

gestão de “casos vulneráveis”, numa perspetiva de prestação de cuidados aos clientes, 

ao longo de um “continuum” de cuidados; 

� Contribuir para a formação de enfermeiros com competências para a produção e 

aplicação do conhecimento científico avançado, bem como para a tomada de decisão 

autónoma, reflexiva e baseada na melhor evidência disponível. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Conteúdos programáticos do CPLEEMC 2015/2016 

 

UNIDADE CURRICULAR: EPISTEMOLOGIA DA ENFERMAGEM 

Horas Totais: 50  

Horas Contacto: T: 14, S: 5; OT: 6 

ECTS: 2 

 

Objetivos: 

• Compreender o contributo das teorias de enfermagem para o desenvolvimento da 

disciplina; 

• Identificar os principais elementos do desenvolvimento dos conceitos de enfermagem;  

• Compreender a problemática do mandato social da profissão de enfermeiro e do papel 

do enfermeiro especialista em enfermagem face aos desafios da saúde na sociedade 

atual. 

 

Conteúdos programáticos: 

• Desenvolvimento da Enfermagem: da profissão e da disciplina;  

• Teorias de enfermagem;  

• Conceção de cuidados;  

• Estatuto do conhecimento formal e do saber práxico na produção dos cuidados;  

• A questão do foco de atenção dos enfermeiros e do objeto de estudo da disciplina;  

• Da enfermagem:  

• Pensamento crítico para a tomada de decisão e resolução de problemas em 

enfermagem (Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem); 

o Diagnósticos e Intervenções de enfermagem. 

 

Bibliografia : 

BASTO, M. - Da Intenção de Mudar à Mudança – Um caso de intervenção num grupo de enfermeiras. 
Lisboa : Ed. Reis dos Livros, 1998. 

KEROUAC, S. [et al.] -  La pensée infirmiére: conceptions et stratégies. Quebéc : Ed. Maloine, 1994. 

MELEIS, A .  - Theoretical Nursing: Development & Progress. 3rd. ed. Philadelphia : Lippincott, 1997. 

MELEIS, A. [et al.] - Experiencing transitions : an emerging middle-range theory. Advances in Nursing 

Science. 23:1 (2000) 12-28. 

NIGHTINGALE, F. - Notes on nursing : what it is, and what it is not. New York : J.B. Lippincot Company, 
1992. 

ROZZANO, C. - Quo Vadis? Advanced practice nursing or advanced nursing practice?. Holist Nursing 

Practice. 16:2 (2002) 1–4. 



 
 

Conteúdos programáticos do CPLEEMC 2015/2016 

 

SILVA, A. - Sistemas de Informação de Enfermagem – uma teoria explicativa da mudança. Porto : [s. n.], 
2001. Tese de Doutoramento em Ciências de Enfermagem apresentada ao Instituto de Ciências 
Biomédicas Abel Salazar – Universidade do Porto. 

SILVA, A. - Concepção de cuidados e tomada de decisão, In. Colectânea de Comunicações do 6.º 

Simpósio e 1º Fórum Internacional do Serviço de Enfermagem dos HUC. Coimbra : Direcção do Serviço 
de Enfermagem dos HUC, 2003. p. 77-87. 

WATSON J. - Advanced nursing practice…and what might be. Nursing Health Care Perspective 

Community. 16:2 (1995) 78–83. 

 

  



 
 

Conteúdos programáticos do CPLEEMC 2015/2016 

 

UNIDADE CURRICULAR: ÉTICA DE ENFERMAGEM 

Horas Totais: 50 

Horas Contacto: T: 14; S: 5; OT: 6 

ECTS: 2 

 

Objetivos: 

• Adquirir competências no âmbito do “saber” e do “saber ser”, que permitam ao 

estudante identificar, analisar e procurar soluções criativas e potencializadoras da vida 

humana, para as questões da ética e do direito, no âmbito da Enfermagem 

Especializada; 

• Compreender e respeitar os utentes e a suas famílias numa perspetiva multicultural, 

abstendo-se de juízos de valor; 

• Adquirir conhecimentos que permitam desenvolver e aplicar estratégias ético-legais de 

proteção à pessoa/utente dos serviços de saúde, nos diversos contextos da prestação 

de cuidados especializados 

 

Conteúdos programáticos: 

• Questões éticas associadas aos cuidados de saúde 

• Fundamentos éticos para uma Ética de Enfermagem 

o Correntes de pensamento em bioética  

o Modelos de decisão ética  

o Princípios éticos subjacentes à intervenção do enfermeiro: o agir ético  

o O Código Deontológico do Enfermeiro e a Ética do Dever: implicações para a 

prática da enfermagem especializada 

• A necessidade de orientação e diretrizes legais 

• Questões legais associadas aos cuidados de saúde 

o Os Direitos dos utentes dos serviços de saúde  

o Legislação e instituições de proteção e apoio aos doentes e às famílias 

•  O direito à saúde: questões éticas na distribuição e utilização de recursos para a saúde 

• O CNECV e as Comissões de Ética para a Saúde 

 

Bibliografia : 

ARCHER, Luís, co-aut - Novos desafios à bioética. Porto: Porto Editora, 2001. 350 p; 



 
 

Conteúdos programáticos do CPLEEMC 2015/2016 

 

REVISTA PORTUGUESA DE BIOÉTICA, Centro de Estudos de Bioética, Gráfica de Coimbra 

FRANÇA, Ana Paula - A consciência bioética e o cuidar. Coimbra: Formasau, 2012. 

NEVES, Maria do Céu Patrão - Bioética ou bioéticas na evolução das sociedades. Coimbra: 

Gráfica de Coimbra, 2005. 387 p. 

NEVES, Maria do Céu Patrão - Comissões de ética: das bases teóricas à actividade quotidiana. 

2ª ed. rev. e aumentada. Coimbra: Gráfica de Coimbra, 2002. 592 p 

OTTOIS, Gilbert; MISSA, Jean-Noël, co.aut - Nova enciclopédia da bioética: medicina, ambiente, 

biotecnologia. Lisboa: Instituto Piaget, 2003. 737 p. 

PESSINI, Leo - Problemas atuais de bioética. 7ª ed. rev. e ampliada. São Paulo: Edições Loyola, 

2005. 549 p 

SGRECCIA, Elio - Manual de Bioética: fundamentos e ética biomédica. Parede: Principia, 2009. 

SILVA, José Nuno - A morte e o morrer entre o deslugar e o lugar. Precedência da antropologia 

para uma 

ética da hospitalidade e cuidados paliativos. Porto: Edições Afrontamento, 2012. 478 p 

TOMÉ RIBEIRO, Teresa. Educação da sexualidade em meio escolar: treino de competências 

individuais. 

Editora Casa do Professor, Braga, 2006 

 

 

Regime de Avaliação 

 

A avaliação (contínua) da Unidade Curricular será feita através de um trabalho de grupo com 

discussão 

 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
 

Conteúdos programáticos do CPLEEMC 2015/2016 

 

UNIDADE CURRICULAR: PRÁTICA BASEADA NA EVIDÊNCIA 

Horas Totais: 50 

Horas Contacto: T: 10; TP: 12; OT: 3 

ECTS: 2 

 

Objetivos: 

� Analisar criticamente a investigação produzida em enfermagem, e em outras 

disciplinas do conhecimento, de forma a utilizá-la na sua prática clínica; 

� Desenvolver a capacidade de tomar decisões, na prática clínica, fundamentadas em 

evidência empírica, respeitando os valores dos clientes, e considerando os recursos 

disponíveis. 

 

Conteúdos Programáticos: 

• Prática Baseada na Evidência: do conceito à sua implementação; 

• Etapas da prática baseada na evidência: 

o Definir a pergunta (Modelo PICO para formular questões clínicas) 

o Planear e realizar a revisão da literatura: 

o Avaliar criticamente a literatura 

o Integrar a evidência na prestação de cuidados 

o Avaliar o processo 

• As Revisões Sistemáticas da Literatura como o “golden standard” da PBE; 

• Guias de Boas Práticas: desenvolvimento e implementação; 

• Centros e recursos de PBE. 

 

Bibliografia: 

BETTANY-SALTIKOV, J. - How to do a systematic literature review in nursing. A step-by-step guide. 

Berkshire: McGraw Hill, 2012. 

BORK, A.M. - Enfermagem baseada em evidências. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 

CONSELHO INTERNACIONAL DE ENFERMEIROS - Combater a desigualdade: Da evidência à ação. Lisboa: 

Ordem dos Enfermeiros, 2012. 

CRAIG, J.V.; SMYTH, R. L. - Prática baseada na evidência : Manual para enfermeiros. Loures: Lusociência, 

2003. 

CULLUM, N. [et al.] - Enfermagem baseada em evidências : Uma introdução. Porto Alegre: Artmed, 

2010. 



 
 

Conteúdos programáticos do CPLEEMC 2015/2016 

 

PEARSON, A. [et al.] - O modelo de cuidados de saúde baseados na evidência do Instituto Joanna Briggs. 

Revista Referência. 2ª série, 12 (2010) 123-133. 

REGISTERED NURSES ASSOCIATION OF ONTARIO - Toolkit : Implementation of clinical practice guidelines. 

Toronto : RNAO, 2002. 

SCOTTISH INTERCOLLEGIATE GUIDELINES NETWORK - SIGN 50: A guideline developer's handbook [em 

linha]. SIGN: Edinburgh, 2011[Consultado em 18 de Junho de 2014]. Disponível em: 

<http://www.sign.ac.uk/pdf/sign50.pdf>. 

