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Conteúdos programáticos do curso MESMP 2015/2016 

Objetivos do Curso: 

Com o mestrado em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiatria (MESMP), pretende-se formar 

enfermeiros que sejam capazes de: 

� Participar em dinâmicas de desenvolvimento organizacional (Supervisão clínica, 

formação contínua, sistemas de informação e cuidados continuados integrados) em 

matérias respeitantes à sua especialidade; 

� Contribuir para o desenvolvimento de saberes e competências na área da assistência 

em enfermagem em geral e na saúde mental e psiquiátrica em particular, aos três 

níveis de prevenção.  

Uma parte significativa das unidades curriculares do curso está articulada com a Unidade de 

Investigação da ESEP-UNIESEP. 
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Conteúdos programáticos do curso MESMP 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 MESMP 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 MESMP 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; 
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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 MESMP 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. 

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. 
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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 MESMP 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)  

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. 
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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 MESMP 2015/2016 

UNIDADE CURRICULAR: ENFERMAGEM DE SAÚDE MENTAL E PSIQUIATRIA 

Horas Totais: 200 

Horas de contato: T: 80; TP: 16; OT: 4 

ECTS: 8 

 

Objetivos: 

• Aprofundar conhecimentos em matéria de diagnóstico e focos de atenção na 

área de enfermagem de saúde mental e psiquiatria; 

• Identificar as bases das intervenções de enfermagem tendo em vista os 

diagnósticos definidos 

• Analisar as respostas humanas na área da sexualidade e as perturbações mais 

comuns; 

• Debater as intervenções de enfermagem em situações de urgência e emergência 

psiquiátrica; 

• Perspetivar intervenções de reabilitação psiquiátrica; 

 

Conteúdos programáticos: 

���� Historia e modelos assistenciais em Saúde Mental e Psiquiatria;  

���� Política de Saúde Mental: Lei de Saúde Mental; Plano Nacional de Saúde Mental; 

organização dos serviços de saúde mental e psiquiatria; 

���� Competências do Enfermeiro Especialista em Saúde Mental e Psiquiatria;  

���� Padrões de qualidade e indicadores sensíveis aos cuidados de enfermagem especializados 

em saúde mental e psiquiatria; 

���� Modelos/teorias desenvolvimentais: Identidade/personalidade; cognição; vinculação; 

psicossexual, psicossocial, sociomoral, inter-relações sociais, aprendizagem, motivacionais; 

���� Saúde Mental vs perturbação mental; 

���� Genética e genética humana. Genotipo e fenotipo. Metilação do DNA. Aconselhamento 

genético e repercurssões; 

���� Promoção da saúde mental: Determinantes de saúde e qualidade de vida, variáveis 

positivas; Promoção da saúde mental ao longo do ciclo vida: Programas da DGS para 

promoção da Saúde Mental: Criança, adolescência, gravidez e puerpério, adulto, idoso, … 

���� Prevenção da doença/perturbação mental: Modelos de redução de riscos, Modelos de 

minimização de danos; 

���� Abordagem concetual e operacional da família; 
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���� Diagnósticos e intervenções especializadas de enfermagem de saúde mental e psiquiatria 

nas patologias mais frequentes ao longo do ciclo vital: infância e adolescência; 

���� Diagnósticos e intervenções especializadas de enfermagem de saúde mental e psiquiatria 

nas patologias mais frequentes ao longo do ciclo vital: adulto e idoso; 

���� Cuidados continuados em saúde mental e psiquiatria: reabilitação e reinserção 

psiquiátrica; 

���� Exame mental: técnicas de avaliação, exame físico e mental. Urgência e emergência 

psiquiátrica.  

 

Bibliografia: 

• AFONSO, Pedro. O sono e a esquizofrenia / Pedro Afonso. - Cascais: Princípia editora, 2012. 

• ALONSO- FERNÁNDEZ, Francisco. As quatro dimensões do doente depressivo; trad. Carlos Mota 
Cardoso. - Lisboa: Gradiva, 2010. 

• ALVES, Fátima. A doença mental nem sempre é doença: racionalidades leigas sobre saúde e doença 
mental. Porto: Edições Afrontamento, 2011. 

• AMARAL, António Carlos PESM : prescrições de enfermagem em saúde mental mediante a CIPE. 
Loures: Lusociência, 2010. 

• AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. DSM-IV-TR: manual de diagnóstico e estatística das 
perturbações mentais. 2.ª reimpressão. Lisboa: Climepsi, 2011. 

• ASSUMPÇÃO, Francisco B. [et al.] Qualidade de vida na infância e na adolescência: orientações para 
pediatras e profissionais da saúde mental. Porto Alegre : Artmed, 2010. 

• BARLOW, David H.[et al.]. Manual clínico dos transtornos psicológicos: tratamento passo a passo. 4ª 
ed. Porto Alegre: Artmed, 2009. 

• BECK, Aaron T. Depressão: causas e tratamento. Trad. Daniel Bueno. - 2ª ed. - Porto Alegre : Artmed, 
2011. 

• BRANDÃO, Isabel. Anorexia e bulimia. - Matosinhos: QuidNovi, 2007. 

• COELHO, Jorge Mira et al. Temas de pedopsiquiatria. - Porto: [s. n.], 2010. 

• CONNERS, C. Keith. Transtorno de déficit de atenção/hiperatividade: as mais recentes estratégias de 
avaliação e tratamento; trad. Marina Fodra. - 3ª ed. - Porto Alegre : Artmed, 2009. 

• CUNHA, Luis [et al.]. Recomendações terapêuticas para o tratamento da demência. Sintra: Novartis, 
[2010?]. 

• DALGALARRONDO, Paulo. Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais. 2 ª ed. - Porto Alegre: 
Artmed, 2008. 

• EDDY, J. Mark; FODRA, Marina. Transtornos da conduta: as mais recentes estratégias de avaliação e 
tratamento. 4ª ed. - Porto Alegre: Artmed, 2009. 

• EL-MALLAKH, Rif S., GHAEMI, S. Nassir. Depressão Bipolar: um guia abrangente. Porto Alegre: Artmed, 
2008. 

• ESTEVES, Manuel, VIEIRA-COELHO, Maria Augusta, PALHA, António Pacheco. Toxicodependências. 
Porto: Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, 2011. 

• FIGUEIRA, Maria Luisa e  AKISKAL, Hagop S. Clinical aspects of Mania. Orense: Wolters Kluwer Health, 
2009. 
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• FRIEDMAN, Matthew. Transtorno de estresse agudo e pós-tramático : as mais recentes estratégias de 
avaliação e tratamento; trad. Marina Froda. 4ª ed., Porto Alegre: Artmed, 2009. 

• FU-I, Lee, BOARATI, Miguel Angelo. Transtorno bipolar na infância e adolescência: aspectos clínicos e 
comorbidades. São Paulo: Artmed, 2010.  

• GABBARD, Glen O. Tratamento dos transtornos psiquiátricos. 4ª ed., Porto Alegre: Artmed, 2009.  

• GONÇALVES, Dulce de Souza. Ausência: diário da filha de um doente d' Alzheimer. [S.l.]: Contra 
Margem, 2008. 

• GRILO, Pedro Filipe Areias. Doença de Alzheimer: epidemiologia, etiologia, diagnóstico clínico e 
intervenções terapêuticas. - Lisboa: Coisas de Ler, 2009. 

• MAIA, Luis, CORREIA, Carina, LEITE, Renata. Avaliação e intervenção neuropsicológica: estudos de 
casos e instrumentos. Lisboa: Lidel, 2009. 

• MARLATT, G. Alan.[et al.]. Prevenção de recaída: estratégias de manutenção no tratamento de 
comportamentos adictivos. 2ª ed. - Porto Alegre: Artmed, 2009. 

