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Conteúdos programáticos do curso MER 2015/2016 

Objetivos do Curso: 

� Planear cuidados de Enfermagem especializados de acordo com a situação detetada 

tendo em vista a independência do indivíduo no seu meio; 

� Desenvolver competências conceptuais e de intervenção que permitam dar resposta 

às necessidades dos indivíduos com deficiência, incapacidade ou “handicap”; 

� Desenvolver capacidade de avaliação com vista a assegurar a qualidade dos cuidados 

prestados; 

� Desenvolver metodologias investigativas em Enfermagem de Reabilitação; 

� Perceber a investigação como processo social de transformação do conhecimento; 

� Avaliar a importância dos estudos quantitativos e qualitativos para a pesquisa na área 

de enfermagem. 
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Conteúdos programáticos do curso MER 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 curso MER 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 curso MER 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 curso MER 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 curso MER 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. 
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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 curso MER 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) p? 

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 curso MER 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 curso MER 2015/2016 

UNIDADE CURRICULAR: ENFERMAGEM DE REABILITAÇÃO 

Horas totais: 125 

Horas Contacto: T: 10; TP: 15; PL: 10; E: 50; OT: 10 

ECTS: 5 

 

Objetivos 

• Conhecer a legislação relacionada com a pessoa portadora de deficiência; 

• Aprofundar conhecimentos sobre constructos teóricos que concorrem para a 

identificação da prática de enfermagem de reabilitação; 

• Compreender a reabilitação como meio de promoção da saúde do indivíduo;  

• Perspetivar a intervenção dos Enfermeiros de Reabilitação em equipas 

multidisciplinares; 

• Aprofundar conhecimentos sobre os cuidados de enfermagem à pessoa 

mastectomizada; 

• Treinar técnicas específicas no tratamento da pessoa com paralisia facial; 

• Conhecer técnicas específicas de Enfermagem de reabilitação no âmbito da 

massagem; 

• Identificar o papel do Enfermeiro de Reabilitação na prática de cuidados, tendo por 

base as competências do Enfermeiro de reabilitação; 

• Analisar uma situação problemática ao nível da prática de cuidados de reabilitação e 

fazer propostas de solução. 

 

Conteúdos 

• Evolução dos conceitos de reabilitação 

• Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF).  

• A CIPE como promotora da tomada de decisão clinica de Enfermagem 

• Competências do Enfermeiro especialista e Enfermeiro de Reabilitação 

• Tendências teóricas para o auto cuidado e parceria de cuidados; 

• Cuidados de enfermagem à pessoa mastectomizada; 

• Cuidados de enfermagem à pessoa com paralisia facial; 

• Tipologias de Massagem  

 

 

 



 
 

Conteúdos programáticos do curso MER 2015/2016 

Bibliografia 

Andrade LT de, Araújo EG de, Rocha K da, Soares DM, Clanca TCM (2010). Papel da Enfermagem na 
Reabilitação Física. Rev Bras Enferm, Brasília nov-dez; 63;6; 1056-60. 

Baraúna, M. A. [et al.] (2004) – Avaliação da Amplitude de Movimento do Ombro em Mulheres 
Mastectomizadas Pela Biofotogrametria Computtadorizada. Revista Brasileira de Cancerologia. 50(1), p. 
27-31 

Bergmann, A. [et al.] (2006) – Fisioterapia em mastologia oncológica: rotinas do Hospital do Câncer 
III/INCA. Revista Brasileira de cancerologia. Vol.52, nº1. p.97-109. 

Camargo, M. C.; Marx,  A. G. (2000)-  Reabilitação Física no Câncer de Mama. 1ª ed. São Paulo: Rocca, 
Campanholi, L.L.; Góes, J.A.; Alves, L.G.B.; Nunes, L.C.B.G (2006). Análise Goniométrica no Pré e Pós-
Operatório de Mastectomia com Aplicação de Protocolo Fisioterapêutico.  Vol.2, nº1 (Jan/Mar 2006), 
p.14-23. RUBS, Curitiba. 

Gomes, B. (1999) – Enfermagem de Reabilitação: das práticas às competências. Tese de mestrado 
apresentada ao Instituto de Ciências Abel Salazar. Porto  

MACHADO, Wiliam César Alves - Reabilitação : um desafio para pessoas, famílias e sociedade / Wiliam 
César Alves Machado. - São Paulo : Difusão Enfermagem, 2003. - 261 p.  

Meleis, A.I. (2010) - Transitions Theory: middle-range and situation-specific theories in nursing research 
and practice. New York. Springer Publishing Company,  

Ministério da Saúde (1998) – “Saúde em Portugal – uma estratégia para o virar do século 1998-2002”, 
MS,  

MONTAGUT MARTÍNEZ, Ferran- Rehabilitación domiciliaria : principios, indicaciones y programas 
terapéuticos / Ferran Montagut Martínez, Gemma Flotats Farré, Ernest Lucas Andreu. - Barcelona : 
Masson, 2005. - 370 p.  

ORDEM DOS ENFERMEIROS – Regulamento das competências do Enfermeiro Especialista em 
Enfermagem de Reabilitação – Regulamento aprovado na Assembleia Geral Extraordinária de 20 de 
Novembro de 2010. [Consult.2011-06-08] Disponível na http://www.ordemenfermeiros.pt/legislacao/  

Pearson, A. Vaughan B (1992) – Modelos e teorias para o exercício de Enfermagem”- ACEPS, Lisboa. 

PRENTICE, William E.- Técnicas de reabilitação em medicina esportiva / William E. Prentice. - 3ª ed.. - 
São Paulo : Editora Manole Ltda., 2002. - XIV, 612 p.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Conteúdos programáticos do curso MER 2015/2016 

UNIDADE CURRICULAR: FAMÍLIAS E A PESSOA COM DEFICIÊNCIA  

Horas Totais: 50 

Horas Contacto: T: 10, TP:10, OT:10 

ECTS: 2 

 

Objetivos: 

� Aprofundar conhecimentos sobre o desenvolvimento familiar e modelos de 

intervenção; 

� Perspetivar a intervenção dos enfermeiros em parceria com a família; 

� Analisar a problemática familiar face à saúde dos deficientes visando intervenções 

conjuntas na prevenção e ou redução da incapacidade; 

� Desenvolver capacidades de avaliação e intervenção em famílias de risco. 