STREUBERT, H. .J.; CARPENTER, D. R. - Investigação qualitativa em enfermagem: avançando o imperativo 

humanista. 5ª ed. Loures : Lusodidacta, 2013. 

THE JOANNA BRIGGS INSTITUTE - Joanna Briggs Institute Reviewers’ Manual 2014 Edition handbook [em 

linha]. Adelaide : The Joanna Briggs Institute, 2014 [Consultado em 18 de Junho de 2014]. Disponível 

em:< http://joannabriggs.org/assets/docs/sumari/ReviewersManual-2014.pdf>. 

 

  



 
 

Conteúdos programáticos do CPLEEMC 2015/2016 

 

UNIDADE CURRICULAR: INTRODUÇÃO À SUPERVISÃO CLÍNICA EM ENFERMAGEM 

Horas Totais: 50 

Horas Contacto: T: 14; S: 5; OT: 6 

ECTS: 2 

 

Objetivos: 

• Analisar os processos de liderança e de supervisão das práticas clínicas; 

• Discutir os ganhos para as organizações decorrentes das diferentes dimensões da 

liderança; 

• Compreender a relevância da supervisão clínica em enfermagem para a qualidade dos 

cuidados e para o desenvolvimento de competências; 

 

Conteúdos: 

• As complexidades do contexto clínico; 

• Liderança dos processos organizacionais em saúde: conceitos e níveis; 

• Liderança, governação e supervisão em contexto clínico; 

• Supervisão clínica em enfermagem: conceito e processos;  

• Objetos de atenção no processo supervisivo;  

• Modelos de supervisão clínica em enfermagem; 

• Formação de estudantes em contexto clínico; 

• Supervisão clínica e modalidades de formação 

• Liderança, supervisão clínica e qualidade de cuidados;  

• Padrões de qualidade de cuidados de enfermagem. 

Bibliografia: 

ABREU, W. [et al.] - Promotion of Self-Care in Clinical Practice: Implications for Clinical Supervision in 
Nursing. International Journal of Information and Education Technology. 5:1 (2014) p? 

ABREU, W.; SEYDA, S.  - Effective Mentorship to Improve Clinical Decision Making and a Positive Identity: 
A Comparative Study in Turkey and Portugal. International Journal of Information and Education 

Technology. 5:1 (2014)  

ABREU, W. - Identidade, formação e trabalho: das culturas locais às estratégias identitárias dos 
enfermeiros (estudo multicasos). Coimbra : 

Formasau, 2001. 

ABREU, W. - Supervisão, qualidade e ensinos clínicos: que parcerias para a excelência em saúde? 
Coimbra: Sinais Vitais, 2003. 

ABREU, W. - Formação e aprendizagem em contexto clínico: fundamentos, teorias e considerações 

didácticas. Coimbra: Formasau, 2007. 



 
 

Conteúdos programáticos do CPLEEMC 2015/2016 

 

ABREU, W.; CALVARIO, T.  - Learning in clinical settings: the perspective of the students. In ZIAKOVA, K. 
[et al.] - Theory, education and research in Nursing. Bratislava: Comenius University, 2005. 

ANTROBUS, S.; KITSON, A. - Nursing Leadership: Influencing and shaping health policy and nursing 
practice. Journal of Advanced Nursing. 29 (1999) 746-753. 

BERNARD, J. M.; GOODYEAR, R. - The fundamentals of clinical supervision. 2nd ed. Needham Heights, 
MA: Allyn and Bacon. 1998 

BUTTERWORTH, T.; FAUGIER, J. - Clinical supervision and mentorship in nursing. London : Chapman  and 
Hall, 1992. 

NHS Executive Clinical Supervision - A Resource Pack. London: Department of Health. 1995. 

SAARIKOSKI, M. [et al.] - Student nurses’ experience of supervision and Mentorship in clinical practice: A 
cross cultural perspective.  Nurse Education in Practice. 7:6 (2007) 407-415. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Conteúdos programáticos do CPLEEMC 2015/2016 

 

UNIDADE CURRICULAR: TRANSIÇÕES SAÚDE/DOENÇA 

Horas Totais: 50 

Horas Contacto: T: 15; TP: 5; OT: 5 

ECTS: 2 

 

Objetivos: 

• Compreender o exercício profissional do enfermeiro especialista em Médico-Cirúrgica 

enquanto processo facilitador das transições saúde/doença promotoras de 

sentimentos de bem-estar; 

• Aprofundar os aspetos relacionados com as diferentes naturezas dos processos de 

transições saúde/doença quanto ao tipo, padrões e propriedades da experiência de 

transição; 

• Aprofundar os aspetos relacionados com as condições pessoais que 

facilitam/dificultam as transições saúde/doença; 

• Aprofundar os aspetos relacionados com os padrões de resposta humana às transições 

saúde/doença. 

 

Conteúdos programáticos: 

• A Teoria das Transições de Meleis como uma Teoria de Médio Alcance          

• Desenvolver o pensamento crítico em enfermagem 

• Revisão sistemática da literatura: transições 

• Análise do conceito transições     

• A conceção de cuidados baseada na Teoria das Transições  

• Terapêuticas de enfermagem 

 

Bibliografia: 

GILLESPIE, M. - Using the situated clinical decision making framework to guide analysis of nursing’ 

clinical decision making. Nurse Education in Practice. 10:6 (2010) 333-40. 

KEROUAC, S [et al.] - La pensée infirmière, 2ª ed. Laval: Beauchemin, 2003. 

LOPES, M. J. - A relação enfermeiro – doente como intervenção terapêutica de enfermagem. Coimbra: 

Formasau, 2006. 

McEWEN, M. - Introdução às Teorias de Médio Alcance. In McEWENM; WILLS, edit lit. – Bases Teóricas 

para Enfermagem. 2ª ed. Porto Alegre : Artmed, 2009. 248-265. 

MELEIS, A.  - Theoretical nursing: development and progress. 5th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & 

Wilkins, 2012. 



 
 

Conteúdos programáticos do CPLEEMC 2015/2016 

 

MELEIS, A. - Transitions Theory: Middle range and situation- specific theories in research and nursing 

practice. New York : Springer Publishing Co, 2010. 

SILVA, A. - Enfermagem Avançada: um sentido para o desenvolvimento da profissão e da disciplina. 

Servir. 55 (2007) 11-20. 

SILVA, M. A. - As intenções dominantes nas conceções de enfermagem – estudo a partir de uma amostra 

de estudantes finalistas. Porto: [s.n.], 2011. Tese de doutoramento apresentada ao Instituto de Ciências 

da Saúde da Universidade Católica Portuguesa. 

 



 
 

Conteúdos programáticos do CPLEEMC 2015/2016 

 

UNIDADE CURRICULAR: PROCESSOS ADAPTATIVOS E AUTOCONTROLE 

Horas Totais: 50 

Horas Contacto: T: 15; TP: 5; OT: 5 

ECTS: 2 

 

Objetivos: 

• Desenvolver competências para se constituírem como ajuda profissional avançada à 

pessoa na experiência de transição, promotoras de respostas adaptativas eficazes: 

o Desenvolver competências de diagnóstico diferencial, no domínio dos 

processos adaptativos: coping e autocontrolo; 

o Desenvolver competências de intervenção diferenciada, no sentido da 

promoção de respostas adaptativas eficazes face às experiências de transição. 

 

Conteúdos programáticos: 

• Aspetos conceptuais: coping e autocontrolo; a doença como fator de stress; variáveis 

antecedentes e consequentes da adaptação. 

• Natureza dos processos adaptativos nas experiências de transição: 

o Coping adaptativo, autocontrolo, bem-estar e qualidade de vida em situação 

de doença. 

• Fatores que facilitam / dificultam os processos adaptativos nas experiências de 

transição. 

• Padrões de resposta adaptativa nas experiências de transição. 

• Intervenções de enfermagem promotoras de respostas adaptativas eficazes face às 

experiências de transição. 

 

Bibliografia: 

ALTSCHULER, J. -  Working with chronic illness.  London: Macmillan Press Ltd. 1997 

CONSELHO INTERNACIONAL DOS ENFERMEIROS (ICN) - Classificação Internacional para a prática de 

enfermagem: versão 1.0. Lisboa: Ordem dos Enfermeiros, 2006. 

JOHNSON [et al.] - Nursing diagnoses, outcomes, and interventions: NANDA, NOC, and NIC Linkages. 

USA: Mosby. 2001. 

JOHNSON; MAAS; MOORHEAD - Classificação dos Resultados em Enfermagem (NOC). 2ªed. Porto 

Alegre: Artmed. 2004 

JOYCE-MONIZ, L. ; BARROS, L. - Psicologia da doença para cuidados de saúde: desenvolvimento e 

intervenção. Porto: Edições Asa. 2005. 



 
 

Conteúdos programáticos do CPLEEMC 2015/2016 

 

LAZARUS, R. S.; FOLKMAN, S. - Stress, appraisal, and coping. New York : Springer Publishing Comp, 1984. 

LAZARUS, R. S. - Emotion & adaptation. New York : Oxford University Press, 1991. 

MCCLOSKEY, Joanne; BULECHEK, Gloria - Classificação das Intervenções de Enfermagem (NIC). 3ª ed. 

Porto Alegre : Artmed. 2004. 

MONAT, A.; LAZARUS, R. S. - Stress and Coping: an anthology, 3ª ed. New York: Columbia University, 

1991. 