• MARSHA, M. Linehan. Terapia cognitivo-comportamental para transtorno da personalidade 
borderline: guia do terapeuta; trad. Ronaldo Cataldo Costa. Porto Alegre: Artmed, 2010. 

• MARTIN, J.D. et. al. Abordagem da doença depressiva em cuidados primários : actualizações em 
psiquiatria para médicos de família; trad. Maria Augusta Drago. Miraflores: Revisfarma, 2007. 

• MATOS, Margarida [et al.]. Violência, Bullying e Delinquência: gestão de problemas de saúde em meio 
escolar. Lisboa: Celsos de Ler, 2009. 

• PALHA, Filipa. MARQUES-TEIXEIRA, J. Serviços de reabilitação na esquizofrenia em Portugal: situação 
actual e perspectiva dos profissionais. Linda-a-Velha: WKA, 2009. 

• PORTUGAL, MINISTÉRIO DA SAÚDE, ALTO COMISSARIADO DA SAÚDE. Coordenação Nacional para a 
Saúde Mental. Plano Nacional de Saúde Mental 2007-2016, Resumo Executivo. Lisboa: Coordenação 
Nacional para a Saúde Mental, 2008. 

• SÁ, Luis. Do diagnóstico à intervenção em saúde mental. Barcelos: Sociedade Portuguesa de 
Enfermagem de Saúde Mental, 2010. II Congresso Internacional da SPESM realizado entre 26 a 29 de 
Outubro de 2010 em Barcelos. 

• SADOCK, Benjamin James, SADOCK, Virginia Alcott. Manual Conciso de Psiquiatria Clinica. 2ªed. Porto 
Alegre: Artmed, 2008. 

• STEELE, Cynthia D. Nurse to nurse: cuidados na demência em enfermagem; trad. Maiza Ritomy Ide. - 
Porto Alegre: Artmed, 2011. 

• TOWNSEND, Mary C. Enfermagem em saúde mental e psiquiátrica: conceitos de cuidado na prática 
baseada na evidência; trad. Sílvia Costa Rodrigues. 6ª ed. Loures: Lusociência, 2011. 

• WENZEL, Amy, BROWN, Gregory K., BECK, Aaron T. Terapia cognitivo-comportamental para pacientes 
suicidas; trad. Marcelo Figueiredo Duarte. Porto Alegre: Artmed, 2010. 

• ZAVASCHi, Maria Lucrécia Scherer et al. Crianças e adolescentes vulneráveis: o atendimento 
interdisciplinar nos centros de atenção psicossocial. Porto Alegre: Artmed, 2009. 
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UNIDADE CURRICULAR: NEUROPSIQUIATRIA E PSICOPATOLOGIA 

Horas Totais: 100 

Horas de contato: T: 40; S: 10. 

ECTS: 4 

 

Objetivos: 

���� Aprofundar conhecimentos na área da neurobiologia e da sua relação com alterações 

psicopatológicas; 

���� Identificar as alterações psicopatológicas mais comuns ao longo do ciclo vital; 

���� Debater diferentes intervenções terapêuticas em diferentes situações 

psicopatológicas; 

���� Analisar problemáticas no âmbito da psiquiatria forense. 

 

Conteúdos: 

���� Neurobiologia e psiquiatria. Bases neurológicas do comportamento, sensações e 

perceções. 

���� Psicopatologia da infância, adolescência, idade adulta e velhice. 

���� Diferentes Intervenções terapêuticas dirigidas ao indivíduo e família. Intervenções 

psicoterapêuticas em contexto de internamento. 

���� Urgências psiquiátricas. 

���� Psiquiatria forense 

���� Classificações em psiquiatria. A DSM V 

 

Bibliografia: 

• ADAMS, H.; SUTKER, P. (Ed.) Comprehensive handbook of psychopathology (3rd ed). New York: 
Springer, 2001.  

• AFONSO, Pedro. O sono e a esquizofrenia / Pedro Afonso. - Cascais: Princípia editora, 2012. 

• ALONSO- FERNÁNDEZ, Francisco. As quatro dimensões do doente depressivo; trad. Carlos Mota 
Cardoso. - Lisboa: Gradiva, 2010. 

• ALVES, Fátima. A doença mental nem sempre é doença: racionalidades leigas sobre saúde e doença 
mental. Porto: Edições Afrontamento, 2011. 

• AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. DSM-IV-TR: manual de diagnóstico e estatística das 
perturbações mentais. 2.ª reimpressão. Lisboa: Climepsi, 2011. 

• ANDRASIK, F. (Ed.) (2005). Comprehensive handbook of personality and psychopathology, Adult 
psychopathology (Vol. 2). New York: Wiley.  

• BARLOW, David H.[et al.]. Manual clínico dos transtornos psicológicos: tratamento passo a passo. 4ª 
ed. Porto Alegre: Artmed, 2009. 



 
 

Conteúdos programáticos do curso MESMP 2015/2016 

• BECK, Aaron T. Depressão: causas e tratamento. Trad. Daniel Bueno. - 2ª ed. - Porto Alegre : Artmed, 
2011. 

• BEUTLER, L. ; MALIK, M. Rethinking the DSM: A psychological perspective. Washignton, DC: APA, 
2002 

• COELHO, Jorge Mira et al. Temas de pedopsiquiatria. - Porto: [s. n.], 2010. 

• CONNERS, C. Keith. Transtorno de déficit de atenção/hiperatividade: as mais recentes estratégias de 
avaliação e tratamento; trad. Marina Fodra. - 3ª ed. - Porto Alegre : Artmed, 2009. 

• DALGALARRONDO, Paulo. Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais. 2 ª ed. - Porto 
Alegre: Artmed, 2008. 

• EDDY, J. Mark; FODRA, Marina. Transtornos da conduta: as mais recentes estratégias de avaliação e 
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• MARSHA, M. Linehan. Terapia cognitivo-comportamental para transtorno da personalidade 
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UNIDADE CURRICULAR: PSICOFARMACOLOGIA 

Horas Totais: 50 

Horas de contato: T: 25 

ECTS: 2 

 

Objetivos: 

• Aprofundar conhecimentos sobre psicofarmacologia 

• Analisar o recurso aos psicofármacos e suas implicações nas atividades de vida dos 

utentes 

• Identificar os principais fatores de risco associados à utilização dos psicofármacos 

 

Conteúdos: 

� Conceito e classificação dos psicofármacos. 

� Ansiolíticos, sedativos e hipnóticos. 

� Psicodepressores e neurolépticos. 

� Anti-depressivos. 

� Fármacos anti-epilépticos, antiparkinsónicos e anticonvulsivantes. 

� Implicações nas atividades de vida dos utentes. 

� Cuidados e riscos associados à utilização dos psicofármacos. 

� Intervenções interdependentes  

 

Bibliografia: 

ASPERHEIM, Mary Kaye  -  Farmacologia para Enfermagem. 7ª ed. Rio de Janeiro : Guanabara Koogan, cop. 1994 

CLAYTON, Bruce D. ; STOCK, Yvonne N. - Fundamentos de farmacologia. 12ª Ed. Loures:  Lusociência, 2002.  

DEGLIN, Judith Hopfer; VALLERAND, April Hazard – Guia Farmacológico para enfermeiros. 7º ed. Lusociência: 
Loures, 2003.   

GOODMAN & GILMAN: as bases farmacológicas da terapêutica. 9ªed. McGraw Hill: Rio de Janeiro, 1996. 

OSSWALD, W,; GUIMARÃES, S. – Terapêutica Medicamentosa e suas Bases Farmacológicas. 4.º ed. Porto, 2001.  

PAGE [et al.] – Farmacologia Integrada. 2.ª ed. São Paulo: Barueri Manole, 2004.  

PORTUGAL. Ministério da Saúde - Prontuário terapêutico - 6. Lisboa: INFARMED, 2006.  