 

Conteúdos programáticos: 

� Evolução filogenética do homem; 

� Conceitos de família - Conceptualização da família – Correntes teóricas (Sistémica e 

ecológica); 

� Enfermagem de família – Fundamentos teóricos; 

� Investigação em Família e Enfermagem de Família; 

� Estrutura familiar, funções e processos; 

� Fatores determinantes na função familiar – mudanças de tipo I e II; 

� Modelo de Calgary – Fundamentos teóricos; 

� Avaliação familiar – Entrevista; 

� Intervenção familiar; 

� Prática da Enfermagem de família; 

� Meio comunitário; 

� Meio institucional; 

� Crises acidentais – reorganização familiar - Implicações da deficiência, incapacidade e 

desvantagem: A Enfermagem de Reabilitação como suporte ao desenvolvimento 

familiar. 

 

Bibliografia: 

ESPINA, Alberto et ORTEGA, Mª Asuncion– Discapacidades físicas y sensoriales – Aspectos psicologicos, 
familiares y sociales. Madrid, Ed. CCS 2004 

GÔNGORA, José Navarro. (2004) - Enfermidad y família. Barcelona, ed. Paidós 



 
 

Conteúdos programáticos do curso MER 2015/2016 

HANSON, S. – Enfermagem de cuidados de saúde à família – Teoria, Prática e Investigação, 2ª Ed. 
Loures. Lusociência: 2005. 

MARTINS, M. -  A família, um suporte ao cuidar. Revista Sinais Vitais 2003 Nº 50 Setembro, pag. 52 - 56 

MARTINS, M. - Do Hospital orientado para o doente à parceria na assistência. Revista Informar – Revista 
de Formação Contínua em Enfermagem. 2003 Ano IX Nº 31 Setembro/ Dezembro, pag 5-10 

MARTINS, Maria Manuela – Uma crise acidental na família – O doente com AVC. Coimbra, Formasau. 
2002 

MARTINS, Maria Manuela  – Visitas e parceria de cuidados  Revista Nursing, 2004 Janeiro Nº 184. 8-14 

PORTUGAL – Resolução do Conselho de Ministros nº 86/2005 (Diário da República nº 81, I Série-B, de 27 
de Abril. 

WRIGHT, M. Lorraine et LEAHEY, Maureeen  – Enfermeiras e famílias, São Paulo, editora ROCA, 2008 

Flamínia M. M. Lodovici, Elisabeth F. Mercadante ( 2011) - v. 14, n. 3 (2011): Família Ciclo Vital e Velhice 
http://revistas.pucsp.br/index.php/kairos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Conteúdos programáticos do curso MER 2015/2016 

UNIDADE CURRICULAR: CINESIOLOGIA HUMANA  

Horas Totais: 75 

Horas Contacto: T: 20, TP: 15, PL: 10 

ECTS: 3 

 

Objetivos: 

� Conhecer técnicas específicas de Enfermagem de Reabilitação no âmbito da 

mobilidade; 

� Conhecer técnicas específicas conducentes ao autocuidado da pessoa com deficiência; 

� Adquirir conhecimentos específicos tendo em vista o bem-estar da pessoa com 

deficiência; 

� Conhecer os conceitos-chave de biomecânica; 

� Analisar o movimento humano. 

 

Conteúdos: 

� Papel do Enfermeiro de reabilitação na postura e mobilidade das pessoas: 

� Construindo o processo de intervenção dos enfermeiros de reabilitação; 

� Contributos da mobilização para a conservação das capacidades musculares; 

� Conceção de cuidados de reabilitação a partir de técnicas de mobilidades; 

� Avaliar e planear cuidados de reabilitação concebendo a partir da terapia pelo 

movimento; 

� Conceitos fundamentais em biomecânica;  

� Tecido ósseo, articulações e seus constituintes; 

� Tecido muscular e sistemas musculares;  

� Fisiologia articular membro superior, membro inferior e tronco;  

� Análise dos movimentos; 

� Análise da marcha; 

� Levante do leito;  

� Deambulação;  

� O Corpo e posicionamentos no leito e sentado 

� Mobilização:  

� Ativa;  

� Ativa assistida;  

� Passiva. 



 
 

Conteúdos programáticos do curso MER 2015/2016 

� Desenvolvimento motor e processos de reabilitação;  

� Diagnóstico diferencial: Avaliação de comprometimentos das atividades. 

 

Bibliografia: 

ABRIC, Max  - Gestos e activação para pessoas idosas: ergomotricidade e cuidado gerontológico / Max 

Abric, Paul Dotte. - Loures : Lusociência.2002 

DELISA, Joel A. - Medicina de reabilitação / Joel A. Delisa. - São Paulo : Manole.1992 

DELISA, Joel A., ed. - Tratado de Medicina de reabilitação: princípios e prática / Joel A. DeLisa, Bruce M. 

Gans. - 3ª ed.. - São Paulo : Editora Manole Ltda.2002 

ENOKA, Roger M. - Bases Neuromecânicas da Cinesiologia. São Paulo: Editora Manole, 2000.  

HALL, Susan J. - Biomecânica Básica. 3ªed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000.  

HAMILL, Joseph; KRUTZEN, Kathleen M. - Bases Biomecânicas do Movimento Humano. São Paulo: 

Editora Manole, 1999.  

QUEIRÓS, Paulo Joaquim Pina  - Técnicas de reabilitação I / Paulo Joaquim Pina Queirós, Fernando 

Martins Cardoso, Carlos Alberto Margato. - 3ª ed.. - Coimbra : Edições Formasau,2002 

SEABRA, Jorge - Conceitos Básicos de Ortopedia Infantil. 3ªed. Coimbra: ASIC, 2000.  

WATKINS, James - Estrutura e função do Sistema Músculo-esquelético. Porto Alegre: Artmed Editora, 

2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Conteúdos programáticos do curso MER 2015/2016 

UNIDADE CURRICULAR: A PESSOA COM AFECÇÕES CÁRDIO RESPIRATÓRIAS  

Horas Totais: 325 

Horas Contacto: T: 15, PL: 10, E: 170 

ECTS: 13 

 

Objetivos 

� Relembrar conhecimentos sobre a anatomofisiologia e patologia do aparelho 

respiratório 

� Compreender o fenómeno da respiração  

� Aprofundar conhecimentos sobre constructos teóricos que concorram para a 

identificação da prática de enfermagem na área da cinesiterapia respiratória; 

� Identificar possíveis diagnósticos da pessoa com afeções cárdio-respiratórias. 