RICE, V. H. - Handbook of stress, coping and health: Implications for nursing research, theory and 

practice. London: Sage Publications. 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Conteúdos programáticos do CPLEEMC 2015/2016 

 

UNIDADE CURRICULAR: AUTOCUIDADO II 

Horas Totais: 50 

Horas Contacto: T: 15; TP: 5; OT: 5 

ECTS: 2 

 
Objetivos: 

• Desenvolver competências para se constituírem como ajuda profissional avançada à 

pessoa nos domínios do autocuidado e da gestão do regime terapêutico: 

o Desenvolver competências de diagnóstico diferencial, no domínio do 

autocuidado; 

o Desenvolver competências de diagnóstico diferencial, no domínio da gestão 

do regime terapêutico; 

o Desenvolver competências de intervenção diferenciada, no sentido da 

promoção do máximo potencial de autonomia das pessoas para o 

autocuidado; 

o Desenvolver competências de intervenção diferenciada, no sentido da 

promoção de uma gestão eficaz dos regimes terapêuticos. 

 
Conteúdos programáticos: 

• Aspetos conceptuais: autocuidado; potencial de autonomia; dependência; gestão do 

regime terapêutico. 

• Natureza das experiências de transição para a dependência no autocuidado e para a 

gestão do regime terapêutico. 

• Fatores que facilitam a experiência de transição para a dependência no autocuidado e 

para a gestão do regime terapêutico. 

• Fatores que dificultam a experiência de transição para a dependência no autocuidado 

e para a gestão do regime terapêutico. 

• Padrões de resposta à transição para a dependência no autocuidado e para a gestão 

do regime terapêutico. 

• Intervenções de enfermagem promotoras do máximo potencial de autonomia das 

pessoas para o autocuidado. 

• Intervenções de enfermagem promotoras de uma gestão eficaz do regime terapêutico. 

• A problemática da preparação para o regresso a casa: 

o Conhecimentos e capacidades da pessoa para o autocuidado e gestão do 

regime terapêutico 



 
 

Conteúdos programáticos do CPLEEMC 2015/2016 

 

Bibliografia: 

BASTOS, F. - Adesão e gestão do regime terapêutico do diabético tipo 2: participação das esposas no 

plano educacional. Porto : [s. n.], 2004. Dissertação de mestrado apresentada à Faculdade de Medicina 
da Universidade do Porto. 

BASTOS, F. - A pessoa com doença crónica: uma teoria explicativa sobre a problemática da gestão da 

doença e do regime terapêutico. Porto : [s. n.], 2012. Tese de Doutoramento apresentada à 
Universidade Católica Portuguesa.  

BRITO, A. - A reconstrução da autonomia após um evento gerador de dependência no autocuidado - 

Uma teoria explicativa - Porto: [s. n.], 2012. Tese de Doutoramento apresentada à Universidade Católica 
Portuguesa.  

CARPENITO-MOYET, L. - Diagnósticos de enfermagem: aplicação à prática clínica. 13ª ed. Porto Alegre: 
Artmed Editora. 2012. 

GEORGE, J. - Teorias de Enfermagem: dos fundamentos à prática profissional. 4ª ed. Porto Alegre: 
Artmed Editora. 2000. 

MELEIS, A. - Theorical nursing development & progress. 4ª Ed. Philadelphia: Lippincott Williams & 
Wilkins. 2007. 

MELEIS, A. - Transitions theory: middle-range and situation–specific theories in nursing  research and 

practice. New York: Springer Publishing Company. 2010. 

OREM, D. - Normas práticas en enfermaria. Madrid: Ediciones Pirámide, 1983. 

OREM, D. - Modelo de Orem: Conceptos en la prática. Barcelona: Masson. 1991. 

SOUSA, I. - A adesão às recomendações terapêuticas nos doentes hipertensos. Porto: [s. n.] 2005. 
Dissertação de mestrado em Ciências de Enfermagem apresentada ao Instituto de Ciências Biomédicas 
Abel Salazar.  

SOUSA, M. - Estudo dos conhecimentos e representações de doença associados à adesão terapêutica nos 

diabéticos tipo 2. Braga: [et al.], 2003. Dissertação de Mestrado em Educação, área de especialização em 
Educação para a Saúde, apresentada na Universidade do Minho. 

  



 
 

Conteúdos programáticos do CPLEEMC 2015/2016 

 

UNIDADE CURRICULAR: PRESTADOR DE CUIDADOS II 

Horas Totais: 50 

Horas Contacto: T: 15; TP: 5; OT: 5 

ECTS: 2 

 

Objetivos: 

• Desenvolver competências para se constituírem como ajuda profissional avançada à 

pessoa na experiência de transição para o papel de Prestador de Cuidados: 

o Desenvolver competências de diagnóstico diferencial, no domínio do papel de 

Prestador de Cuidados; 

o Desenvolver competências de intervenção diferenciada, no sentido da 

promoção de um exercício competente das atividades de tomar conta de 

pessoas dependentes e da prevenção do stress do Prestador de Cuidados. 

 

Conteúdos programáticos: 

• Aspetos conceptuais: papel de Prestador de Cuidados e Stress de Prestador de 

Cuidados. 

• Natureza das experiências de transição para o papel de Prestador de Cuidados. 

• Fatores que facilitam a experiência de transição para o papel de Prestador de 

Cuidados. 

• Fatores que dificultam a experiência de transição para o papel de Prestador de 

Cuidados. 

• Padrões de resposta à transição para o papel de Prestador de Cuidados. 

• Intervenções de enfermagem promotoras do exercício competente do papel de 

Prestador de Cuidados de dependentes. 

• Intervenções de enfermagem efetivas na prevenção e resolução do stress do Prestador 

de Cuidados. 

• A problemática da preparação para o regresso a casa: 

o Conhecimentos e capacidades do Prestador de Cuidados 

 

Bibliografia: 

ELIOPOULOS, Charlotte - Enfermagem gerontológica. Porto Alegre : Artmed, 2005.  

FIGUEIREDO, Daniela - Cuidados familiares ao idoso dependente. Lisboa : Climepsi, 2007.  

IMAGINÁRIO, Cristina - O Idoso dependente em contexto familiar. Coimbra : Formasau, 2004.  



 
 

Conteúdos programáticos do CPLEEMC 2015/2016 

 

MARTINS, Teresa - AVC - Acidente Vascular Cerebral: Qualidade de vida e bem estar dos doentes e 

familiares cuidadores. Coimbra : Formasau, 2006.  

NETTO, Matheus Papaléo  - Tratado de gerontologia. São Paulo : Atheneu, 2007.  

PEREIRA, Fernando, coord. - Teoria e prática da gerontologia: um guia para cuidadores de idosos. Viseu : 
Psico & Soma, 2012.  

ROACH, Sally S. - Introdução à enfermagem gerontológica. Rio de Janeiro : Editora Guanabara Koogan, 
2003.  

SEQUEIRA, Carlos - Cuidar de idosos com dependência física e mental. Lisboa : Lidel Edições Técnicas, 
2010.  

SOUSA, Liliana; FIGUEIREDO, Daniela; CERQUEIRA, Margarida - Envelhecer em família. Lisboa : Ambar, 
2006.  

TOSELAND, Ronald W.; HAIGLER, David H.; MONAHAN, Deborah J. - Education and support programs for 

caregivers : research, pratice, policy. New York: Springer, 2011.  
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UNIDADE CURRICULAR: GESTÃO DE CASOS 

Horas Totais: 50 

Horas Contacto: T: 15; TP: 5; OT: 5 

ECTS: 2 

 

Objetivos: 

• Compreender e situar os modelos de gestão de casos, num contexto estratégico de 

promoção da qualidade do exercício profissional dos enfermeiros e, por inerência, da 

qualidade dos cuidados: 

o Desenvolver competências de interpretação do papel de Gestor de casos; 

o Desenvolver competências de coordenação de equipas de enfermagem, 

orientadas para a prestação de cuidados aos clientes, ao longo de um 

“continuum” de cuidados; 

o Desenvolver competências de definição, acompanhamento e revisão dos 

processos de cuidados aos clientes que vivem transições saúde/doença, no 

contexto de equipas multidisciplinares; 

o Desenvolver competências de integração e utilização de instrumentos de 

avaliação da qualidade dos cuidados, no quadro das transições vividas pelos 

clientes. 

 
Conteúdos programáticos: 

• Conceito de Gestão de casos. 

• Evolução da gestão de casos em Enfermagem num Sistema de cuidados de saúde em 

mudança. 

• Componentes centrais da gestão de casos: Interação; Coordenação; Continuidade; 

Apreciação; Planeamento; Implementação e Avaliação. 

• Finalidades da gestão de casos e benefícios para os serviços de saúde. 

• Competências para a gestão de casos. 

• Modelos de gestão de casos no contexto dos serviços hospitalares e unidades de 

cuidados continuados. 

 
Bibliografia: 

COHEN, Elaine.; CESTA, Toni -  Nursing case management: From essentials to advanced practice 

applications. 4ª ed. - New York : Mosby, 2004. 



 
 

Conteúdos programáticos do CPLEEMC 2015/2016 

 

LAREY, Dominick L.; BLANCETT, Suzanne Smith - Handbook of nursing case management: health care 

delivery in a world of managed care. Maryland: Aspen Publishers, 1996. 