SADOCK, B. J.; SADOCK, V. A. – Compêndio de Psiquitria: Ciência do Comportamento e Psiquiatria clínica. Porto 
Alegre: Artmed Ed., 9ª edição, 2007. ISBN: 85-363-0763-3. 

STAHAL, Stephen – Essential Psychopharmacology: Neuroscientific Basis and Practical Applications. 2ª Ed. 
Cambridge University Press, 2000. 

STAHAL, Stephen – Psicofarmacologia: Base Neurocientífica e aplicações práticas. 2ª Ed. MEDSI, 2002. 

STUART, Gail W.; LARAIA, Michele T. – Enfermagem Psiquiátrica: princípios e prática. 6.ª ed. Artmed Editora: Porto 
Alegre, 1998. 
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UNIDADE CURRICULAR: METODOLOGIAS DE INTERVENÇÃO 

Horas totais: 200 

Horas de contacto: T:80; TP: 16; OT: 4 

ECTS: 8 

 

Objetivos: 

• Compreender as diferentes metodologias de intervenção psicoterapêuticas, tendo 

como alvo a pessoa, grupo, família e comunidade, de acordo com os diferentes 

modelos de atuação, num contexto de promoção da qualidade do exercício 

profissional dos enfermeiros. 

• Desenvolver competências de ajuda profissional no âmbito das modalidades de 

intervenção Psicoterapêuticas, promotoras de respostas adaptativas, no sentido de 

restabelecer o equilíbrio psíquico, a integração e a autonomia. 

o Desenvolver competências para interpretar o papel de terapeuta; 

o Desenvolver competências de escuta ativa de modo a identificar as 

necessidades alvo de intervenção terapêutica; 

o Desenvolver competências de gestão de grupos orientadas para a utilização 

das diferentes modalidades como “instrumento” terapêutico. 

o Desenvolver competências de prescrição, execução e avaliação das 

modalidades de intervenção terapêutica, de acordo com as necessidades de 

cada caso (indivíduo, família, grupo). 

o Desenvolver competências de intervenção diferenciada, no contexto de 

equipas multidisciplinares; 

 

Conteúdos programáticos: 

1. Modelos e programas de intervenção em saúde mental dirigidos a pessoas, famílias, 

grupos ou comunidades, incluindo:  

• Modelos de intervenção assertivo (comunitário e outros);  

• Modelos de gestão de caso por terapeuta de referência  

• Modelos e estratégias de desenvolvimento comunitário participativo;  

• Modelos de promoção da saúde;  

• Programas de treino de competências sociais, pessoais e de desenvolvimento sócio-

emocional.  

2. Crises / emergências psiquiátricas  
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3. Teorias de desenvolvimento psicológico 

4. Psicoterapias e as suas aplicações  

5. Legislação nacional em saúde mental e orientações sobre o tratamento compulsivo.  

6. Técnicas de intervenção psicoterapêutica:  

• Técnica de resolução de problemas/tomada de decisões;  

• Gestão de recursos internos e externos,  

• Técnica de aconselhamento  

• Intervenção em crise  

• Gestão de comportamento agressivo e de conflitos;  

• Técnicas de relaxamento;  

• Gestão do regime terapêutico;   

7. Comunicação terapêutica:  

• Teorias de comunicação terapêutica  

• Relação terapêutica 

• Processos de autoconhecimento e consciencialização de si, o uso terapêutico de si na 

relação terapêutica  

• Os impasses terapêuticos: o processo de transferência/ contra transferência;  

8. Políticas e programas de reabilitação psicossocial  

9. Intervenção Psicoterapeuta, socioterapêutica e psicossocial Psicoeducação 

• Relação de ajuda. 

• Terapia cognitiva-comportamental. 

o Técnica de reestruturação cognitiva. 

o Técnica de modificação de comportamentos. 

o Técnica de dessensibilização sistemática. 

• Terapia ocupacional  

o Musicoterapia. 

o Arteterapia. 

o Ludoterapia. 

o Biblioterapia 

o Outras (hidroterapia, hipoterapia) 

• Terapia de estimulação cognitiva. 

o Técnica de treino da memória, histórias de vida. 

o Técnica de orientação para a realidade. 

• Terapias de orientação Psicodinâmica. 
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• Outras terapias (massagem, auto-controlo, humor). 

• Electroconvulsivoterapia. 

• Relaxamento. 

o Relaxamento muscular. 

o Técnica de imagens guiadas. 

• Indicações, contra-indicações das diferentes modalidades de intervenção terapêutica. 

 

Bibliografia: 

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION (2011). DSM-IV-TR: manual de diagnóstico e estatística das perturbações mentais. 2.ª 

reimpressão. Lisboa: Climepsi. 
 
BULECHECK, G., BUTCHER, H. & DOCHTERMAN, J. (2010). Classificação das intervenções de enfermagem (NIC). 4ª 
ed. Rio Janeiro: Mosby Elsevier. 

CHALIFOUR, J. (2007). A Intervenção Terapêutica – Os fundamentos existencial-humanistas da relação de ajuda. 
Loures: Lusodidacta. 

GONÇALVES,  O. (2006). Terapias Cognitivas: Teorias e práticas (5ª. Ed.). Porto: Edições Afrontamento. 

HAWTON, K.; SALKOVSKIS, P. M.; KIRK, J.; CLARK, D. M. (Eds.) (1989). Cognitive Behaviour Therapy for Psychiatric 
Problems: a Practical Cuide. Oxford University Press: Oxford. 

JOHNSON, M., BULECHECK, G., BUTCHER, H., DOCHTERMAN, J., Mass, M., Moorhead, S. et al. (2009). Ligações entre 
NANDA, NOC e NIC, diagnósticos, resultados e Intervenções de Enfermagem. 2ª ed. Porto Alegre: Artmed.  

JOHNSON, M.; BULECHEK, G.; MCCLOSKEY, J.; MASS, M.; MOORHEAD, S. (2005). Diagnósticos, resultados e 

intervenções de enfermagem – Ligação entre NANDA, NOC e NIC. S. Paulo: Editora Artemed. 

JOHNSON, M.; MOORHEAD, S.; MASS, M. (2004). Classificação dos resultados de enfermagem. S. Paulo: Editora 
Artemed. 

KEITH, S. D. E COL. (2006). Manual de terapias cognitivo-comportamentais. (2ª ed.). Porto Alegre: Artmed. 

MALAN, D. H. (1979). Individual Psychoterapy and the Science of Psychodynamics. Butterworth-Heinemann: Oxford. 

SEQUEIRA, C. (2010). Cuidar de Idosos com Dependência Física e Mental. 1ª ed., Lisboa: Lidel, Edições Técnicas Lda. 
 
SEQUEIRA, C. 2013. "Difficulties, coping strategies, satisfaction and burden in informal Portuguese caregivers", 
Journal of Clinical Nursing 22, 3-4: 491 - 500.doi: 10.1111/jocn.12108  
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UNIDADE CURRICULAR: ETNOPSIQUIATRIA 

Horas totais: 50 

Horas de contacto: T: 20; OT:5 

ECTS: 2 

 

Objetivos: 

• Avaliar as influências da cultura no estado de saúde mental do indivíduo, família e 

comunidade; 

• Analisar os transtornos típicos de culturas (CBS); 

• Compreender as respostas humanas numa óptica biocultural; 

• Identificar princípios de uma assistência congruente com as especificidades culturais.  

 

Conteúdos programáticos: 

• Conceito de cultura, raça e etnia.  

• Funções da cultura. Saúde, respostas humanas e sintomatologia psiquiátrica: 

determinantes culturais.  

• Antropologia, genética e doença mental.  

• Epigenética: conceito e alterações epigenéticas.  

• Etnopsiquiatria e psiquiatria cultural. as escolas francesa e norte-americana.  