� Conhecer objetivos e técnicas da reeducação funcional respiratória 

� Compreender a cinesiterapia respiratória como a forma de autonomia do indivíduo; 

� Desenvolver competências na área do saber fazer a reeducação do doente do foro 

respiratório 

� Analisar com equipas multidisciplinares os problemas de saúde da pessoa com afeções 

respiratórias, visando intervenções conjuntas na prevenção e ou redução da 

incapacidade; 

 

Conteúdos 

� Anatomia de Pulmão 

� Fisiologia Respiratória 

� Patologia Respiratória   

� Reabilitação em Patologia Respiratória 

� Orientação da conceção de cuidados; 

� Reabilitação respiratória: Avaliação do doente do foro respiratório; Objetivos; 

Programa de treino pelo exercício; Indicações e contra-indicações; 

� Técnicas específicas de reeducação respiratória em doentes com DPOC, derrames 

pleurais e com estase brônquica; 

� Fases da reeducação respiratória no doente com afeções respiratórias 

� Fases de reabilitação do doente cardíaco 

� Drenagem de secreções 
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Bibliografia: 

CORDEIRO, Maria do Carmo Oliveira - Manual de boas práticas na reabilitação respiratória / Maria do 
Carmo Oliveira Cordeiro, Elsa Cristina Paz Carvela Menoita. - Loures : Lusociência - Edições Técnicas e 
Científicas, 2012. - XX, 380 p. : il. 

Holland, A., Mahal, A., Hill, C., Lee, A., Burge, A., Moore, R., &  McDonald, C. (2013). Benefits and costs 
of home-based pulmonary rehabilitation in chronic obstructive pulmonary disease - a multi-centre 
randomised controlled equivalence trial. BMC Pulmonary Medicine, 1357. doi:10.1186/1471-2466-13-
57. 

LEAL, Renata Cristina de Angelo Calsaverini - Manual clínico do fisioterapeuta pneumofuncionalo / 
Renata Cristina de Angelo Calsaverini Leal. - São Paulo : Livraria Santos Editora, 2006. - XII, 158p.  

Nici L, Lareau S, ZuWallack R. (2010) - Pulmonary rehabilitation in the treatment of chronic obstructive 
pulmonary disease. Am Fam Physician. 82(6):655-60. 

Ondr. Observatório Nacional de Doenças Respiratórias, relatório 2009. [Consult.Jan.2013].Disponível na 
Internet: <www.ondr.org/relatórios_ondr.html> 

Ondr. Observatório Nacional de Doenças Respiratórias, relatório 2011. [Consult. Jan. 2013]. Disponível 
na Internet:<www.ondr.org/relatórios-_ondr.2011>. 

Portugal. Ministério da Saúde. Direção Geral da Saúde (2005) – Programa Nacional de Prevenção e 
Controlo da Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica Nº: 04/DGCG. 

Portugal. Ministério da Saúde. Direção Geral da Saúde (2009) - Orientações Técnicas sobre Reabilitação 
Respiratória na Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica(DPOC).Nº:40A/DSPCD. 

RODRIGUES-MACHADO, Maria da Glória -Bases da fisioterapia respiratória : terapia intensiva e 
reabilitação / Maria da Glória Rodrigues Machado. - Rio de Janeiro : Guanabara Koogan, 2008. - XXXI, 
557 p. : il. 

WEST, Jonh B. - Fisiologia respiratória : princípios básicos / John B. West ; trad. Ana Cavalcanti Carvalho 
Botelho, Edison Moraes Rodrigues Filho. - 8ª ed. - Porto Alegre : Artmed, 2010. - 232p.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Conteúdos programáticos do curso MER 2015/2016 

UNIDADE CURRICULAR: INTEGRAÇÃO E CIDADANIA  

Horas Totais: 50  

Horas Contacto: T: 14, S: 20 

ECTS: 2 

 

Objetivos 

� Desenvolver aptidão de identificação e análise de barreiras arquitetónicas que possam 

limitar a mobilidade a indivíduos com incapacidade motora; 

� Desenvolver capacidade de proposição de soluções, tendo em vista a eliminação de 

barreiras arquitetónicas; 

� Análise da legislação portuguesa (DL 163/2006) para a eliminação de barreiras 

arquitetónicas; 

� Contacto e análise da realidade; 

� Tomar conhecimento das “Ajudas Técnicas” disponíveis para a superação de barreiras 

arquitetónicas; 

� Desenvolver planos de cuidados que integrem os conhecimentos sobre ajudas técnicas 

e barreiras arquitetónicas. 

 

Conteúdos: 

� Uma sociedade inclusiva. 

� Códigos de representação gráfica. 

� Legislação Portuguesa DL 163/2006 

� Barreiras arquitetónicas em espaço urbano. 

� Barreiras arquitetónicas em edifícios públicos. 

� Barreiras arquitetónicas em casa. 

� Intervenções de enfermagem conducentes à inclusão do deficiente numa vida 

autónoma e produtiva. 

 

Bibliografia: 

A distribuída na disciplina e outra de acordo com a pesquisa do aluno. 

http://pt.scribd.com/doc/48413801/Arquiutetura-e-representacao-grafica 

http://www.engenium.net/626/barreiras-arquitectonicas-mobilidade-vs-acessibilidade.html 

http://www.arquitecturaacessivel.com/homepage/aduniversal.html 

http://sol.sapo.pt/inicio/Sociedade/Interior.aspx?content_id=21536 

http://www.profblog.org/2009/08/barreiras-arquitectonicas.html 
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http://www.independentliving.org/docs6/ratzka199911.html 

http://www.min-
saude.pt/portal/conteudos/a+saude+em+portugal/ministerio/comunicacao/discursos+e+intervencoes/
arquivo/saude+migracoes.htm 

PESSEGUEIRO, Mário (2014) – Projetar para todos. Acessibilidades dos espaços urbanos . Ergonomia dos 
edifícios. Equipamentos inclusivos. Porto Ed Vida Económica. 

SILVA, João MF (1999) – Todos os apoios – Especial Arquitectura & Construção Junho de 1999 

SILVA, João MF (1999) – Todos os apoios – Especial Arquitectura & Construção Junho de 1999  

PORTUGAL, Ajudas técnicas para pessoas com deficiência (2005) – Despacho nº 19921 2ª seria DR 

PORTUGAL, Eliminação de barreiraras urbanísticas e arquitectónicas (2006) - Decreto Lei nº 163/2006 
D.R. I Série nº 152 (2006-08-08) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Conteúdos programáticos do curso MER 2015/2016 

UNIDADE CURRICULAR: A PESSOA COM AFECÇÕES NEUROLÓGICAS  

Horas Totais: 325 

Horas Contacto: T: 15, PL: 10, E: 170 

ECTS: 13 

 

Objetivos: 

� Promover a integração / mobilização de saberes que concorram para uma intervenção 

global e pluridisciplinar em situações neurológicas que levem à incapacidade, 

desvantagem ou deficiência; 

� Desenvolver estratégias de intervenção específica em problemas da deficiência de foro 

neurológico: 

� Promover educação para a saúde no doente de fora neurológico e família; 

� Conhecer técnicas específicas de Enfermagem de Reabilitação no âmbito da 

mobilidade e especificas dos doentes com patologia neurológica; 

� Conhecer técnicas específicas conducentes ao autocuidado da pessoa com problemas 

neurológicos; 

� Adquirir conhecimentos específicos tendo em vista o bem-estar da pessoa com 

problemas neurológicos; 

� Intervir em doentes com TVM e AVC na fase aguda, no planeamento da alta e na 

continuidade de cuidados; 

� Detetar necessidades de cuidados de Enfermagem de Reabilitação; 

� Prestar cuidados de Enfermagem de Reabilitação segundo os problemas identificados; 

� Avaliar as intervenções específicas na pessoa com deficiência, incapacidade ou 

desvantagem tendo em consideração as componentes de estrutura processo e 

resultados. 