GERBER, L. - Case management models: geriatric nursing prototypes for growth. Journal of 

Gerontological Nursing. 20:7 (1994) 18-24. 

HUBER, D. - The diversity of case management models. Lippincott's Case Management. 5:6 (2000) 248-
255. 

KATHOL, Roger G; PEREZ, Rebecca; COHEN, Janice S. - The integrated case management manual: 

assisting complex patients regain physical and mental health. New York : Springer Publishinh Company, 
2010. 

LLEWELLYN, Anne; LEONARD, Margaret - Nursing case management: nursing review and resource. 3ª ed. 
– Washington : American Nurses Credentialing Center, 2009. 

SCHRIEFER, J. A.; BOTTER, M. L. - Nurse case management skills required for care management. 
Outcomes Management for Nursing Practice. 5:l (2001)  

TAHAN, H. - Case management: A heritage more than a century old. Nursing Case Management. 3:2 
(1998) 55-62. 

ZANDER, Karen - Nursing case management in the 21 st Century: Intervening where margin meets 
mission. Nursing Administration Q. 26:5 (2002) 56-67. 

ZANDER, Karen - Nursing case management: Strategic management cost and quality outcomes. Journal 

of Nursing Administration. 18:5 (1988) 23-30. 
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UNIDADE CURRICULAR: DOENTE EM ESTADO CRÍTICO 

Horas Totais: 75 

Horas Contacto: S: 35 OT: 5 

ECTS: 3 

 

Objetivos: 

• Desenvolver competências para se constituírem como ajuda profissional avançada à 

pessoa em estado crítico: 

o Desenvolver competências de reconhecimento de situações de falência ou 

grave compromisso das funções vitais; 

o Desenvolver competências de intervenção diferenciada, no sentido da 

manutenção e/ou recuperação das funções vitais, no contexto de equipas 

multidisciplinares. 

 

Conteúdos programáticos: 

• Aspetos conceptuais: doente crítico; Indicadores de gravidade. 

• Situações de falência ou grave compromisso das funções vitais. 

• Estratégias terapêuticas na abordagem da pessoa em estado crítico: 

o Aspetos relativos à vigilância; 

o Reanimação cardio-respiratória; 

o Recursos fármaco-terapêuticos; 

o Aspetos centrados na conceção de cuidados de enfermagem. 

 

Bibliografia: 

SHEEHY, S. - Enfermagem de urgência:Da teoria á pratica. 4ª ed.  Loures : Lusociência, 1998. 

SOCIETY OF CRITICAL CARE MEDICINE.  Fundamental Critical Care Support. 3th ed. 2002 

THELAN, L. A. [et al.] - Enfermagem em cuidados intensivos : diagnóstico e intervenção. 2ª ed. Lisboa : 

Lusodidacta, 1996. 
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UNIDADE CURRICULAR: CUIDADOS CONTINUADOS 

Horas Totais: 75 

Horas Contacto: S: 35 OT: 5 

ECTS: 3 

 

Objetivos: 

• Deter uma perspetiva sobre o envelhecimento da população, fatores e 

determinantes da saúde em Portugal e na Europa; 

• Entender os desafios que se colocam às pessoas e cuidadores, decorrente da 

doença crónica, dependência e incapacidade, emergentes; 

• Perceber o nível de resposta em matéria de Cuidados de Saúde dada pela Rede 

Nacional de Cuidados Continuados Integrados aos cidadãos Portugueses enquanto 

oferta intermédia de cuidados no SNS; 

• Ampliar competências de integração e utilização de instrumentos de avaliação da 

qualidade dos cuidados, no quadro das transições saúde/doença, vividas pelos 

clientes em contexto de equipas multidisciplinares; 

• Ampliar competências de coordenação de equipas de enfermagem e gestão de 

casos numa perspetiva de continuidade de cuidados em contexto das equipas da 

RNCCI; 

• Contribuir para o desenvolvimento de competências para a produção e aplicação 

de conhecimento científico avançado, no contexto dos cuidados continuados, bem 

como para a tomada de decisão autónoma, reflexiva e baseada na melhor 

evidência disponível. 

 

Conteúdos programáticos: 

− Alterações Demográficas e Envelhecimento da população portuguesa. 

− Doença Crónica em Portugal e na Europa – A Atualidade e os Desafios 

− O Empowerment, como paradigma de gestão da doença crónica. 

− Cuidados Continuados versus Continuidade de cuidados: conceitos e enquadramento 

no Sistema Nacional de Saúde.  

− A Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados: estrutura, organização e 

financiamento do sistema 

− Caracterização da atividade da RNCCI nos últimos anos. 
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− Necessidade de cuidados da pessoa idosa em situação de dependência – a realidade 

nacional e internacional. 

− Modelo de cuidados numa Equipa de Cuidados Continuados Integrados. 

− Modelo de cuidados nas unidades de internamento da RNCCI: unidades de 

convalescença; unidades de média duração e reabilitação; unidades de longa duração. 

− Cuidados paliativos em Portugal - Filosofia e Princípios Organizativos. 

− Modelo de cuidados em unidades de internamento de cuidados paliativos: controlo 

sintomático.  

− Sofrimento e Luto das pessoas e familiares em fase de fim de vida. 

− Cuidados em Lares de idosos: modelo de cuidados - autocuidado e promoção da 

autonomia  

 

Bibliografia: 

BARBOSA, António ; NETO, Isabel Galriça -  Manual de cuidados paliativos. Lisboa : Faculdade de 
Medicina de Lisboa, Centro de Bioética, Núcleo de Cuidados Paliativos e Fundação Calouste Gulbenkian, 
2006.  

FERREIRA, L. G. O. - O efeito da referenciação de utentes para a Rede Nacional de Cuidados Continuados 

Integrados sobre a demora média de internamentos no Centro Hospitalar do Porto. Porto : [s. n.], 2012. 
Dissertação de Mestrado apresentada à Faculdade de Economia da Universidade do Porto. 

HAGGERTY, J. [et al.] - Continuity of care: a multidisciplinary review. BMJ . 327 (2003) 1219-1221. 

LOPES, M. [et al.] - Plano Nacional de Saúde 2011-2016. Cuidados Continuados Integrados: Analisando o 

presente, perspetivando o futuro [Em linha]. Universidade de Évora: Escola Superior de Enfermagem de 
S. João de Deus, Centro de Investigação em Ciências e Tecnologias da Saúde, 2010. Disponível em: 
<http://www.observaport.org/sites/observaport.org/files/CSC1_8.pdf > 

OCDE - economic policy reforms: public spending on health and long term care – a new set of projections. 
OECD : Economic Policy Papers, 2013. 

OMS/EUROPEAN OBSERVATORY ON HEALTH SYSTEMS AND POLICIES. tackling  chronic diseases in 

europe: strategies, interventions and challenges . European Observatory on Health, Systems and 
Policies. Observatory studies series nº 20, 2010 

ORDEM DOS ENFERMEIROS - Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados : referencial do 

enfermeiro [Em linha]. Lisboa : Conselho de Enfermagem, 2009. Disponível em: 

<http://www.ordemenfermeiros.pt/documentosoficiais/Documents/RNCCI%20-
%20v.FINAL%20Referencial%20do%20Enfermeiro%20-%20Abril%202009.pdf > 

SPARBEL K. J. H. ; ANDERSON, M. A. -  Integrated literature review of continuity of care: Part 1, 
Conceptual Issues. Journal of Nursing Scholarship. 32 (2000) 17-24. 

UIJEN, A. [et al.] How unique is continuity of care? A review of continuity and related concepts. Family 

Practice. 29 (2012) 264-271. 

UMCCI -  Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados. Modelo de Referenciação de Utentes [Em 
linha]. 2009. Disponível 
em:<http://www.umcci.minsaude.pt/SiteCollectionDocuments/ModelodeReferenciacaoRNCCI_Setembr
o2009__corrigido.pdf > 
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PAÚL, M. C.; FONSECA; A. M. - Envelhecer em Portugal : psicologia saúde e prestação de cuidados. 

Lisboa : Climepsi Editores, 2005. 

RIBEIRO, M. L.  - O Cuidador principal do doente terminal : vivências numa unidade de cuidados 

continuados. Porto : [s. n.], 2004.Tese de Mestrado em Ciências de Enfermagem apresentada no 
Instituto Ciências Biomédicas de Abel Salazar. 
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UNIDADE CURRICULAR: PROJETO DE ESTÁGIO EM ENFERMAGEM MÉDICO-CIRÚRGICA 

Horas Totais: 50 

Horas Contacto: S: 20 OT: 5 

ECTS: 2 

 

Objetivos: 

• Promover a integração de saberes através da sua aplicação contextualizada. 

• Promover uma cultura de liberdade, participação, reflexão, qualidade e avaliação que 

realce a responsabilidade de cada enfermeiro nos processos de mudança pessoal e 

social. 

• Desenvolver atitudes de responsabilização pessoal e social dos enfermeiros na 

constituição dos seus itinerários e projetos de vida, sob uma perspetiva de formação 

para a cidadania participada, para a aprendizagem ao longo da vida e para a promoção 

de um espírito empreendedor. 

• Promover a orientação profissional dos enfermeiros, relacionando o projeto 

desenvolvido com os seus contextos sociais e, em particular, com os contextos de 

trabalho. 