• A vocação interdisciplinar da enfermagem transcultural. O diagnóstico em psiquiatria 

(dimensão sociocultural) 

• Cultura e estratégias de assistência.  

• DSM V e CBS: transtornos típicos da cultura – Koro, Dhat, Pibloktok, Latah, anorexia 

nervosa.  

• Problemáticas de género, imigração, grupos minoritários e doença mental. 

 

Bibliografia: 

ABREU, W. (2003). Saúde, doença e diversidade cultural. Pensar a complexidade dos cuidados a partir das memórias 
culturais. Lisboa: Edições Piaget (Medicina e Saúde) 

ABUSHARAF, R. (2001). Virtuous cuts: female genital circumcision in an African ontology. Differences, 12 (1), 112-
140 

ADAMS, N.; GRIEDER, D. (2005). Treatment Planning for Person-Centered Care: The Road to Mental Health and 
Addiction Recovery. Burlington, MA: Elsevier Academic Press. 

AKHTAR, S.; KRAMER, S. (Eds.) (1998). The Colors of Childhood: Separation - Individuation - Across Cultural, Racial 
and Ethnic Diversity. New York, NY: Jason Aronson. 

AUGE, M. (1986). L'anthropologie de la maladie. L'Homme, 26 (1-2), 81-90. 

AUGÉ, M. (2001). L’anthropologie de la maladie et son nouveau contexte. Sciences Sociales et Santé, 19(2 ), 29-30 
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BARROSO, C.; ABREU, W. (2004). Bioética e qualidade de cuidados de saúde: uma perspectiva antropológica. Sinais 
Vitais, 54 (18-26) 

BENOIST, J. (ed.) (1996). Soigner au pluriel. Essais sur le pluralisme médical. Paris: Karthala 

BURT, V.; HENDRICK, V. (2005) Clinical Manual of Women’s Mental Health. Washington, DC: American Psychiatric 
Press 

CONSTANTINE, M. ; SUE, D. (Eds.). (2005). Strategies for Building Multicultural Competence in Mental Health and 
Educational Settings. New York, NY: Wiley 

DEVEREUX, G.(1998) - Essais d'ethnopsychiatrie générale - Paris, Gallimard 

LAPLANTINE, F. (1992). Anthropologie de la maladie. Paris: Payot 

MARIC, NP, Svrakic DM. 2012. Why schizophrenia genetics needs epigenetics: A review. Psychiatria Danubina 
24,1:2–18 

MEAD, NM (2007) Nutrigenomics: The genome-food interface. Environmental Health Perspectives 115(12), A583-
A589. http://www.ehponline.org/members/2007/115-12/focus.htmlNORONHA, M. (2000a). A função da cultura. 
NORONHA, M. (ed). Curso de etnopsiquiatria – World Psychiatric Association. Rio de Janeiro: ABE e ABP, 20-30 

NATHAN, T. (1998). A guerra intercultural e a psicopatologia, especificidade da Etnopsiquiatria. BARROS, J. (Ed.) 
Terapêuticas e Culturas. Rio de Janeiro, UERJ: Intercon 

NORONHA, M. (2000b). Transtornos específicos de culturas. NORONHA, M. (ed). Curso de etnopsiquiatria – World 
Psychiatric Association. Rio de Janeiro: ABE e ABP, 32-42 

PEMBREY, ME (2002). Time to take epigenetic inheritance seriously. European Journal of Human Genetics 10,669-
671. doi:10.1038/sj.ejhg.5200901 

SANANBENESI, F, FISCHER A. 2009. The epigenetic bottleneck of neurodegenerative and psychiatric diseases. 
Biological Chemistry 390,11:1145–1153. 
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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: 

� Aspetos conceptuais dos Sistemas de Informação 

� Os Sistemas de Informação em Saúde  

� Principais dificuldades nos sistemas de informação na saúde 

� O impacto da informática na saúde 

� Classificações e Terminologias no Contexto dos Sistemas de Informação em 

Enfermagem 

� A Informação como recurso capaz de acrescentar valor aos cuidados de Enfermagem 

� Estratégias de Implementação dos Sistemas de Informação em Enfermagem 

� A informação e a sua relevância para a tomada de decisão 

� A Utilização dos Dados dos Sistemas de Informação para a Formalização do 

Conhecimento da Disciplina de Enfermagem 

� A Utilização dos Dados dos Sistemas de Informação em Enfermagem para a Garantia 

de Qualidade dos Cuidados 

� Tendências atuais no desenvolvimento de aplicações  

� A evolução das aplicações de apoio à atividade clínica de enfermagem 

� Registo de Saúde Eletrónico – visão para o futuro 
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� Classificação Internacional para a prática de Enfermagem, arquitetura da CIPE versão 

2.0 e Catálogos 

� Metodologias de implementação de um Sistema de Informação em Enfermagem; 

� Os RMDE no contexto do desenho e implementação de Sistemas de Informação. 

� Conceito de “e-saúde” 

 

Bibliografia: 

ACSS. 2009. RSE – Registo de Saúde Eletrónico R1: Documento de Estado da Arte. s.l. : Ministério da Saúde, 2009. 

ICN (2011). CIPE® 2 Classificação internacional para a prática de enfermagem [ICNP Version 2 - Internacional 
Classification for Nursing Practice], Lisboa: Ordem dos Enfermeiros.  

MOTA, L. (2010). Sistemas de Informação de Enfermagem: Um estudo sobre a relevância da informação para os 
médicos. Mestrado em Informática Médica apresentado à Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. 

MOTA, L., & CUNHA, A. (2007). Sistema de Apoio à Prática de Enfermagem – Guia Prático. Lisboa: Lusociência. 

ORDEM DOS ENFERMEIROS – Sistema de Informação de Enfermagem (SIE) - Princípios Básicos da arquitectura e 
principais requisitos técnico-funcionais, 2007. pp.1-8. (s.d.). [Em linha]. 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, F. (2007). Informação e Qualidade do exercício profissional dos enfermeiros: Estudo empírico sobre um 
Resumo Mínimo de Dados de Enfermagem. Porto: Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, 2007. Tese de 
Doutoramento. 

PEREIRA, Filipe. 2009. Informação e qualidade do exercício profissional dos enfermeiros. ed. 1, ISBN: 978-989-8269-
06-5. Coimbra: Formasau. 

RASCÃO, J. - Sistemas de informação para as organizações – A informação chave para a tomada de decisão. Lisboa: 
Edições Sílabo, 2004. 2.ª Edição. 

SILVA, A. - Sistemas de informação em Enfermagem – Uma Teoria explicativa da mudança. Coimbra: FORMASAU, 
2006. 

SOUSA, P. – Sistema de partilha de informação de enfermagem entre contextos de cuidados de saúde – um modelo 
explicativo, 1ª ed., Formasau, Coimbra, 2006. 
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UNIDADE CURRICULAR: SAÚDE MENTAL EM SITUAÇÃO DE CATÁSTROFE 

Horas totais: 50 

Horas de contacto: T: 14; TP: 6; OT: 5 

ECTS: 2 

 
Objetivos: 

• Caracterizar os diferentes tipos de catástrofe; 

• Identificar respostas humanas potenciais em situações de catástrofe; 

• Avaliar a importância da intervenção especializada em saúde mental e 

psiquiátrica em situações de crise; 

• Trabalhar tipos de intervenções assistenciais dirigidas a várias situações de 

catástrofe. 

Conteúdos: 

• Tipos de catástrofes; 

• Catástrofes: abordagens conceptuais e teóricas; 

• Catástrofe e caos; 

• Vulnerabilidade psicossocial; 

• Respostas humanas em situações de catástrofe; 

• Preparação dos serviços de saúde para a proteção da saúde mental em situações de 

emergência e catástrofe; 

• Enfermagem de Saúde mental e Psiquiátrica em situações de catástrofe; 

• Planos integrados de emergência. 

