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Ficha de unidade curricular
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□

Mestrado em Enfermagem Comunitária
Planeamento em Saúde
2019-2020
Enfermagem
Ana Paula da Silva e Rocha Cantante
4 T; 6 TP; 2 OT

- 4 T; 2 OT
Maria De Fatima Araujo
Rosa Maria Freire r- 8 TP; 4 OT
MARGARIDA MADALENA MARTINS FRANÇA (Preletor) - 8 S
Adquirir conhecimentos sobre o processo de planeamento em saúde, como metodologia
favorecedora da rentabilizaçao de recursos e ganhos em saúde;
• Conhecer diferentes perspetivas de avaliação da qualidade;
• Compreender a importância dos aspetos económicos na definição de políticas de saúde.
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Não se aplica.

O Planeamento em saúde é um instrumento necessário para a utilização racionais dos meios
disponíveis, com objetivo de obter "ganhos em saúde", através da promoção da saúde e da
prevenção da doença (PNS- 2004-2010).
O processo de planeamento em saúde como método de trabalho com bases científicas, é
uma das competências específicas dos enfermeiros com a especialidade em enfermagem
comunitária, devendo de ser implementado nos diversos contextos da prática.
Pretende-se que os estudantes adquiram conhecimentos sobre o processo de planeamento
em saúde, conhecer as diversas etapas, a fim de o utilizar como metodologia de trabalho
noutras unidades curriculares, concretamente na intervenção comunitária.
Método expositivo e metodologias ativas estudo de caso e entre pares.
Português
Avaliação é feita por uma frequência, com uma ponderação de 100% e uma nota mínima de
9,5 valores.
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