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Escola Superior de Enfermagem do Porto// 

Ficha de unidade curricular MOD.05.00 

Mestrado em Enfermagem Comunitária 
Saúde Comunitária 
2019-2020 
Enfermagem 
Manuela Josefa da RochaTeixeira 
m

carga letiva - T: 8; TP: 6 S: 8 
Ana Paula Da Silva E Rocha Cantante;  T: 4 
Fernanda Dos Santos Bastos; TP: 20; S: 6; OT: 15 Maria Rui Miranda Grilo Correia 
De Sousa; TP: 20; S: 6; OT: 15 Preletor a designar; S: 4 

• Compreender a evolução dos conceitos de saúde pública, saúde comunitária e de
enfermagem comunitária, a nível nacional e internacional;
• Conhecer a moldura legislativa em Enfermagem Comunitária;
• Analisar a produção teórica de Enfermagem;
• (Re)conhecer os fatores determinantes da saúde e as novas realidades demográficas;
• Adquirir competências no diagnóstico e intervenção de enfermagem na família e em
grupos.

ECTS TOTAL Horas de contacto semestral 

CLE 

• Conceito de Saúde Pública e de Saúde Comunitária e outros níveis de intervenção
comunitária
• Organizações nacionais e internacionais - tipos, objetivos, âmbito de ação
• Sistema de saúde Português
-Rede de cuidados de saúde primários e cuidados de saúde continuados
• Enquadramento legislativo do enfermeiro especialista
• Tendências demográficas atuais
• Determinantes de saúde emergentes
• Problemática da exclusão social
• Políticas de saúde
• Ambiente físico e social
• Diagnóstico e intervenção em enfermagem comunitária e família
• Organização do trabalho
As grandes temáticas são introduzidas nas aulas teóricas, com metodologias expositivas, 
mas incentivando os estudantes a exporem o seu entendimento e nível de conhecimento 
sobre os assuntos abordados. Na componente teórico-prática há um maior questionamento 
dos temas, através de metodologias mais participativas pela expectativa de envolvimento dos 

\ estudantes. As aulas de orientação tutorial são essencialmente de apoio à construção dos 
trabalhos de grupo. Nos seminários é facultada a possibilidade de interação com enfermeiros 1 
de outras áreas de especialidade. Também nesta componente há a utilização de tempo para 
partilha e discussão dos trabalhos desenvolvidos. 
Português 
A avaliação da UC pode ser periódica ou final. 
A avaliação periódica é concretizada em três momentos: 
- frequência com ponderação de 30%;
- dois trabalhos de grupo - o primeiro com ponderação de 30% e o segundo com ponderação
de 40%.
Para obter avaliação positiva, o estudante terá de obter classificação igual ou superior a 9,5
valores.
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Por uma enfermagem mais significativa para as pessoas 