 
Bibliografia: 

DECHANO, L. , LIDSTONE, J., STOLTMAN, J. (2004). International perspectives on natural disasters. 

Londres: Kluver Academic Publishers 

GARCIA-ALVES, A. & REDONDO, J. (1999). Plano de emergência hospitalar, CPSE/INEM., Lisboa, 

Presença,. 

GEORGES-YVES, KEREVERN (1995). Elementos fundamentais das Ciências Cindínicas. Lisboa: Instituto 

Piaget 

LEIVA, C. (2002). Manual de atención a multiples víctimas y catástrofes. Sociedade Espanhola de 

Medicina de Catástrofes. Madrid: Arán 

ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD (2002). Protección de la salud mental en situaciones de 

desastres y emergencias. Washington, D.C.: OMS 

REBELO, F. (2001). Riscos naturais e acção antrópica. Coimbra: Imprensa da Universidade 
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UNIDADE CURRICULAR: SAÚDE MENTAL DO IDOSO 

Horas totais: 240 

Horas de contacto: E: 180; S: 10; OT: 6 

ECTS: 8 

 

Objetivos: 

• Analisar os aspetos biológicos, psicológicos e sociais do envelhecimento e a sua 

relação com a saúde mental do idoso; 

• Avaliar a influência dos contextos interno e externo na qualidade de vida do idoso. O 

idoso institucionalizado (lar, internamento hospitalar); 

• Identificar problemas de saúde mental do idoso; 

• Desenvolver estratégias assistenciais integradas que permitam acompanhar e 

promover a saúde mental dos idosos; 

• Definir programas de intervenção dirigidos aos cuidadores de idosos. 

 

Conteúdos: 

� Aspetos biológicos, psicológicos e sociais do envelhecimento 

� A saúde e a doença mental do idoso. 

� Contextos e qualidade de vida do idoso. O cuidador familiar do idoso como mediador. 

� Necessidades dos idosos em matéria de cuidados de saúde mental na comunidade 

� Cuidar de idosos: problemáticas. 

� O envelhecimento ativo. 

� Perspetivas integradas de intervenção. 

� Programas de promoção da saúde mental do idoso e intervenções específicas de 

enfermagem. O idoso em contexto institucional (lar, serviços de internamento, 

residências protegidas). 

 

Bibliografia: 

BENEDETTI, R; COHEN, L, TAYLOR M. (2013). There's really no other option": Italian Australians' 
experiences of caring for a family member with dementia’, J Women Aging, 25(2), pp.138-64. 

BOUGHTWOOD, D; SHANLEY, C; ADAMS, J.; SANTALUCIA, Y.; KYRIAZOPOULOS, H, POND, D.; ROWLAND, 
J. (2012). Dementia information for culturally and linguistically diverse communities: sources, access and 
considerations for effective practice. Australian Journal Of Primary Health, 18, 3, pp. 190-196 

BRITO, L. (2006).  A Saúde Mental dos Prestadores de Cuidados a Familiares Idosos. Lisboa: Quarteto 
Editora 
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BURNS, A.; HALLWELL, C. (2002). Reconhecer a Depressão no Idoso. Nursing, Nº 163, Fevereiro, pp. 37-
41.  

CAMIC, P.; WILLIAMS, C.; M, MEETEN, F.; (2013). Does a ‘Singing Together Group’ improve the quality of 
life of people with a dementia and their carers? A pilot evaluation study’, Dementia,12 (2),pp. 157-176 

COSTA, M. A. (2002). Cuidar idosos : formação, práticas e competências dos enfermeiros. Lisboa: Educa 
e Formasau 

FONTAINE, R. (2000). Psicologia do Envelhecimento. Lisboa: Climepsi Editores, 1ªedição 

KAPLAN, Harold I.; SADOCK, Benjamin J.; GREBB, Jack A. (1997) – Compêndio de Psiquiatria: ciências do 
comportamento e psiquiatria clínica – Porto Alegre, Artes Médicas, 7ª edição. 

LAPID, M. I.; RUMMANS, T. A. (2003).Evaluation and Management of Geriatric Depression in Primary 
Care – in Mayo Clin. Proc., Nº 78, pp. 1423-1429 

LIVINGSTONE, G. (2000).  Qualidade de vida nos idosos. Lisboa: Vale & Vale Editores, Lda. 

PAÚL, M. C. (1997). Lá Para o Fim da Vida – idosos, família e meio ambiente. Coimbra: Livraria Almedina 

MOHAMED S, ROSENHECK R, LYKETSOS CG, KACZYNSKI R, SULTZER DL, SCHNEIDER LS (2012). Effect of 
second-generation antipsychotics on caregiver burden in Alzheimer’s disease. J Clin Psychiatry; 73:121–
128 

SCHWARZ S, FROELICH L, BURNS A. (2012). Pharmacological treatment of dementia. Current Opinion 
Psychiatry, 25:542–550 

SEQUEIRA, C. (2007). Cuidar de idosos dependentes. Coimbra: Quarteto editora 
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Conteúdos programáticos do curso MESMP 2015/2016 

UNIDADE CURRICULAR: PROBLEMÁTICAS ADITIVAS 

Horas totais: 240 

Horas de contacto: E: 180; S: 10; OT: 6 

ECTS: 8 

 

Objetivos: 

• Compreender as problemáticas aditivas numa perspetiva biológica, cultural e 

psicológica; 

• Identificar diferentes formas de adição e a sua relação com as respostas humanas e a 

saúde mental; 

• Avaliar a especificidade do alcoolismo e da toxicodependência e os desafios que 

colocam à enfermagem de saúde mental do ponto de vista assistencial; 

• Analisar os contextos de assistência ao utente com problemas de alcoolismo e/ou 

toxicodependência (profissionais e informais); 

• Caracterizar os modelos e as estratégias terapêuticas utilizadas. 

 

Conteúdos programáticos: 

• Problemáticas aditivas: aspetos biológicos, psicológicos, culturais e sociais; 

• Substâncias psicoativas; 

• Comportamentos de risco; 

• Caracterização e epidemiologia das dependências; 

• Enquadramentos políticos e legais da assistência; 

• Alcoolismo e toxicodependência. Modelos de prevenção primária, tratamento e 

reabilitação; 

• Avaliação das respostas humanas e dos focos de atenção; 

• Os contextos de intervenção: a família, a escola, o meio laboral e as prisões; 

• Política de minimização de danos e redução de riscos; 

• Intervenção integrada e multidisciplinar. 

 

Bibliografia: 

• ANDERSON, Peter Consumer Labelling and alcoholic Drinks. Hamm: Deutsche Hauptstelle für 

Suchtfragen e.V. (DHS), 2008. 

• da Saúde Mental, trad. M. Cruz, revisão E. Gonçalves e M. Ferraz, Lisboa: Coordenação Nacional 
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• ESTEVES, Manuel Toxicodependências / Manuel Esteves, Maria Augusta Vieira-Coelho, António 

Pacheco Palha. - Porto : Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, 2011. 

• FARKE Walter (Ed). Reducing Drinking and Driving in Europe: recommendations & conclusions. Hamm: 

Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. (DHS), 2008. 

• FERNANDES, Luís; SILVA, Maria do Rosário. O que a droga fez à prisão um percurso a partir das 

terapias de substituição opiácea. Lisboa: Instituto da Droga e da Toxicodependência, 2008. 

• FERROS, Lígia Cristina Leça Toxicodependência : afectos e psicopatologia. Porto : Livpsi - Psicologia, 

2011.  