 

Conteúdos programáticos: 

� Anatomofisiologia do Sistema Nervoso Central. 

� Fenómenos e Intervenções de Enfermagem em doentes com traumatismos vertebro-

medular. 

� Fenómenos e Intervenções de Enfermagem em doentes com traumatismo craneo 

encefálico. 

� Fenómenos e Intervenções de Enfermagem em doentes com acidente vascular 

cerebral. 



 
 

Conteúdos programáticos do curso MER 2015/2016 

� Fenómenos e Intervenções de Enfermagem em doentes com patologias 

desmielinizante. 

� Fenómenos e Intervenções de Enfermagem em doentes com tumores do sistema 

nervoso central. 

� Fenómenos e Intervenções de Enfermagem em doentes com paralisa cerebral. 

 

Bibliografia: 

DAVIES, Patricia M. - Exatamente no centro : atividade seletiva do tronco no tratamento da hemiplegia 
no adulto / Patricia M. Davies. - Sao Paulo : Manole, 1996. - XVIII, 284 p.1996 

JOHNSTONE, Margaret  - Restauração da função motora no paciente hemiplégico - São Paulo : Editora 
Manole Ltda., 1979. - XIV, 208 p. 

Francisco Parente, et al. - Acidente vascular cerebral - análise de 6 anos de internamento In: Geriatria. - 
ISSN 0871-5386. - vol. 14, nº 143, (Abril/2002), p. 52-60 

AZEREDO, Zaida  - O doente com AVC e o prestador de cuidados In: Geriatria. - ISSN 0871-5386. - vol. 15, 
nº 154, (Maio, Junho/2003), p.27-30 

CARVALHO, Marta - O desenvolvimento do doente após AVC In: Geriatria. - ISSN 0871-5386. - vol. 15, nº 
156, (Set.Out./2003), p.15-19 

FERRO, Maria Antónia - HTA e AVC no idoso In: Mundo Médico. - Lisboa. - Ano 5, nº 29, (Jul.Ag./2003), 
p.14-16 

GRILO, Rosalina  - Elevada taxa de mortalidade por AVC: hipertensão está mal controlada In: Medicina e 
Saúde. - Lisboa. - Ano 7, nº 76, (Fev./2004), p.38-39 

OLIVEIRA, Carlos Alberto Cruz- O doente com Acidente Vascular Cerebral : contexto familiar e social - 
Coimbra : s.n., 2001. - 156 p 

OLIVEIRA, Carlos Alberto Cruz  - A independência dos doentes com acidente vascular cerebral: estudo de 
alguns factores que a influênciam In: Revista Investigaçao em Enfermagem. - Coimbra. - nº 2 
(Agosto/2000), p.11-21 

PATROCÍNIO, Maria Isabel Marreiros - Narrativa e enfermagem: a intervenção cognitiva narrativa em 
enfermagem: uma forma de lidar com a ansiedade e prevenir a depressão em doentes com acidente 
vascular cerebral In: Rev. Inv. Enf.. - ISSN 0874-7695. - nº 10, (Ag./2004), p.3-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Conteúdos programáticos do curso MER 2015/2016 

UNIDADE CURRICULAR: A PESSOA COM AFECÇÕES ORTOTRAUMATOLÓGICAS E 

CONJUNTIVAS  

Horas Totais: 250 

Horas Contacto: T: 15, PL: 10, E: 135 

ECTS: 10 

 

Objetivos: 

• Relembrar conhecimentos anatomofisiopatológicos do sistema osteo-articular e 

conjuntivo; 

• Adquirir conhecimentos sobre técnicas e equipamentos usados por enfermeiros de 

reabilitação, quer na prevenção como na recuperação da pessoa com afeções 

osteoarticulares e conjuntivas; 

• Conhecer técnicas específicas de Enfermagem de Reabilitação no âmbito da pessoa 

com afeções osteoarticulares e conjuntivas; 

• Desenvolver estratégias de intervenção em pessoas com afeções osteoarticulares e 

conjuntivas. 

 

Conteúdos programáticos: 

• A Anatomia e Função; 

• Traumatologia Ortopédica; 

• Doenças em Ortopedia / Reumatologia; 

• Artroplastias da anca e do joelho; 

• Ortopedia Infantil; 

• Intervenções especificas  de Enfermagem de Reabilitação na área traumática; 

• Intervenções especificas  de Enfermagem de Reabilitação na pessoa com patologias 

osteoarticulares e conjuntivas - Prótese da Anca e do joelho; 

• Inovações em dispositivos de compensação, vantagens e desvantagens; 

• Dispositivos de Compensação (ajudas técnicas) mais utilizados; tipos, manipulação, 

situações a que se adaptam, intervenções de enfermagem de Reabilitação. 
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Bibliografia 

CALAIS-GERMAN, B. – Anatomia para o movimento: introdução à análise das técnicas corporais. São 
Paulo; Manole, 2002. ISBN 85-204-1138-X 

CUNHA, E; - Enfermagem em Ortopedia. Lidel, Edições Técnicas Lda, 2008. 

DOLKEN, M. – Fisioterapia em Ortopedia, São Paulo: Livraria Editora Santos, 2008. ISBN 978-85-7288-
664-2. 

HEBERT, S.; XAVIER, R.- Ortopedia e traumatologia: princípios e prática. 3ªedição. Porto Alegre. Artmed, 
2003. 

MENDES, E.J., & PESSOA, P. - O Joelho. Lisboa: Lidel Edições Técnicas Lda., 2006. ISBN-10 972-757-418-1. 

MAXEY, L.; MAGNUSSON, J. - Reabilitação pós-cirúrgica para o paciente ortopédico. Rio de Janeiro; 
Guanabara, Koogan, 2003.  

ROBERTO, A. - Reabilitação acelerada: mitos e verdades; São Paulo Phorte editora, 2011. ISBN 978-85-
7655-299-4. 

SEABRA, J. - Conceitos Básicos de Ortopedia Infantil. 3ªed. Coimbra: ASIC, 2000.  