Descrição: 

A Área de Projeto de Estágio em Enfermagem Médico-Cirúrgica é um espaço de realização de 

projetos significativos no contexto da prática clínica de enfermagem. O trabalho de projeto 

deve ser concebido numa lógica de integração curricular, com uma natureza interdisciplinar e 

transdisciplinar, visando a realização de projetos concretos por parte dos estudantes, com o 

fim de desenvolver nestes uma visão integradora do saber. O enfermeiro deverá enquadrar o 

projeto proposto nos objetivos dos seus projetos de vida profissional e pessoal. 

  

É uma área que procura envolver os enfermeiros na conceção, realização e avaliação de 

projetos, permitindo-lhes articular saberes de diversas áreas curriculares em torno de 

problemas ou temas de pesquisa ou de intervenção. 

 

O Projeto de Estágio deverá privilegiar situações de aprendizagem que coloquem o enfermeiro 

perante a realidade como problema, que promovam a reflexão anterior à decisão, a 
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participação nas decisões, o desenvolvimento de uma cultura de rigor e de uma avaliação que 

lhes permitam ganhar confiança perante a mudança, a inovação ou a incerteza. 

 
  

Bibliografia: 

ANDER-EGG, E.; IDÁÑEZ, M. - Esquema geral para o desenho de um projecto. In Como elaborar um 
projecto : guia para desenhar projectos sociais e culturais. Lisboa : CPIHTS (Centro Português de 
Investigação em História e em Trabalho Social), 1999. 

ARGYRIS, C.; SHON, D. - Theory in practice : increasing professional effectiveness. San Francisco : Jossey-
Bass Publishers, 1982. 

BASTO, M. - Da Intenção de mudar à mudança – Um caso de intervenção num grupo de enfermeiras. 
Lisboa : Ed. Reis dos Livros, 1998. 

BOTERF, G. - De la Compétence. Paris : Les Editions d’Organisation, 1995. 

GARVIN, D. [et al.] - Aprender a aprender. HSM Management. 9:2 (1998) 58-65. 

LEITE, E.; MALPIGUE, M.; SANTOS, M. - Metodologia de Projecto – Um projecto de Mudança? In 
Trabalho de projecto - 1. Aprender por projectos centrados em problemas. Porto: Edições Afrontamento, 
1989. p. 75-82. 

SCHÖN, D. A - la recherche d'une nouvelle épistémologie de la pratique et de ce qu'elle implique pour 
l'éducation des adultes. In BARBIER, Jean-Marie, org. - Savoirs Théoriques et Savoirs d'Action. Paris :PUF, 
1992. p. 201-222. 

SILVA, A. - Sistemas de informação de enfermagem – uma teoria explicativa da mudança. Coimbra : 
Formasau e ESEnfSJ, 2005. 
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UNIDADE CURRICULAR: ESTÁGIO I - ENFERMAGEM MÉDICO-CIRÚRGICA 

Horas Totais: 350 

Horas Contacto: E: 260; S:10; OT: 5 

ECTS: 14 

 

Objetivos: 

Globalmente, espera-se que o aluno desenvolva e aprofunde competências nos domínios: 

prática profissional, ética e legal; prestação e gestão de cuidados; e, desenvolvimento 

profissional no âmbito da enfermagem médico-cirúrgica. 

 

Pretende-se que o aluno desenvolva competências de prestação de cuidados de enfermagem 

no âmbito da enfermagem médico-cirúrgica, que se constituam como ajuda profissional 

avançada à pessoa idosa e ou com doença crónica, dependente ou em fim de vida, na 

experiência de transição: 

o Desenvolvimento de competências de diagnóstico diferencial, no domínio dos 

processos adaptativos: coping e autocontrolo; 

o Desenvolvimento de competências de intervenção diferenciada, no sentido da 

promoção de respostas adaptativas eficazes face às experiências de transição. 

o Desenvolvimento de competências de diagnóstico diferencial, no domínio do 

papel de Prestador de Cuidados; 

o Desenvolvimento de competências de intervenção diferenciada, no sentido da 

promoção de um exercício competente das atividades de tomar conta de 

pessoas dependentes e da prevenção do stress do Prestador de Cuidados. 

o Desenvolver competências de reflexão e problematização no âmbito das 

transições vivenciadas pela pessoa idosa e/ou com doença crónica, 

dependente ou em fim de vida; 

o Desenvolvimento de competências de intervenção diferenciada, direcionadas 

para o apoio à pessoa e família no contexto dos cuidados continuados. 

 

Pretende-se que o aluno desenvolva competências de prestação de cuidados de enfermagem 

no âmbito da enfermagem médico-cirúrgica, que se constituam como ajuda profissional 

avançada à pessoa em estado crítico: 

o Desenvolvimento de competências de reconhecimento de situações de 

falência ou grave compromisso das funções vitais; 
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o Desenvolvimento de competências de intervenção diferenciada, no sentido da 

manutenção e/ou recuperação das funções vitais, no contexto de equipas 

multidisciplinares. 

 

Pretende-se que o aluno desenvolva competências de coordenação de equipas de 

enfermagem, orientadas para a prestação de cuidados aos clientes, ao longo de um 

“continuum” de cuidados, no âmbito da enfermagem médico-cirúrgica, que se constituam 

como estratégico de promoção da qualidade do exercício profissional dos enfermeiros e, por 

inerência, da qualidade dos cuidados: 

o Desenvolvimento de competências de definição, acompanhamento e revisão 

dos processos de cuidados aos clientes que vivem transições saúde/doença, 

no contexto de equipas multidisciplinares; 

o Desenvolvimento de competências de integração e utilização de instrumentos 

de avaliação da qualidade dos cuidados, no quadro das transições vividas pelos 

clientes. 

 

Descrição: 

Os Estágios I e II realizar-se-ão em Unidades de cuidados, direcionadas para o 

acompanhamento do doente em estado crítico (Unidades de Cuidados Intensivos, Serviços de 

Urgência) e para a assistência ao doente nas transições de saúde/doença e preparação do 

regresso a casa (unidades de internamento médico-cirúrgica e cuidados continuados). Estes 

estágios serão desenvolvidos de forma integrada com o projeto de estágio desenvolvido por 

cada estudante. 
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UNIDADE CURRICULAR: ESTÁGIO II - ÁREA DE PROJECTO EM ENFERMAGEM MÉDICO-CIRÚRGICA 

Horas Totais: 350 

Horas Contacto: E:260; S:10; OT: 5 

ECTS: 14 

 

Objetivos: 

Globalmente, espera-se que o aluno desenvolva e aprofunde competências nos domínios: 

prática profissional, ética e legal; prestação e gestão de cuidados; e, desenvolvimento 

profissional no âmbito da enfermagem médico-cirúrgica. 

 

Pretende-se que o aluno desenvolva competências de prestação de cuidados de enfermagem 

no âmbito da enfermagem médico-cirúrgica, que se constituam como ajuda profissional 

avançada à pessoa idosa e ou com doença crónica, dependente ou em fim de vida, na 

experiência de transição: 

o Desenvolvimento de competências de diagnóstico diferencial, no domínio dos 

processos adaptativos: coping e autocontrolo; 

o Desenvolvimento de competências de intervenção diferenciada, no sentido da 

promoção de respostas adaptativas eficazes face às experiências de transição. 

o Desenvolvimento de competências de diagnóstico diferencial, no domínio do 

papel de Prestador de Cuidados; 

o Desenvolvimento de competências de intervenção diferenciada, no sentido da 

promoção de um exercício competente das atividades de tomar conta de 

pessoas dependentes e da prevenção do stress do Prestador de Cuidados. 

o Desenvolver competências de reflexão e problematização no âmbito das 

transições vivenciadas pela pessoa idosa e/ou com doença crónica, 

dependente ou em fim de vida; 

o Desenvolvimento de competências de intervenção diferenciada, direcionadas 

para o apoio à pessoa e família no contexto dos cuidados continuados. 

 

Pretende-se que o aluno desenvolva competências de prestação de cuidados de enfermagem 

no âmbito da enfermagem médico-cirúrgica, que se constituam como ajuda profissional 

avançada à pessoa em estado crítico: 

o Desenvolvimento de competências de reconhecimento de situações de 

falência ou grave compromisso das funções vitais; 
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o Desenvolvimento de competências de intervenção diferenciada, no sentido da 

manutenção e/ou recuperação das funções vitais, no contexto de equipas 

multidisciplinares. 

 

Pretende-se que o aluno desenvolva competências de coordenação de equipas de 

enfermagem, orientadas para a prestação de cuidados aos clientes, ao longo de um 

“continuum” de cuidados, no âmbito da enfermagem médico-cirúrgica, que se constituam 

como estratégico de promoção da qualidade do exercício profissional dos enfermeiros e, por 

inerência, da qualidade dos cuidados: 

o Desenvolvimento de competências de definição, acompanhamento e revisão 

dos processos de cuidados aos clientes que vivem transições saúde/doença, 

no contexto de equipas multidisciplinares; 

o Desenvolvimento de competências de integração e utilização de instrumentos 

de avaliação da qualidade dos cuidados, no quadro das transições vividas pelos 

clientes. 