• OEDT - Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência, A EVOLUÇÃO DO FENÓMENO DA 

DROGA NA EUROPALuxemburgo: Serviço das Publicações da União Europeia, 2010 

• PREVENÇÃO DE RECAÍDA Prevenção de recaída : estratégias de manutenção no tratamento de 

comportamentos adictivos / G. Alan Marlatt...[et al.]. - 2ª ed. - Porto Alegre : Artmed, 2009. 

• SLADE, M. 100 Modos de Apoiar a Recuperação Pessoal: Um Guia para Profissionais 

• VIOLÊNCIA, BULLYING E DELINQUÊNCIA Violência, Bullying e Delinquência : gestão de problemas de 

saúde em meio escolar / Margarida Matos...[et al.]. - Lisboa : Celsos de Ler, 2009. 

• WASHTON, Arnold M. Prática psicoterápica eficaz dos problemas com álcool e drogas / Arnold M. 

Washton, Joane E. Zweben ; trad. Mónica Armando. - Porto Alegre : Artmed, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Conteúdos programáticos do curso MESMP 2015/2016 

UNIDADE CURRICULAR: ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇAO FAMILIAR 

Horas totais: 240 

Horas de contacto: E: 180; S: 10; OT: 6 

ECTS: 8 

   

Objetivos: 

• Compreender o sistema familiar como referência para a saúde mental ao longo do 

ciclo de vida; 

• Aprofundar conhecimentos relacionados com os vários domínios da abordagem da 

família;  

• Compreender os fundamentos teóricos e conceptuais da intervenção familiar 

sistémica; 

• Identificar recursos para a intervenção em famílias de risco; 

• Desenvolver competências de raciocínio sistémico e de intervenção em terapia 

familiar; 

• Desenvolver competências no domínio dos cuidados de enfermagem de saúde mental 

centrados no sistema familiar (promoção da saúde, intervenção em situação de 

doença, reabilitação e atenção aos cuidadores). 

 

Conteúdos: 

• Teorias explicativas da família: abordagens conceptuais e operacionais; 

• Análise sistémica da dinâmica familiar. Funcionamento e princípios orientadores da 

organização familiar; 

• Promoção da saúde e abordagem da doença mental em contexto familiar. Suportes 

comunitários disponíveis. 

• Gestão de conflitos e crise na família. Formas de violência e abuso. 

• Entrevista familiar sistémica: métodos e técnicas 

• Modelos de intervenção familiar em doentes mentais de evolução prolongada; 

• Ganhos em saúde proporcionados pela terapia familiar;  

• Integração dos cuidados de saúde mental com os cuidados de saúde primários; 

• O papel dos familiares de pessoas com doença mental: empowerment dos cuidadores 

e prevenção da exaustão, 

• Relevância da abordagem multidisciplinar para a gestão de casos; 

• Dimensões éticas do trabalho com a família. 
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Bibliografia: 

ALARCÃO, M. (2000). (Des)Equilíbrios familiares, uma visão sistémica. Coimbra: Quarteto Editora 

ANDERSON, C.; REISS, D.; HOGARTY, G. (1986). Schizophrenia and the family. New York: The Guilford 

Press  

AUSLOOS, G. (2003). A competência das famílias. Lisboa: Climepsi Editores 

CARTER, B. ; MCGOLDRICK, M. (1995).  As Mudanças no Ciclo de Vida Familiar: uma estrutura para a 

terapia familiar. Porto Alegre: Artes Médicas 

DIXON, L. (1999). Providing services to families of persons with schizophrenia: present and future. 

Journal Mental Health Policy, 2:3-8. 

HANSON, S. (2005). Enfermagem de Cuidados de Saúde à Família: Teoria, Prática e Investigação. 

Camarate: Lusociência 

JONES, E. (1999). Terapia dos sistemas familiares. Lisboa: Climepsi Editores 

LEFLEY, H.; WASOW, M. (1994) (ed). Helping families cope with mental illness. USA: Harwood Academic 

Publishers 

MARSH, D. (1992). Families and mental illness: new directions in professional practice. New York: 

Praeger 

RIESSER G.; SCHORSKE, B. (1994). Relationships between family caregivers and mental health 

professionals: the american experience. In: Lefley HP, Wasow M, editors. Helping families cope with 

mental illness. USA: Harwood Academic Publishers     

WASOW M. (1994). Profesional and parental perspectives. In: Lefley HP, Wasow M, editors. Helping 

families cope with mental illness. USA: Harwood Academic Publishers     

WRIGHT, L.; LEAHEY, M. (2005). Nurses and Families A Guide to family Assessment and Intervention. 

Philadelphia: F.A.Davis Company 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Conteúdos programáticos do curso MESMP 2015/2016 

UNIDADE CURRICULAR: PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL 

Horas totais: 240 

Horas de contacto: E: 180; S: 10; OT: 6 

ECTS: 8 

 

Objetivos: 

• Aprofundar conhecimentos sobre a promoção de saúde mental, no sentido de reduzir 

a morbilidade psiquiátrica e promover a satisfação, bem-estar e o equilíbrio social; 

• Desenvolver competências de intervenção diferenciadas, na implementação de 

programas promotores de saúde mental; 

• Desenvolver competências de gestão de recursos individuais e sociais facilitadores da 

adaptação aos processos de transição e aos contextos adversos; 

• Desenvolver competências de diagnóstico diferencial de ambientes com risco 

acrescido de doença mental; 

• Desenvolver competências de intervenção diferenciada, no contexto de equipas 

multidisciplinares. 

 

Conteúdos programáticos: 

• Saúde Mental. 

• Saúde Mental Positiva. 

o Satisfação pessoal. 

o Atitude positiva. 

o Auto-controlo. 

o Autonomia. 

o Capacidade de resolução de problemas. 

o Habilidades de relação interpessoal. 

• Programas promotores de saúde mental ao longo do ciclo vital. 

o Gravidez, infância e adolescência. 

o Adulto. 

o Idoso. 

• Programas promotores de saúde mental em diferentes contextos. 

o Contexto familiar. 

o Contexto Laboral. 

o Contexto social. 
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• A saúde mental e os processos de transição. 

• Ambientes promotores de saúde mental. 

• Instrumentos de avaliação em saúde mental. 

 

Bibliografia: 

AMARAL, A. (2010). Prescrições de Enfermagem em Saúde Mental. Loures: Lusociência – Edições 

Técnicas e Científicas, Lda. 

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION (2002). DSM IV TR - Manual de Diagnóstico e Estatística das 

Perturbações Mentais (4ª Ed. rev.). Lisboa: Climepsi Editora. 

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

ICN – INTERNATIONAL COUNCIL OF NURSES (2005). Classificação internacional para a prática de 

enfermagem (CIPE) Versão 1.0. Geneva: ICN/Ordem dos Enfermeiros. 

JOHNSON, M.; BULECHEK, G.; MCCLOSKEY, J.; MASS, M.; MOORHEAD, S. (2005). Diagnósticos, 

resultados e intervenções de enfermagem – Ligação entre NANDA, NOC e NIC. S. Paulo: Editora 

Artemed. 

JOHNSON, M.; MOORHEAD, S.; MASS, M. (2004). Classificação dos resultados de enfermagem. S. Paulo: 

Editora Artemed. 

LLUCH CANUT, M. T.; MARTÍ, G. N.; LÓPEZ DE VERGARA, M. D. M. (1991). Enfermeria Psico-social II. 

Barcelona: Salvat Editores, S. A. 

MCCLOSKEY, J.; BULECHEK, G., (2004). Classificação das intervenções de Enfermagem (3ª. Ed.). S. Paulo: 

Editora Artemed. 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE (2001). Relatório sobre a saúde no mundo – saúde mental: Nova 

Conceção, Nova Esperança. Genebra: OMS. 

SEQUEIRA C. (2010). Cuidar de idosos com dependência física e mental. Lisboa: Lidel, Edições Técnicas 

Lda. 