SERRA, L. - Critérios fundamentais em fraturas e ortopedia; Lisboa, Lidel, Edições Técnicas Lda 2012. 
ISBN 978-972-757-755-2 

SOARES, L. - Ortopedia: realidade e prática no serviço de urgência, Lisboa, Lidel, Edições Técnicas Lda 
2012. ISBN 978-972-757-879-5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Conteúdos programáticos do curso MER 2015/2016 

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

VERDERI, Érica (2008) Programa de educação postural. São Paulo. Phorte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  



 
 

Conteúdos programáticos do curso MER 2015/2016 

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; 
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� 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. 

 

 

  

 

  



 
 

Conteúdos programáticos do curso MER 2015/2016 

UNIDADE CURRICULAR: PSICOLOGIA DA SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

Horas Totais: 50 

Horas Contacto: T: 16; S: 6; OT: 3 

ECTS: 2 

 

Objetivos: 

• Conhecer as várias dimensões do processo desenvolvimental nestas etapas da vida; 

• Identificar comportamentos protetores e promotores de saúde, segundo o paradigma 

da Psicologia positivista emergente; 

• Conhecer as implicações psicossociais da doença na criança, adolescente e família; 

• Desenvolver competências específicas de ajuda no domínio da relação / comunicação 

com a criança, adolescente e família. 

 

Conteúdos programáticos: 

1. A psicologia da saúde da criança e adolescente /psicologia pediátrica:  

• Perspetiva desenvolvimental – os conceitos de risco e resiliência. 

2. A evolução dos processos infantis de compreensão e explicação da saúde e da doença:  

• Fatores desenvolvimentais.  

• O papel da experiência.  

3. Stresse e confronto no âmbito da psicologia da saúde infantil  

• Na vivência de situações de doença  

• Durante a administração de procedimentos médicos  

• A dor/ sofrimento/perturbação comportamental  

• Intervenções para a promoção do confronto: relaxamento, distração, etc.  

4. A hospitalização infantil  

• Consequências da hospitalização  

• Experiências ou fatores moderadores da hospitalização  

• Programas de preparação  

5. A doença crónica:  

• Evolução do conceito de adaptação  

• Modelos de compreensão da adaptação à doença crónica  

• Fatores associados aos processos de adaptação á doença crónica  

• A problemática da adesão terapêutica  

• Intervenções de enfermagem – processo normalização  
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6. Comunicação/relação do enfermeiro com a criança, adolescente e família  

7. Promoção da saúde – abordagem do desenvolvimento das competências de vida 

 

Bibliografia: 

Barros, L. (2003). Psicologia pediátrica : perspetiva desenvolvimentista. 2ª Edição revista e ampliada. 
Lisboa : Climepsi.  

McCubbin, H.; Thompson, E. A.; Thompson, A. I.; Fromer, J. E. (1998). Stress, coping and health in 
families: Sense of coherence and resilience. London: Sage publications.  

Papalia, D., Olds, S. & Feldman, R.D. (2001). O Mundo da Criança. Lisboa: McGrawHill  

Quiles, J. Sebástian, M.J. & Carrilo, F. ( 2003). Manual de Psicologia de la Salud com Ninos, Adolescentes 
Y Familia. Madrid: Pirámide.  

Roberts; M. (2003). Handbook of Pediatric Psychology. New York: The Guilford Press.  

Schaffer, D. (2005). Psicologia do Desenvolvimento: Infância e Adolescência. S.Paulo: Thompson.  

Spirito, A, (2006). Effective and emerging : treatments in pediatric psychology. New York : Oxford 
University Press  

Thompson , R. (2009). The handbook of child life: a guide for pediatric psychosocial care. Illinois : Charles 

C. Thomas, Publisher 
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UNIDADE CURRICULAR: EDUCAÇÃO PARA A SEXUALIDADE 

Horas Totais: 50 

Horas Contacto: T: 15; TP: 15 

ECTS: 2 

 

Objetivos: 

• Adquirir conhecimentos sobre a problemática da sexualidade humana. 

• Desenvolver competências para organizar e implementar atividades de educação 

sexual. 

 
Conteúdos: 

• A sexualidade numa perspetiva sócio-histórica. 

• Fisiologia da sexualidade humana. 

• Desenvolvimento da sexualidade ao longo do ciclo vital. 

• Modelos de educação para a sexualidade. 

• Estratégias de educação para a sexualidade. 

• O enfermeiro especialista como promotor e facilitador da sexualidade. 

 
Bibliografia: 

ABREU, Margarida Silva Neves. Identidades das grávidas adolescentes: integração do sistema 

familiar e das perspectivas individuais de desenvolvimento. Dissertação ao grau de doutor em 
Ciências de Enfermagem ICBAS, Porto, 2005. 

ARCHER, Luis; Biscaia, Jorge; Osswald, Walter; Renaud, Michel. Novos desafios à bioética. 
Porto Editora, Lda, 2001 

FONSECA, António Castro, Coord. Crianças e adolescentes: uma abordagem multidisciplinar. 
Edições Almedina, SA, Julho 2010. 

INTERNATIONAL GUIDELINES ON SEXUALITY EDUCATION. An evidence informed approach to 

effective sex, relationships and HIV/STI education. UNESCO, June, 2009. Em acesso 

MATOS, Margarida Gaspar; Sampaio, Daniel, Coord. Jovens com saúde: dialogo com uma 

geração. Texto Editores, Lisboa, 2009. 

MENDONÇA, José Tolentino. As estratégias do desejo. Edições Cotovia, Lda, Lisboa, 1994.  

PAPADOUPOULOS, Linda. Sexualization of young people: review. 2010. Em acesso  

RIBEIRO, Teresa Tomé, Coord.. Educação da sexualidade em meio escolar: um treino de 

competências individuais. Casa do Professor Edições, Braga, 2006. 

RIBEIRO, Teresa Tomé. Educação sexual nas escolas: como agarrar o desafio. Comunicação 
apresentada no II Congresso Internacional de Pedagogia Sexualidade e Educação para a 
Felicidade, 6 e 7 de Novembro de 2009. Em acesso 

SERRÃO, Daniel. Abortamento: fronteiras de uma realidade, perspectiva ética. In Desafios à 
sexualidade humana. Gráfica de Coimbra, 2005. 
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UNIDADE CURRICULAR: CUIDADOS CONTINUADOS INTEGRADOS 

Horas Totais: 50 

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

ECTS: 2 

 

Objetivos:  

• Contextualizar a pertinência deste nível de cuidados no atual cenário sociopolítico e 

epidemiológico; 

• Explanar o modelo de intervenção subjacente à RNCCI; 

• Conhecer as necessidades de cuidados dos clientes em contexto dos cuidados 

continuados;  

• Promover competências de coordenação de equipas de enfermagem e gestão de casos 

numa perspetiva de continuidade de cuidados em contexto da RNCCI.  