 

Descrição: 

Os Estágios I e II realizar-se-ão em Unidades de cuidados, direcionadas para o 

acompanhamento do doente em estado crítico (Unidades de Cuidados Intensivos, Serviços de 

Urgência) e para a assistência ao doente nas transições de saúde/doença e preparação do 

regresso a casa (unidades de internamento médico-cirúrgica e cuidados continuados). Estes 

estágios serão desenvolvidos de forma integrada com o projeto de estágio desenvolvido por 

cada estudante. 
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UNIDADE CURRICULAR: CONTROLO DE INFEÇÃO 

Horas Totais: 50 

Horas Contacto: T:15; TP:5; OT: 5 

ECTS: 2 

 

Objetivos: 

• Desenvolver competências avançadas na área da prevenção, vigilância e controlo de 

infeção associada aos cuidados de saúde: 

o Desenvolver capacidades de análise e reflexão face aos problemas concretos 

da infeção associada aos cuidados de saúde; 

o Conhecer a dinâmica nacional e institucional do controlo de infeção; 

o Identificar problemas e selecionar as intervenções adequadas e eficazes na 

infeção associada aos cuidados de saúde. 

 

Conteúdos: 

• Infeção associada aos cuidados de saúde: contexto e problemática. 

• Qualidade em saúde e medidas eficientes na prevenção e controlo de infeção.  

• Emergência e resistências dos microorganismos. 

• Cultura da segurança e gestão dos riscos ocupacionais. 

• Vigilância epidemiológica. 

• Controlo de infeção: organização institucional/nacional e documentos legais. 

• Planeamento e gestão de programas de controlo de infeção. 

 

Bibliografia: 

FERNANDES, A., ed. lit. - Infecção hospitalar e suas interfaces na área da saúde. S. Paulo : Atheneu, 

2000. 2 vols. 

MALAGÓN-LONDOÑO, G. E.; ESQUIVEL, L.  -  Infecciones hospitalarias. Colombia : Panamericana. 1995. 

MARTINS, M. A. - Manual de infecção hospitalar : epidemiologia, prevenção e controlo. 2ª ed. Rio de 

Janeiro : Medsi, 2000. 

OLIVEIRA, A. C. - Infecções hospitalares : epidemiologia, infecção e controlo. Rio de Janeiro : Guanabara 

Koogan, 2005. 

WENZEL, R. - Prevention and control of nosocomial infections. 3ª ed. Baltimore : Williams & Wilkins, 

1997. 

WILSON, J. - Infection control in clinical practice. London : Bailliére Tindall. 1995. 
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UNIDADE CURRICULAR: QUALIDADE EM SAÚDE  

Horas Totais: 50 

Horas Contacto: T:15; TP:5; OT: 5 

ECTS: 2 

 

Objetivos: 

• Adquirir conhecimento sobre conceitos básicos relacionados com Qualidade em Saúde 

nomeadamente Garantia de Qualidade, Melhoria Contínua e Qualidade Total 

• Conhecer os principais tipos de abordagem da Qualidade em Saúde e os métodos mais 

utilizados 

• Adquirir capacidades para o manuseamento de programas específicos de qualidade 

em cuidados de saúde 

 

Conteúdos: 

• Conceitos e enquadramento da Qualidade Organizacional em Serviços de Saúde 

• Bases metodológicas da avaliação da Qualidade: Critério, Padrão, Validação de 

Critérios de Qualidade 

• Garantia de Qualidade e Melhoria Contínua da Qualidade 

• Processos de Acreditação 

• A satisfação como dimensão da qualidade: conceitos, metodologias e modelos 

 
Bibliografia: 

DONABEDIAN, Avedis - An introduction to quality assurance in health care. Oxford : University Press, 

2003. 

ROCHA, J. A. - Gestão da qualidade : aplicação aos serviços públicos. Lisboa : Escolar Editora, 2006. 

MEZOMO, João - Gestão da qualidade na saúde : princípios básicos. São Paulo : Manole, 2001. 

PIRES, António - Sistemas de gestão da qualidade. Lisboa : Edições Sílabo, 2012. 

PEREIRA, Filipe - Informação e qualidade - Do exercício profissional dos enfermeiros. Coimbra : 
Formasau, 2009. 

PINTO, Carlos A. Marques [et al.] - Fundamentos de gestão. 3ª ed. Lisboa : Presença, 2010. 

TEIXEIRA, António ; ANTÓNIO, Nelson – De Deming ao modelo de excelência da EFQM. Lisboa : Edições 
Sílabo, 2009. 

FERNANDES, Alexandra - Tipologia da aprendizagem organizacional: teorias e estudos. Lisboa : Livros 
Horizonte, 2007. 

LOPES, Albino - Manual de gestão da qualidade. Lisboa : Editora RH, 2007. 

LE BOTERF, Guy - Construir as competências individuais e colectivas. Lisboa : Edições Asa, 2005. 
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UNIDADE CURRICULAR: DIREITO E POLÍTICAS EM SAÚDE 

Horas Totais: 50 

Horas Contacto: T:15; TP:5; OT: 5 

ECTS: 2 

 

Objetivos: 

• Conhecer as disposições legais do sistema de saúde e áreas jurídicas presentes no 

âmbito da prestação de cuidados de saúde: 

o Reconhecer o Direito como uma dimensão essencial na prática da prestação 

de cuidados de enfermagem (direitos e deveres dos doentes, responsabilidade 

por danos, proteção e confidencialidade dos dados); 

o Compreender os princípios jurídicos como instrumentos de melhoria da 

qualidade na prestação dos cuidados de enfermagem e da qualidade do 

sistema de saúde. 

 

Conteúdos: 

• Direito da Saúde, conceitos e elementos estruturantes. 

• Legislação do Sistema de Saúde e do Serviço Nacional de Saúde. 

• Modelos de contratualização da prestação de cuidados de saúde.  

• Implicações legais da responsabilidade profissional do enfermeiro. 

• Direitos e deveres dos cidadãos em situação de doença. 

• Segurança dos cuidados e problemática do Erro em cuidados de saúde. 

 

Bibliografia: 

CARVALHO, L. N.; PINTO, N. S.; ALMEIDA, P. B. - Introdução ao estudo do direito e do estado. Lisboa : Ed. 
Universidade Aberta, 1998. 

LOBATO DE FARIA, P. -  The role of health law, bioethics and human rights to promote a safer and 

healthier world. Lisboa : Ed. FLAD e ENSP-UNL, 2006. 

MARQUES DOS SANTOS, A. [et al.] - Direito da saúde e bioética. Lisboa: Ed. Associação Académica da 
Faculdade de Direito de Lisboa, 1996. 

OLIVEIRA, A. [et al.] - Direito da saúde e bioética. Lisboa : Ed. Lex, 1991. 

SILVA, P. M. - Convenção dos Direitos do Homem e da Biomedicina Anotada. Lisboa : Ed. Cosmos. 1997. 

VAZ, I. S.  - Aspectos jurídicos da enfermagem. Maia : Cerqueira e Bessa, 1996. 
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UNIDADE CURRICULAR: ECONOMIA EM SAÚDE 

Horas Totais: 50 

Horas Contacto: T:15; TP:5; OT: 5 

ECTS: 2 

 

Objetivos: 

• Adquirir conhecimentos sobre economia da saúde e sua contribuição para o estudo do 

sector da saúde. 

 

Conteúdos programáticos: 

• Introdução à economia da saúde 

• O Serviço Nacional de Saúde e as Organizações em saúde 

• Equidade e desigualdade no acesso aos recursos em saúde 

• Procura de saúde e necessidades em saúde 

• Financiamento e despesa em saúde 

• Avaliação económica em saúde 

 

Bibliografia: 

1. BARROS, Pedro Pita - Economia da Saúde: Conceitos e Comportamentos. Coimbra: 

Almedina, 2009.  

2. FREDERICO, Manuela - Preferências da comunidade no domínio da saúde: aplicação do 

método de "disposição de pagar". Coimbra : Quarteto, 2000. 

3.  FREDERICO, Manuela - Princípios de Economia da Saúde. Coimbra: Formasau, 2000. 

4. LUBITZ, J. - Health, technology and medical care spending. Health Affairs (Project Hope), 24 

Suppl 2 (2005), p. 81-85.  

5. PORTUGAL. Ministério da Saúde - Relatório Final da Comissão para a Sustentabilidade do 

Financiamento do Serviço Nacional de Saúde [Em linha]. Lisboa: Ministério da Saúde, 2007. 

Disponível em WWW: <URL: http://www.portaldasaude.pt/NR/rdonlyres/050CB0A2-7ACC-

4975-A1E4-312A1FBE12D/0/RelatorioFinalComissaoSustentabilidadeFinanciamentoSNS.pdf 

6. NEVES, M.R. - Fundamentos Teóricos da Análise Custo-Benefício. Documento de Trabalho, 

13. Tomar: Gabinete de Publicações do Instituto Politécnico de Tomar, 2003. 
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7. PORTER, Michael E.; TEISBERG, Elizabeth Olmsted - Redefining health care: creating value-

based competition on results. Boston: Harvard Business School Press, 2006.  

8. SANTANA, M. F. - A Procura de Saúde e de Cuidados de Saúde. Lisboa: Associação 

Portuguesa de Economia da Saúde, 1995.  

9. SOUSA, Ana Paula - Impacto redistributivo dos benefícios fiscais na área da saúde em 

Portugal: 1980-1990. Tese de Mestrado em Gestão e Economia da Saúde, apresentada à 

Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Coimbra: [s.n.], 2000. 

10. ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - A Carta de Tallinn: os Sistemas de Saúde pela Saúde e 

pela Prosperidade. Lisboa: Ordem dos Enfermeiros, 2008. 
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UNIDADE CURRICULAR: DIVERSIDADE CULTURAL 

Horas Totais: 50 

Horas Contacto: T:6; TP:8; OT: 11 

ECTS: 2 

 

Objetivos: 

• Compreender a problemática da educação inter-multicultural e o processo de 

transnacionalização e exclusão social. 