Comissão Nacional para a Reestruturação dos Serviços de Saúde Mental (2007). Reestruturação e 

Desenvolvimento dos serviços de Saúde Mental em Portugal – Plano de Accão 2007-2016. Lisboa: DGS. 

Caldas de Almeida, J.M. (2010). The World Mental Health Survey Initiative. NMHS (Portugal National 

Mental Health Survey). Lisboa: Universidade Nova de Lisboa. 

MATOS, M.; SAMPAIO, D. (2009). Jovens com Saúde: Dialogo com uma Geração. 1ª Edição. Lisboa: 

Texto Editores. 

WHO, 2005. Livro de recursos da OMS sobre saúde Mental, direitos humanos e Legislação. Genéve: 

WHO. 

Moreira, P.; Melo, A.; Lima A.; Pires, C.; Crusellas,  L. (2005).  Saúde Mental Do tratamento à prevenção. 

Lisboa: Porto Editora 
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UNIDADE CURRICULAR: SAÚDE MENTAL INFANTIL E JUVENIL 

Horas totais: 240 

Horas de contacto: E: 180; S: 10; OT: 6 

 

Objetivos: 

• Compreender as problemáticas associadas aos fatores etiológicos e trajetórias 

desenvolvimentais que estão implicadas nos problemas de saúde mental da criança e 

do adolescente; 

• Caracterizar os diferentes modelos psicodinâmicos no diagnóstico, tratamento e 

prevenção das psicopatologias da criança e do adolescente e a forma como lidam com 

as respostas humanas; 

• Avaliar a especificidade dos problemas de saúde mental para a criança e o adolescente 

e os desafios que colocam à enfermagem de saúde mental do ponto de vista 

assistencial, incluindo o trabalho com a família; 

• Analisar os focos de atenção e os contextos de assistência à criança e ao adolescente 

com problemas de saúde mental (profissionais e informais). 

 

Conteúdos programáticos: 

Saúde Mental da criança e do adolescente: 

� Principais modelos teóricos na compreensão dos problemas de saúde mental. 

� Fatores de risco e fatores protetores. O conceito de resiliência. 

� Problemas no desenvolvimento e no contexto familiar. 

A problemática da criança:  

� Perturbações do sono, da fala e da psicomotricidade. 

� Dificuldades de aprendizagem.  

� Síndromes psicossomáticos.  

� Transtornos esfincterianos.  

� Perturbações do comportamento familiar. 

� Distúrbios do comportamento. 

� Psicoses e pré-psicoses infantis.  

� Transtornos e organizações de aparência neurótica. 

� Depressão na criança.  

� Abandono, negligência e maus tratos na criança. 

A problemática do adolescente:  



 
 

Conteúdos programáticos do curso MESMP 2015/2016 

− Estados depressivos  

− Depressão e suicídio na adolescência  

− Perturbações da personalidade  

− Perturbações psicóticas  

− Abuso de substâncias  

− Delinquência  

− Maus tratos no adolescente  

Modelos de intervenção:  

− Enquadramentos políticos e legais da assistência 

− Modelos de prevenção primária, tratamento e reabilitação 

− Avaliação das respostas humanas e dos focos de atenção a considerar pela 

enfermagem de saúde mental 

− Os contextos de intervenção: a família, a escola e as instituições de saúde. 

− Intervenção integrada e multidisciplinar. 

 

Bibliografia: 

American Psychatric association (1996) DSM-IV: Manual de diagnóstico e estatística das perturbações 
mentais (4ª ed) Lisboa: Climepsi Editores  

Anderson, R; Dartington, A (coord)(2003) Olhar de frente: Perspectivas clínicas das perturbações da 
adolescência Lisboa: Assírio & Alvim  

Baptista, A (2000) Adolescentes delinquentes: Da perda de confiança e outros desafios Infância e 
Juventude 00.2, 97-100  

Berger, M (2001) A criança instável. Abordagem clínica e terapêutica Lisboa: Climepsi  

Bowlby, J (1993) Perda. Tristeza e depressão São Paulo: Martins Fontes  

Braconnier, A; Marcelli, D (2000) as mil faces da adolescência Lisboa: Climepsi 

Carmo, I (1994) A vida por um fio. A anorexia nervosa Lisboa: Relógio D’Água  

Dolto, F (1999) Transtornos na infância. Reflexões sobre os problemas psicológicos mais comuns na 
criança Lisboa: Pergaminho  

Fonseca, A.F (2002) Psicologia e Psicopatologia da Infância e da Adolescência Lisboa: Escolar Editora  

Malpique, C (1999) Noção de risco em saúde mental- da infância à adolescência Revista Portuguesa de 
Pedopsiquiatria, 15, 9-22  

Marcelli, D (1989) Manual de Psicopatologia do Adolescente Lisboa: Escolar Editora  

Mazet, P; Stoleru, S (2003) Psicopatologia do lactente e da criança pequena Lisboa: Clempsi  

Sá, E (2003) Patologia borderline e psicose na clínica infantil Lisboa: ISPA Marcelli, D ( 2002) Os estados 
depressivos na adolescência Climepsi 
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UNIDADE CURRICULAR: MODALIDADES PSICOTERAPÊUTICAS 

Horas totais: 240 

Horas de contacto: E: 180; S: 10; OT: 6 

ECTS: 8 

 

Objetivos 

• Promover o auto conhecimento, a auto-estima e o auto-conceito; 

• Facilitar a comunicação, o relacionamento e a interação social; 

• Compreender as diferentes metodologias de intervenção psicoterapêuticas, tendo 

como alvo a pessoa, grupo, família e comunidade, de acordo com os diferentes 

modelos de atuação, num contexto de promoção da qualidade do exercício 

profissional dos enfermeiros; 

• Desenvolver competências de ajuda profissional no âmbito das modalidades de 

intervenção Psicoterapêuticas, promotoras de respostas adaptativas, no sentido de 

restabelecer o equilíbrio psíquico, a integração e a autonomia; 

o Desenvolver competências para interpretar o papel de terapeuta; 

o Desenvolver competências de escuta activa de modo a identificar as 

necessidades alvo de intervenção terapêutica; 

o Desenvolver competências de gestão de grupos orientadas para a utilização 

das diferentes modalidades como “instrumento” terapêutico; 

o Desenvolver competências de prescrição, execução e avaliação das 

modalidades de intervenção terapêutica, de acordo com as necessidades de 

cada caso (indivíduo, família, grupo); 

o Desenvolver competências de intervenção diferenciada, no contexto de 

equipas multidisciplinares; 

• Treinar competências na concretização de modalidades psicoterapêuticas. 

 

Conteúdos: 

• Relação terapêutica. 

• Relação de ajuda. 

• Terapia cognitiva-comportamental. 

o Técnica de reestruturação cognitiva. 

o Técnica de modificação de comportamentos. 

o Técnica de dessensibilização sistemática. 
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• Terapia ocupacional  

o Musicoterapia. 

o Arteterapia. 

o Ludoterapia. 

o Biblioterapia 

o Outras (hidroterapia, hipoterapia) 

• Terapia de estimulação cognitiva. 

o Técnica de treino da memória, histórias de vida. 

o Técnica de orientação para a realidade. 

• Terapias de orientação Psicodinâmica. 

• Outras terapias (massagem, autocontrolo, humor). 

• Relaxamento. 

o Relaxamento muscular. 

o Técnica de imagens guiadas. 

Indicações, contraindicações das diferentes modalidades de intervenção terapêutica 

 

Bibliografia: 

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION (2002). DSM IV TR - Manual de Diagnóstico e Estatística das 
Perturbações Mentais (4ª Ed. rev.). Lisboa: Climepsi Editora. 

ANDRADE, C. (2003). Massagem: técnicas e resultados. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2003    

BATISTA, F. (1999). Musicoterapia: a música como instrumento terapêutico. Revista Sinais Vitais, nº 26, 
Setembro, 1999, 21-23. 