 

Conteúdos: 

• Enquadramento sociodemográfico e epidemiológico da população 

Portuguesa/Europeia  

• A Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados: Um novo sistema de cuidados 

do Serviço Nacional de Saúde:  

o Filosofia e princípios da RNCCI. 

o Alguns conceitos utilizados em contexto da RNCCI. 

o Referenciação para e na RNCCI. 

• Caracterização da atividade da RNCCI nos últimos anos.  

• Modelo de cuidados numa Equipa Cuidados Continuados Integrados.  

• Modelo de cuidados nas unidades de internamento da RNCCI.  

• A Filosofia e os princípios dos cuidados paliativos em Portugal.  

• Modelo de cuidados em unidades de cuidados paliativos.  

 

Bibliografia principal: 

ARAÚJO, A., TEIXEIRA, B.A., MARTINS, C., OLIVEIRA, G., & CAMPOS, J. (2007). Orientações de abordagem 

multidisciplinar e humanização dos cuidados continuados integrados. Unidade de Missão para os 
Cuidados Continuados Integrados.  

COHEN, E., CESTA, T. (2004). Nursing Case Management. Hardbound: Mosby.  

DAVIES, S. (2005). Meleis’s theory of nursing transitions and relatives´ experiences of nursing home 
entry. Journal of Advanced Nursing, 52(6), 658-671. DOI: 10.1111/j.1365-2648.2005.03637.x 
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EUROPEAN OBSERVATORY ON HEALTH SYSTEMS AND POLICIES (2011). Ageing and long-term care. 
Eurohealth, 17,2-3, 1-45. Acedido em 
http://www.euro.who.int/data/assets/pdf_file/0018/150246/Eurohealth-Vol17-No-2-3-Web.pdf 8 

FERNÁNDEZ, J-L., FORDER, J., TRUKESCHITZ, B., ROKOSOVÁ, M., & MCDAID, D. (2009). How can 

European states design efficient, equitable and sustainable funding systems for long-term care for older 

people? World Health Organization Regional Office for European Observatory on Health Systems and 
Policies (nº 11).  

GiVEN, B., SHERWOOD, P.R., & GIVEN, C.W. (2008). What Knowledge and skills do caregivers need? 
American Journal of Nursing, 108(9), 28-34. doi: 10.1097/01.NAJ.0000336408.52872.d2 

JOAN COSTA-FONT, J. (2011). Reforming long-term care in Europe. Malaysia: Wiley-BlackWell.  

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE (2003). Key policy issues in long-term care. Genève: OMS, acedido 
em http://whqlibdoc.who.int/publications/2003/9241562250.pdf  

PETRONILHO, F.A. (2012). Autocuidado: Conceito central da enfermagem. Coimbra: Formasau.  

PORTUGAL (2006).Decreto-Lei nº 101/2006 de 6 de Junho in Diário da República I Série-A, Nº109,de 6 de 
Junho de 2006 (pp.3856-3865).  

SARGENT, P.,PICKARD,S.,SHEAFF, R.,& BOADEN, R.(2007). Patient and carer perceptions of case 
management for long-term conditions. Health and Social Care in the Community,15(6), 511–519. 
DOI: 10.1111/j.1365-2524.2007.00708.x 

VAN MECHELEN, W., et al. (2012). Defining the palliative care patient: A systematic review. Palliative 

Medicine, 27(3) 197–208.DOI: 10.1177/0269216311435268 
  



 
 

Conteúdos programáticos do curso MER 2015/2016 

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: 

CHRISTO, Filipa (1991) - Reflexão sobre a gestão da qualidade num serviço de saúde, "Qualidade", 

Lisboa, (2), Jun. 1991, p.19-21. 

DONABEDIAN, A. - The Quality of care, Journal of the American Medical Association, New York, 1988. 

LOBO, M. Virginia (1990) - Credibilidade e garantia de qualidade, "0 Médico", Porto, 123 (1994) 

Out./1990, p.233-234. 

MONTEIRO DE CARVALHO, M.; PACHECO PALADINI E. (Coord.) (2006); Gestão da Qualidade: Teoria e 

Casos. Editora Campus. 

OLIVEIRA, Otávio (Org.) (2004), “Gestão da Qualidade: Tópicos Avançados”. Edições THOMSON, SP, 

Brasil. 

OLIVEIRA ROCHA, J.A. (2006) ; Gestão da Qualidade : Aplicação aos serviços públicos. Escolar Editora. 

PIRES, Aníbal ; SANTOS, Ana Paula (1996) – Satisfação dos Clientes – Um objectivo estratégico de gestão. 

Texto Editora, Lisboa. 
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RAMOS PIRES, António (2004), “Qualidade – Sistemas de gestão da qualidade. Edições Sílabo, 3º Edição, 

Lisboa.  

RAMOS, Vitor (1994) - Condições indispensáveis para a garantia de qualidade em cuidados de saúde 

primários, "Rev. Port. de Saude Publica", Lisboa, 12(1)1994, p.47-51. 

RODRIGUES, António (1992) - A cultura da qualidade, "Rev. Port. do Clinico Geral", Lisboa, 9 (4) 

Abr/1992, p.110-111. 

SALE, Diana – Garantia da qualidade nos cuidados de saúde para os profissionais de saúde. Lisboa: 

Principia, 1998. 158 p. ISBN 972-97457-6-5. 

SILVA, Andreia; VARANDAS, Jorge; NÓBREGA, Sónia (2004) – Alquimia da Qualidade na Gestão dos 

Hospitais. PRINCIPIA, Cascais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Conteúdos programáticos do curso MER 2015/2016 

DESIGNAÇÃO: EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE 

Horas Totais: 50 

Horas Contacto: T:15; S: 15 

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: 

� Os conceitos de Educação e Promoção da Saúde 

� 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 Efeito iatrogénico da promoção da saúde 

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

� A educação para a Saúde em Portugal  

� Planeamento de atividades de educação para a saúde 

� Metodologias e estratégias de educação para a saúde 

 

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 

MORENO, SANCHEZ ET AL – Enfermaria Comunitaria, 1º, 3º vol – McGraw-Hill Intermericana. Madrid. 

2000 

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

TONES, K. TILFORD S.- Health Promotion, effectiveness, efficiency and equity, Nelson Thornes Lda, 3ª ed, 

London, 2001. 