• Conhecer a realidade portuguesa e o trabalho das organizações/associações, face aos 

desafios da saúde na sociedade atual 

 

Conteúdos programáticos: 

• Globalização  

• Migração internacional 

• Etnias, racismo e multiculturalismo 

• Perceção de diferenças culturais e o processo identitário das minorias  

• Organizações e associações nacionais face à realidade de um país multicultural 

• O profissional de enfermagem perante a diversidade cultural e os grupos minoritários  

 

Bibliografia: 

BARRETO, A., org. - Globalização e Migrações. Lisboa : ICS, 2005. 

BENTO, A.; BARRETO, E. - Sem-amor, sem-abrigo. Lisboa : Climepsi Editores, 2002. 

CASTLES, S. - Globalização, transnacionalismo e novos fluxos migratórios : dos trabalhadores convidados 

às migrações globais. Lisboa : Fim de Século Editora, 2005. 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS - Dinâmicas Multiculturais : novas faces, outros olhares. Lisboa: ICS, 

1997. Vol. 3. 

INSTITUTO SUPERIOR DE PSICOLOGIA APLICADA- Actas da 2ª Conferência – Desenvolvimento 

Comunitário e Saúde Mental : Diversidade e multiculturalidade. Lisboa : ISPA, 2001. 

MINUCHIN, P.; COLAPINTO, J.; MINUCHIN, S. - Trabalhando com famílias pobres. Porto Alegre : Artmed 

Editora, 1999. 

VALA, J.; BRITO, R.; LOPES, D. - Expressões do racismo em Portugal. Lisboa : ICS, 1999. 
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UNIDADE CURRICULAR: ATIVIDADE FÍSICA E DESENVOLVIMENTO HUMANO 

Horas Totais: 50 

Horas Contacto: T:5; TP:10; OT: 15 

ECTS: 2 

 

Objetivos: 

• Perceber a importância do movimento corporal no desenvolvimento do indivíduo;  

• Adquirir posturas músculo - esqueléticas adequadas na prestação de cuidados à 

pessoa; 

• Experienciar exercícios conducentes à prevenção de acidentes músculo – esqueléticos; 

• Contribuir para o desenvolvimento de competências específicas para intervir na área 

desportiva. 

 

Conteúdos programáticos: 

• Cinesiologia - conceito de mobilidade;  

• Fisiologia do movimento - mecânica corporal; 

• Contributos do movimento para a saúde individual;  

• A mobilidade ao longo da vida; 

• Riscos músculo esqueléticos na atividade de enfermagem; 

• Lesões mais frequentes nos vários desportos;  

• Método de reeducação postural global (RPG); 

• Educação e reeducação postural e psicomotora - exercícios específicos para a 
manutenção da postura; 

• Intervenções de enfermagem na atividade desportiva. 
 

Bibliografia: 

AMERICAN COLLEGE OF SPORTS MEDICINE (2006) Manual de ACSM para avaliação da aptidão física 
relacionada com a saúde. Rio de Janeiro. Guanabara Koogan 

BRICOT, Bernard (2001) Posturologia. São Paulo. Ícone 

CHAITOW, Leon (2008) Guia prático: disfunções músculo-esqueléticas. Manutenção da flexibilidade e do 
equilíbrio. Barueri. Manole 

HAYWOOD, Kathleen M. (2010) Desenvolvimento motor ao longo da vida. Porto Alegre. Artmed 

MARQUES, Alfredo S. (2005) Saúde, desporto e enfermagem. Coimbra. Formasau 

PAPALIA, Diane E. (2009) Desenvolvimento Humano. Porto Alegre. Artmed 

RAMÉ, Alain (2012) Anatomia e fisiologia. Lisboa. Climepsi 

SOUCHARD, Philippe (2005) RPG: Princípios de la reeducación postural global. Barcelona. Paidotribo 

UMPHRED, Darcy Ann (2007) Reabilitação neurológica prática. Rio de Janeiro. Guanabara Koogan 

VERDERI, Érica (2008) Programa de educação postural. São Paulo. Phorte 
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UNIDADE CURRICULAR: TERAPIAS COMPLEMENTARES E REABILITAÇÃO 

Horas Totais: 50 

Horas Contacto: T:15; OT: 15 

ECTS: 2 

 

Objetivos 

� Adquirir conhecimentos sobre Tuina e Acupuntura; 

� Adquirir conhecimentos e capacidades para implementar tratamento a 3/4 patologias 

escolhidas pelos alunos; 

� Desenvolver competência dos alunos na aplicação prática e sua utilização do método 

kinesio; 

� Compreender a fisiopatologia da disfunção somática; 

� Compreender o diagnóstico estrutural utilizado na terapia manual avançada; 

� Aplicar técnicas de tecidos moles. 

 

Conteúdos 

� Definição de Medicina Tradicional Chinesa; os 4 tipos de constituição; Yin/yang; 

Condutos; Acupontos; o que é a Tuina; 

� Os agentes que podem provocar doença; 

� Técnicas de aplicação da Tuina; 

� Introdução da técnica e treino; 

� Como tratar 2 das patologicas recorrendo a acupuntura e Tuina; 

� Treino do tratamento; 

� Introdução ao Método Kinesio Taping; 

� Pressupostos e propriedades do Método Kinesio Taping; 

� Efeitos do Método Kinesio Taping; 

� Áreas de aplicação do Método Kinesio Taping; 

� Indicações e Contra-Indicações do Método Kinesio Taping; Princípios de aplicação do 

Método Kinesio Taping; 

� Técnicas e formas de aplicação; 

� Cuidados a ter na aplicação do Método Kinesio Taping; 

� Conceitos básicos da Terapia Manual Avançada/Osteopatia; 

�  Princípios fundamentais da Terapia Manual Avançada/Osteopatia; 

�  Modelos de Intervenção em Terapia Manual Avançada/Osteopatia; 



 
 

Conteúdos programáticos do CPLEEMC 2015/2016 

 

� Procedimentos em Terapia Manual Avançada/Osteopatia; 

� Lesão manipulável; 

� Tipos de técnicas manipulativas; 

�  Indicações e contra-indicações das técnicas manipulativas; 

�  Disfunção somática (causas, diagnóstico e tratamento); 

� Barreiras de restrição de movimento; 

� Critérios no diagnóstico da disfunção somática; 

� Implicações e fenómenos patológicos na disfunção somática;  

� Fatores associados à disfunção somática; 

� Manipulação (diagnóstico e prescrição); 

� Objetivos e efeitos da manipulação; 

� Fatores que influenciam a manipulação; 

� Principais regras na manipulação; 

� Complicações após a manipulação; 

� Técnicas de tecidos moles. 

 

BIBLIOGRAFIA 

AGUIRRE, Txema; Kinesiology Taping – Teoría y práctica; ISBN 978-84-614-0986-0 

BUSQUET, Léopold - As cadeias fisiológicas : tratamento do crânio / Léopold Busquet ; trad. Marcos 

Ikeda. - 2ª ed. - São Paulo : Manole, 2009. - Vol. V (334 p.). 

BUSQUET-VANDERHEYDEN, Michèle -As cadeias fisiológicas : a cadeia visceral abdome/pelve: descrição 

e tratamento / Michèle Busquet-Vanderheyden ; trad. Marcos Ikeda. - 2ª ed. - São Paulo : Manole, 2009. 

- 6 Vol. (158 p.)  

CHANTEPIE, André -Osteopatia clínica e prática / André Chantepie, Jean-François Pérot, Philippe 

Toussirot ; trad. Anita Alves Sampaio. - São Paulo : Andrei, 2008. - 430 p.  

GRETEN, Henry – Clinical Subjects: course version. 5ª edição. Heidelberg: Heidelberg School Editions, 
2011. ISBN: 978-3-939087-06-9       

GRETEN, Henry – Understanding TCM: course version. 5ª edição. Heidelberg: Heidelberg School Editions, 
2010. ISBN: 3-939087-07-6       

HEMPEN, Carl; CHOW, Velia – Pocket Atlas of Acupunture. Stuttgart: Thieme, 2006. ISBN: 3-13-141721-8 

KASE, Kenso et all (Kinesio Taping Association); Kinesio Taping Perfect Manual; Japan 1998 

MACIOCIA, Giovanni – A prática da Medicina Chinesa: tratamento de doenças com acupuntura e ervas 
chinesas. São Paulo: Roca, 1996. ISBN: 85-7241-146-1 

PORKERT, Manfred – The essentials of Chinese Diagnostics. Zurique: Acta Medicinae Sinensis,1983. 
ISBN: 0-912379-00-6 

PORKERT, Manfred; HEMPEN, Carl – Classical Acupunture: the standard textbook. Dinkelscherben: 
Phainon Editions & Media GmbH, 1995. ISBN: 3-89520-009-3  
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UNIDADE CURRICULAR: REABILITAÇÃO GERONTOGERIÁTRICA 

Horas Totais: 50 

Horas Contacto: T: 15; S: 15 

ECTS: 2 

 

Objetivos: 

� Proporcionar a nível do desenvolvimento pessoal, atitudes potenciadoras de 

capacidades que facultem a relação de ajuda com os idosos; 

� Desenvolver capacidades de trabalho no que se refere à apreciação, planeamento, 

execução e avaliação dos cuidados aos idosos; 

� Ajustar técnicas de reabilitação à pessoa idosa para a manutenção/ promoção da sua 

independência no autocuidado; 

� Mobilizar conhecimento para intervir nos cuidadores de idosos na manutenção/ 

promoção da sua saúde.  