CHALIFOUR, J. (2007). A Intervenção Terapêutica – Os fundamentos existencial-humanistas da relação 
de ajuda. Loures: Lusodidacta. 

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

COLBATH, J. (2001). Holistic nursing care. The Nursing Clinics of North America, vol. 36, nº 1, March, 1-
169.  

DREYFUS, C. (1999). A massagem e o bem-estar do doente durante o internamento hospitalar. Ver. 
Sinais Vitais, nº 24, Maio, 48-49.  

GONÇALVES,  O. (2006). Terapias Cognitivas: Teorias e práticas (5ª. Ed.). Porto: Edições Afrontamento. 

HAWTON, K.; SALKOVSKIS, P. M.; KIRK, J.; CLARK, D. M. (Eds.) (1989). Cognitive Behaviour Therapy for 
Psychiatric Problems: a Practical Cuide. Oxford University Press: Oxford. 

ICN – INTERNATIONAL COUNCIL OF NURSES (2005). Classificação internacional para a prática de 
enfermagem (CIPE) Versão 1.0. Geneva: ICN/Ordem dos Enfermeiros. 

JOHNSON, M.; BULECHEK, G.; MCCLOSKEY, J.; MASS, M.; MOORHEAD, S. (2005). Diagnósticos, 

resultados e intervenções de enfermagem – Ligação entre NANDA, NOC e NIC. S. Paulo: Editora Artemed. 

JOHNSON, M.; MOORHEAD, S.; MASS, M. (2004). Classificação dos resultados de enfermagem. S. Paulo: 
Editora Artemed. 
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LAZARUS, R. S.; FOLKMAN, S. (1984). Stress, appraisal, and coping. New York: Springer Publishing Comp. 

LITTHJOHN, S.W.  (1988). Fundamentos Teóricos da Comunicação Humana. Rio de Janeiro, Guanabara, 
1988. 

LLUCH CANUT, M. T.; MARTÍ, G. N.; LÓPEZ DE VERGARA, M. D. M. (1991). Enfermeria Psico-social II. 
Barcelona: Salvat Editores, S. A. 

KEITH, S. D. E COL. (2006). Manual de terapias cognitivo-comportamentais. (2ª ed.). Porto Alegre: 
Artmed. 

MALAN, D. H. (1979). Individual Psychoterapy and the Science of Psychodynamics. 
Butterworth-Heinemann: Oxford. 

MCCLOSKEY, J.; BULECHEK, G., (2004). Classificação das intervenções de Enfermagem (3ª. Ed.). S. Paulo: 
Editora Artemed. 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE (2001). Relatório sobre a saúde no mundo – saúde mental: NOVA 

CONCEPÇÃO, NOVA ESPERANÇA. GENEVA: OMS. 

PAYNE, R. (2003). Técnicas de Relaxamento: um guia prático para profissionais de saúde. 2ªEd., Loures, 
Lusociência. 

PIO ABREU, J. (1998). Comunicação e Medicina. 1ªEd., Coimbra, Virtualidade, 1998. 

SEQUEIRA, C. (2006). Introdução à prática clínica. Coimbra: Quarteto Editora. 

SOARES, J. A.(2003). Terapias Naturais na Prática da Enfermagem. Coimbra, Formasau, 2003. 

VAZ SERRA, A. (1986). A Importância do Auto-Conceito. Psiquiatria Clínica, 7. 

WEIL, P. (1989). O Corpo fala: a linguagem silenciosa da comunicação não verbal. 21.ª Ed. Vozes, 
Petrópolis. 

WORLD HEALTH ORGANIZATION (1992). International statistical classification of diseases and related 

health problems, (ICD-10, 10th revision). Geneva: WHO, Division of Mental Health. 
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UNIDADE CURRICULAR: CUIDADOS CONTINUADOS INTEGRADOS DE SAÚDE MENTAL 

Horas totais: 240 

Horas de contacto: E: 180; S:10; OT: 6 

ECTS: 8 

 

Objetivos: 

• Possuir uma noção dos continuados integrados de saúde mental (CCISM); 

• Analisar as situações clínicas abrandidas pelos CCISM; 

• Discutir os graus de incapacidade psicossocial e dependência decorrentes de doença 

mental grave; 

• Avaliar o funcionamento das CCISM, mobilização de recursos e continuidade de 

cuidados; 

• Analisar a governação clínica dos CCISM (instrumentos de avaliação, supervisão e 

liderança clínica). 

 

Conteúdos: 

• Noção de continuados integrados de saúde mental (CCISM). 

• Saúde/doença mental e reabilitação psicossocial. 

• Estruturas reabilitativas psicossociais, equipas de apoio domiciliário, unidades 

sócio-ocupacionais e unidades residenciais. 

• Graus de incapacidade psicossocial e dependência decorrentes de doença mental 

grave. 

• Tipologias para crianças e adolescentes, cujo défice decorrente da doença mental 

ou da perturbação grave do desenvolvimento e estruturação da personalidade 

limita a funcionalidade psicossocial. 

• Articulação institucional e continuidade de cuidados. 

• Princípios orientadores e regulamentação dos CCISM (Portaria nº 149/2011): 

Reabilitação psicossocial e intervenção comunitária; Referenciação aos CCISM. 

Organização e funcionamento das unidades e equipas de CCISM. 

• Instrumento único de avaliação (IUA): Adultos; Crianças e adolescentes. 

• Plano Individual de Intervenção (PII): Adultos; Crianças e adolescentes. 

• Qualidade na prestação de cuidados (referenciais de qualidade e indicadores de 

avaliação). 

• Formação sobre aplicativo informático para os CCISM. 
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Bibliografia: 
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KAPLAN, Harold I.; SADOCK, Benjamin J.; GREBB, Jack A. (1997) – Compêndio de Psiquiatria: ciências do 
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LAPID, M. I.; RUMMANS, T. A. (2003).Evaluation and Management of Geriatric Depression in Primary 
Care – in Mayo Clin. Proc., Nº 78, pp. 1423-1429 

LIVINGSTONE, G. (2000).  Qualidade de vida nos idosos. Lisboa: Vale & Vale Editores, Lda. 

PAÚL, M. C. (1997). Lá Para o Fim da Vida – idosos, família e meio ambiente. Coimbra: Livraria Almedina 

SEQUEIRA, C. (2007). Cuidar de idosos dependentes. Coimbra: Quarteto editora 
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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.  
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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 

◦ Contexto da investigação e participantes do estudo 

◦ O acesso ao campo 

◦ Recolha de dados 

• Análise de dados Qualitativa 

◦ Análise de conteúdo: tipos e implacações 

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

◦ Processos de codificação de dados 

◦ 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.  



 
 

Conteúdos programáticos do curso MESMP 2015/2016 

LATIMER, Joanna - Investigação qualitativa avançada para enfermagem. Lisboa: Instituto Piaget, 2005.   

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 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 

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 a temática em estudo. 
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UNIDADE CURRICULAR: TRABALHO DE PROJETO 

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; 

• 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 
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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.
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UNIDADE CURRICULAR: ESTÁGIO EM ENFERMAGEM DE SAÚDE MENTAL E PSIQUIATRIA 

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; 

• 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. 

• Promover a transferência de conhecimentos adquiridos anteriormente para contextos 

de prática clínica; 

• Promover a aquisição de novas competências no domínio da área de enfermagem de 

saúde mental e psiquiatria; 

• Contribuir para a constituição de resumos mínimos de dados na área de enfermagem de 

saúde mental e psiquiatria; 

• Promover a identificação de estratégias de assistência em saúde mental e psiquiatria 

suscetíveis de dar resposta às necessidades da comunidade em matéria de cuidados de 

saúde; 

 

Conteúdos: 

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 
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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 estágio. 

 