TONES, K.; GREEN J. – Health Promotion. Sage Publications, London, 2005 
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2 .º Ano 
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UNIDADE CURRICULAR: INVESTIGAÇÃO EM ENFERMAGEM 

Horas Totais: 100 

Horas Contacto: T: 25; TP: 10; OT: 5 

ECTS: 4 

 

Objetivos: 

• Perceber a investigação como processo social de transformação do conhecimento; 

• Avaliar a importância dos estudos quantitativos e qualitativos para a pesquisa na área 

de enfermagem; 

• Compreender a dinâmica e os momentos de um processo de pesquisa científica; 

• Saber analisar uma publicação científica; 

• Saber redigir um relatório de investigação. 

 

Conteúdos programáticos: 

− Investigação em enfermagem: Fundamentos e relevância para o processo de 

conhecimento social e prática de enfermagem; 

− Focos da investigação em enfermagem; 

− Investigação, ciência e método científico; 

− Paradigmas da investigação em enfermagem; 

− Etapas do processo de investigação; 

− Métodos de investigação em Enfermagem; 

− Técnicas e instrumentos de recolha e análise de dados; 

− Ética na investigação em Enfermagem; 

− Elaboração de projeto de pesquisa científica; 

− Redação de artigos científicos. 

 

Bibliografia: 
 

CORREIA, Ana Maria Ramalho ; MESQUITA, Anabela - Mestrados e doutoramentos : estratégias para 

elaboração de trabalhos científicos : o desafio da excelência. Porto : Vida Económica, 2013.  

GOLDENBERG, M. - A arte de pesquisar. Rio de Janeiro : Editora Record, 2003. 

FORTIN, M. F. - Fundamentos e etapas do processo de investigação. Loures : Lusodidacta, 2009. 

GHIGLIONE, R.; MATALON, B. - O inquérito : teoria e prática. 4ª ed.  Oeiras : Celta Editora, 2001. 

Hill, M.M.; Hill, A. - Investigação por questionário. Lisboa : Edições Sílabo, 2002.  
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HULLEY, S. B. [et al.] - Delineando a pesquisa clínica : uma abordagem epidemiológica. 3ª ed. Porto 
Alegre : Artmed Editora, 2008. 

NIESWIADOMY, R. M. - Foundations of nursing research. 5ª ed. New Jersey : Pearson Education 
International, 2010.  

POPPER,  K. A. - Lógica da pesquisa científica  - São Paulo: Cultrix, 1993. 

SANTOS, B. S. - Um discurso sobre as ciências. 13.ª ed. Porto : Editora Afrontamento, 2003. 

VIEIRA, Francisco - Pesquisa científica em enfermagem : guia prático. Stuttgart : Novas Edições 
Acadêmicas, 2013.  

 

  



 
 

Conteúdos programáticos do curso MER 2015/2016 

UNIDADE CURRICULAR: METODOLOGIAS DE ANÁLISE QUALITATIVA DE DADOS 

Horas Totais: 75 

Horas Contacto: T: 20; TP: 10; OT: 5 

ECTS: 3 

 

Objetivos: 

• Reconhecer os elementos metodológicos que integram um projecto de Investigação 

Qualitativa e saber integrá-los num projecto, bem como a importância do acesso aos 

dados; 

• Analisar métodos de recolha de dados qualitativos e reconhecer como aplicá-los em 

projectos de investigação; 

• Identificar métodos de tratamento de dados qualitativos e sua aplicabilidade segundo 

alguns autores; 

 

Conteúdos: 

• Do paradigma indutivo ao tipo de informação obtida no terreno. 

• Os dados na Investigação Qualitativa 

o Contexto da investigação e participantes do estudo 

o O acesso ao campo 

o Recolha de dados 

• Análise de dados Qualitativa 

o Análise de conteúdo: tipos e implacações 

o Aspectos gerais a ter em conta na análise de conteúdo. 

o Processos de codificação de dados 

o Meios auxiliares na análise. O NVIVO. 

 

Bibliografia: 

BARDIN, L. - Análise de conteúdo. 4ª ed. Lisboa : Edições 70, 2009. 

BURGESS, R. - A Pesquisa de terreno : uma introdução. Oeiras : Celta editora, 1997.  

BURGESS, R. ; BRYMAN, A. - Analyzing qualitative data. Londres : Routledge. 1994. 

UNIVERSIDADE de NAVARRA. Escuela Universitária de Enfermería – Investigacion : el dialogo de la 

enfermeria con otras ciencias. Pamplona : EUNSA, 1997. 

GOETZ, J. P. ; LECOMPTE, M. D. - Etnografía y diseño cualitativo en investigación educativa. 
Madrid: Ediciones Morata, 1988.  

LATIMER, Joanna - Investigação qualitativa avançada para enfermagem. Lisboa: Instituto Piaget, 2005.   
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MARTIN, C.; THOMPSON, D. - Design and analysis of clinical nursing research studies. Leeds : Routlege, 
2000. 

HUBERMAN, A. ; MILES -  Analyse des donnés qualitatives. Recueil de nouvelles méthodes. Bruxeles : Ed. 
De Boeck, 1991. 

RICHARDS, L. - Handling qualitative data : a practical guide. 2nd ed. Thousand Oaks : Sage, 2009. 

ALDANA, J.  - The Coding Manual for Qualitative Researchers. 2nd ed. Thousand Oaks : Sage, 2012. 
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UNIDADE CURRICULAR: METODOLOGIAS DE ANÁLISE QUANTITATIVA DE DADOS 

Horas Totais: 75 

Horas Contacto: T: 20; TP: 10; OT: 5 

ECTS: 3 

 

Objetivos: 

• Compreender a utilização das estatísticas descritiva e analítica para a tomada de 

decisão; 

• Avaliar a importância dos estudos quantitativos e qualitativos para a pesquisa na área 

de enfermagem. 

 

Conteúdos programáticos: 

• Estatística descritiva: 

o Medidas de tendência central 

o Medidas de dispersão 

o Medidas de partição  

o Normalidade de uma distribuição 

o Medidas de assimetria e achatamento 

• Apresentação dos dados: quadros e gráficos 

• Testes de hipóteses paramétricos:  

o Teste t para amostras independentes 

o Teste t para amostras emparelhadas  

o ANOVA 

o ANOVA para medidas repetidas  

• Testes de hipóteses não paramétricos:  

o Qui-quadrado  

o Mann-Whitney 

o Kruskal-Wallis 

o Wilcoxon 

o Friedman 

• OR e Intervalos de confiança.  

• Correlação. 

• Regressão linear simples. 

• Regressão linear múltipla. 
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• Validade e fidelidade das medidas: 

o Validade de conteúdo 

o Validade de construto 

o Validade de critério  

o Análise da consistência interna 

o Estabilidade e reprodutibilidade das medidas 

o Análise fatorial 

 

Bibliografia: 

FORTIN, M. F. - Fundamentos e etapas do processo de investigação. Lisboa :  Lusodidacta, 2006. 

HAIR, J. F. [et al.] -  Análise multivariada de dados. 5ª ed. Porto Alegre : Bokkman, 2007. 