 

Conteúdos programáticos: 

� Enfermagem Gerontogeriátrica: A emergência do debate: 

� Mudanças populacionais; 

� Mudanças profissionais; 

� Mudanças na formação em cuidados aos idosos; 

� Influências remotas, intermédias e diretas na saúde dos idosos; 

� O utilizador idoso, no contexto de cuidados de saúde e de enfermagem:  

� Do modelo biomédico ao modelo holístico, em cuidados de enfermagem; 

� Modelos de organização de cuidados de enfermagem gerontogeriátricos; 

� O panorama nacional sobre os cuidados aos idosos e sua reabilitação; 

� A pessoa idosa no centro dos cuidados de enfermagem; 

� A pessoa idosa no centro dos cuidados; 

� Cidadania, participação e empowerment; 

� A reabilitação da pessoa idosa – perspetiva de enfermagem; 

� Os desafios atuais em cuidados de enfermagem gerontológicos e geriátricos; 

� Questões demográficas e suas repercussões nos cuidados de enfermagem 

gerontogeriátricos; 

� Questões demográficas: repercussões na formação dos enfermeiros; 

� A sociedade, os programas de reabilitação e…posso participar? 
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Bibliografia: 

COSTA, M.ª A.  – Cuidados de enfermagem aos idosos. Percursos de formação e de investigação. In: 
PAÚL, Constança; FONSECA, António (Ed.) – Envelhecer em Portugal. Psicologia. Saúde e Cuidad os. 
Climepsi (no prelo).2005 

COSTA, M.ª A.  - Cuidar idosos. formação, práticas e competências dos enfermeiros. Coimbra : 
Formasau, 2007  2º ed.- 327 p. 

FILHO, W.J. – Terapêutica do idoso – Manual da Liga do GAMIA. Rio de Janeiro. Rubio 2ªed. 2008- 426p. 

GONÇALVES, Florbela -  Efeito do exercício físico na pressão arterial dos idosos. In: Geriatria.2003  vol. 
15, nº 151, (Fev.Março), p.10-15. 

LOBO, Alexandrina de Jesus Serra - Padrão de actividade física diária dos idosos institucionalizados. In: 
Revista Investigação em Enfermagem. 2006- N.º 14 (Ago), p. 16-19 

MCLNTYRE, A; ATWAL,A – Terapia ocupacional e a terceira idade. São Paulo. Santos 2007.236p. 

MARTINS, Rosa M. Lopes - Enfermagem de reabilitação: uma variável chave na promoção da saúde dos 
idosos. In: Revista Sinais Vitais. - nº 46, (Jan./2003), p.55-58 

SQUIRE, Anne  Saúde e bem-estar para pessoas idosas: fundamentos básicos para a prática. Loures : 
Lusociência - Edições Técnicas e Científicas, Lda., 2005. 430 p. 

NUNES, M.I.; FERRETTI; R.E.; SANTOS;M – Enfermagem em Geriatria e Gerontologia.Rio de Janeiro. 
Guanabara. 2012. 214p. 

NAHAS, M. – Atividade Fisica saúde e qualidade de vida . Florianóples. 6ª Ed. Rumo design. 2013 335p. 
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DESIGNAÇÃO: EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE 

Horas Totais: 50 

Horas Contacto: T:15; TP: 5; OT: 5 

ECTS: 2 

 

Objetivos: 

• Promover a educação para a saúde ao utente e família/cuidador  

• Desenvolver uma postura crítica face ao trabalho desenvolvido em promoção e 

educação para a saúde 

• Refletir sobre os principais modelos e práticas de intervenção tendo em atenção os 

grupos populacionais de risco. 

• Elaborar um projeto com base em situações previamente definidas. 

 

Conteúdos programáticos: 

• Educação e Promoção da Saúde - bases conceptuais: 

o Os conceitos de Educação e Promoção da Saúde 

o O domínio de ação da promoção de saúde: breve referência ao seu 

desenvolvimento histórico e análise dos principais documentos produzidos 

nesta área desde a Carta de Ottawa até ao presente. 

o O Efeito iatrogénico da promoção da saúde 

o Papel da Educação para a Saúde na Promoção da Saúde e as suas principais 

correntes 

o A educação para a Saúde em Portugal  

• Planeamento de atividades de educação para a saúde 

• Metodologias e estratégias de educação para a saúde 

 

Estratégias Pedagógicas: 

A nível teórico-prático serão apresentados e discutidos os conteúdos curriculares, através das 

seguintes estratégias pedagógicas: exposição de temas, troca de experiências, visualização e 

análise de materiais educativos tais como folhetos e vídeos.  
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Avaliação: 

Para a avaliação está prevista o planeamento de um projeto de educação para a saúde numa 

área selecionada pelo estudante. 

  

Bibliografia: 

BENNETT, P.; MURPHY, S. - Psicologia e promoção da saúde. Lisboa : Climepsi Editores, 1999.  

BRANNON, L.; FEIST, J. - Health psychology: an introduction to behavior and health. Belmond : 

Wadsworth/Thompson Learning, 2000.  

HONORÉ, Bernard - A Saúde em projecto. Loures : Lusociencia, 2002. 

LLOR ESTEBAN, B. - Ciencias Psicossociales aplicadas a la salud. Madrid: Interamericana. 1995. 

OSUNA, A. F. – Salud Publica y educacion para la salud. Masson, Barcelona. 2000 

PIÉDROLA Gil, G et al._ Medicina Preventiva y Salud Publica. Masson – Salvat Medicina 10 ed. Barcelona. 

2000 

RODRIGUES, M.; PEREIRA A.; BARROSO T. – Educação para a Saúde: Formação Pedagógica de 

Educadores de Saúde – Formasau. Coimbra. 2005 

SANCHEZ MORENO [et al.] - Enfermaria Comunitaria. Madrid : McGraw-Hill Intermericana, 2000. 3 vols. 

TONES, K. ; TILFORD, S.- Health promotion, effectiveness, efficiency and equity. 3ª ed.  London : Nelson 

Thornes Lda, 2001. 

TONES, K.; GREEN, J. – Health promotion. London : Sage Publications, 2005. 
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UNIDADE CURRICULAR: INTRODUÇÃO AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM ENFERMAGEM 

Horas Totais: 50 

Horas Contacto: T:15; TP: 5; OT:5 

ECTS: 2 

 

Objetivos: 

• Compreender a importância da gestão, organização e tratamento da informação nos 

Sistemas de Saúde; 

• Desenvolver competências para analisar criticamente os Sistemas de Informação em 

Saúde; 

• Identificar as componentes específicas da documentação de Enfermagem nos registos 

eletrónicos em Saúde; 

• Compreender o potencial associado à utilização dos Dados dos Sistemas de 

Informação para a Formalização do Conhecimento da Disciplina de Enfermagem; 

• Compreender o potencial associado à Utilização dos Dados dos Sistemas de 

Informação em Enfermagem para a Garantia de Qualidade dos Cuidados. 

 

Conteúdos programáticos: 

1. Sistemas de Informação em Saúde 

a. Principais dificuldades nos sistemas de informação na saúde 

b. O impacto da informática na saúde 

c. Tendências atuais no desenvolvimento de aplicações 

2. Registo de Saúde Eletrónico 

a. Arquitetura Aplicacional e Tecnológica 

b. Modelo de interligação dos agentes; Interoperabilidade aplicacional; 

Infraestruturas. 

c. Modelo de Informação 

i. Estrutura e formato dos dados / conteúdos; Fluxos de 

Informação; 

ii. Interoperabilidade Semântica. 

3. Ontologias e Terminologias 

a. Modelo de conceitos clínicos comum; Sistemas de codificação de 

informação baseados em terminologias standard em uso/a adotar.  

i. Sistemas de classificação para a saúde (ICD, ICPC, SNOMED) 
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ii. Classificação Internacional para a prática de Enfermagem  

1. Arquitetura da CIPE versão 2011 

2. Catálogos 

4. Os sistemas de informação em enfermagem 

a. Princípios básicos da arquitetura 

b. Principais requisitos técnico-funcionais 

c. A evolução das aplicações de apoio à atividade clínica de enfermagem 

d. Sistemas de apoio à tomada de decisão  

i. Componentes dos SATDE 

ii. Estratégia para o desenvolvimento de SATDE 

5. A evolução das aplicações de apoio à atividade clínica de enfermagem 

 

Bibliografia: 

ICN - Classificação Internacional para a prática de enfermagem: Versão 2.0. Lisboa : Ordem dos 
Enfermeiros, 2010. 

ORDEM DOS ENFERMEIROS. Sistema de Informação de Enfermagem (SIE) - Princípios Básicos da 

arquitectura e principais requisitos técnico-funcionais [Em linha]. 2007. Disponível em: 
<http://www.esenfcvpoa.eu/wp-content/uploads/2012/03/SIE.pdf> 

Ordem dos Enfermeiros. Linhas de Orientação para a Elaboração de Catálogos CIPE. 2010 
http://www.ordemenfermeiros.pt/publicacoes/Documents/linhas_cipe.pdf 

PEREIRA, Filipe - Informação e qualidade do exercício profissional dos enfermeiros. Coimbra : Formasau, 
2009. ISBN: 978-989-8269-06-5. 

PORTUGAL. Ministério da Saúde. Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) – RSE – Registo de 
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