MARTINS, C. - Manual de análise de dados quantitativos com recurso ao IBM SPSS. Braga : Psiquilibros, 
2010. 

OLIVEIRA, A. Gouveia - Bioestatística Epidemiologia e Investigação, uma nova abordagem sem equações 

matemáticas. Lisboa : Lidel, 2009. 

PEREIRA, A. - Guia Prático de utilização do SPSS : análise de dados para ciências sociais e psicologia. 6ª 
ed. Lisboa : Edições Sílabo, 2006. 

PESTANA, M.; GAGEIRO, J. - Análise de dados para Ciências Sociais : a complementaridade do SPSS. 4ª 
ed. Lisboa : Edições Sílabo, 2005. 

PALLANT, J. - SPSS Survival manual. 3th ed. Berkshire : McGraw-Hill. 2007. 

STREINER, D. L.; NORMAN, G. R. - Heatlh measurement scales : a practical guide to their development 

and us. 4th ed. Oxford : Oxford Medical Publications, 2004 

TABACHNICK, B. G.; FIDELL, L. S. - Using Multivariate Statistics. 5th ed. Boston : Allyn and Bacon, 2007. 

TABACHNICK, G. G.; FIDELL, L. S. - experimental designs using ANOVA. Belmont : Duxbury, 2007. 
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UNIDADE CURRICULAR: DISSERTAÇÃO 

Horas Totais: 1250 

Horas Contacto: S: 25; OT: 50 

ECTS: 50 

 

Objetivos: 

- Aplicar conhecimentos e capacidade de compreensão e de resolução de problemas a 

situações novas e não familiares, em contextos alargados e multidisciplinares, na área 

científica de enfermagem; 

- Integrar conhecimentos, lidar com situações complexas, desenvolver soluções ou emitir 

juízos em situações de informação limitada ou incompleta, incluindo reflexões sobre as 

implicações e responsabilidades éticas e sociais que resultem dessas soluções e desses 

juízos ou os condicionem; 

- Aprofundar e desenvolver conhecimentos na área científica de enfermagem, permitindo o 

desenvolvimento e aplicações à metodologia de investigação; 

- Conceber, formular e desenvolver um projeto de investigação científica na área da 

enfermagem a que se refere o curso; 

- Analisar criticamente, argumentar e sistematizar ideias complexas e de inovação na área 

científica; 

- Difundir os conhecimentos emergentes dos resultados da investigação em enfermagem; 

- Desenvolver competências que lhes permitam uma aprendizagem ao longo da vida, de um 

modo fundamentalmente auto-orientado ou autónomo. 

 

Conteúdos: 

No decurso da pesquisa e redação da dissertação são mobilizáveis os diversos conteúdos que 

constam das Unidades Curriculares do Curso, bem como outros que sejam abordados no 

decurso dos seminários e aulas tutoriais, os quais concorrem para a aprendizagem do 

estudante. 

 

Bibliografia: 

Toda a que foi aconselhada ao longo do curso e a que for indicada pelo orientador, tendo em 

vista a temática em estudo.  
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UNIDADE CURRICULAR: TRABALHO DE PROJETO 

Horas Totais: 1250 

Horas Contacto: S: 25; OT: 50 

ECTS: 50 

 

• Aplicar conhecimentos e capacidade de compreensão e de resolução de problemas a 

situações novas e não familiares, em contextos alargados e multidisciplinares, na área 

científica de enfermagem; 

• Integrar conhecimentos, lidar com situações complexas, desenvolver soluções ou 

emitir juízos em situações de informação limitada ou incompleta, incluindo reflexões 

sobre as implicações e responsabilidades éticas e sociais que resultem dessas soluções 

e desses juízos ou os condicionem; 

• 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; 

• Desenvolver competências de suporte ao diagnóstico e intervenções de enfermagem 

que sustentem o conhecimento na área da assistência em enfermagem comunitária; 

• Promover a orientação profissional dos enfermeiros, relacionando o projeto 

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

trabalho; 

• Analisar criticamente, argumentar e sistematizar ideias complexas e de inovação na 

área científica; 

• Difundir os conhecimentos emergentes dos resultados do trabalho de projeto; 

• Desenvolver competências que lhes permitam uma aprendizagem ao longo da vida, de 

um modo fundamentalmente auto-orientado ou autónomo. 

 
Conteúdos: 

No decurso do trabalho de projeto são mobilizáveis os diversos conteúdos que constam das 

Unidades Curriculares do Curso, bem como outros que sejam abordados no decurso dos 



 
 

Conteúdos programáticos do curso MER 2015/2016 

seminários e aulas tutoriais, os quais concorrem para a aprendizagem do estudante e redação 

do projeto.  

 

Bibliografia: 

Toda a que foi aconselhada ao longo do curso e a que for indicada pelo orientador, tendo em 

vista os objetivos do trabalho de projeto. 

  



 
 

Conteúdos programáticos do curso MER 2015/2016 

UNIDADE CURRICULAR: ESTÁGIO EM ENFERMAGEM DE REABILITAÇÃO 

Horas Totais: 1250 

Horas Contacto: E: 500; S: 25; OT: 75 

ECTS: 50 

 

Objetivos: 

• Aplicar conhecimentos e capacidade de compreensão e de resolução de 

problemas a situações novas e não familiares, em contextos alargados e 

multidisciplinares, na área científica de enfermagem; 

• Integrar conhecimentos, lidar com situações complexas, desenvolver soluções 

ou emitir juízos em situações de informação limitada ou incompleta, incluindo 

reflexões sobre as implicações e responsabilidades éticas e sociais que resultem 

dessas soluções e desses juízos ou os condicionem; 

• Analisar criticamente, argumentar e sistematizar ideias complexas e de 

inovação na área científica; 

• Demonstrar competências de diagnóstico e intervenções de enfermagem que 

permitam a assistência especializada em enfermagem de Reabilitação; 

• Operacionalizar competências de análise e síntese inerentes à elaboração do 

relatório final. 

• Difundir os conhecimentos emergentes dos resultados do estágio; 

• Desenvolver competências que lhes permitam uma aprendizagem ao longo da 

vida, de um modo fundamentalmente auto-orientado ou autónomo. 

 

Conteúdos programáticos: 

No decurso do estágio são mobilizáveis os diversos conteúdos que constam das Unidades 

Curriculares do Curso, bem como outros que sejam abordados no decurso dos seminários e 

aulas tutoriais, os quais concorrem para a aprendizagem do estudante e redação do relatório 

final.  

 

Bibliografia  

Toda a que foi aconselhada ao longo do curso e a que for indicada pelo orientador, tendo em 

vista os objetivos do trabalho de projeto. 


