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Escola Superior de Enfermagem do Porto// 

Ficha de unidade curricular 

Mestrado em Enfermagem Comunitária 

Opção: Cuidados Continuados Integrados 

2019_2020 

Enfermagem 

Maria de Fátima de Araújo Lopes Elias 
T [1 O horas]; TP [1 O] horas; OT [5 horas] 

MOD.05.00 

- Compreender a pertinência dos Cuidados Continuados no atual cenário sociodemográfico e
epidemiológico, Europeu e Português;
- Conhecer as necessidades de cuidados dos clientes (pessoa com dependência e familiar

cuidador) em contexto dos cuidados continuados integrados;
- Melhorar conhecimento sobre modelo organizacional /funcional da RNCCI e da RNCP;
- Melhorar conhecimento sobre o processo de referenciação de doentes para e na RNCCI /
RNCP;
- Compreender o modelo de cuidados subjacente à RNCCI, visando a promoção/manutenção
da autonomia da pessoa com dependência;

-Compreender a pertinência de um modelo de "gestão de casos," nos cuidados continuados,
em contexto da RNCCI (ECCI; Convalescença , UMDR e ULDM) e da RNCP (ECSCP);
- Contribuir para o desenvolvimento de competências de pesquisa (mobilizando e integrando
conhecimentos adquiridos), para aprofundar conhecimentos que visem melhorar a qualidade
de cuidados aos clientes que vivem transições saúde/doença e transições situacionais, no

âmbito dos cuidados continuados integrados e paliativos.

ECTS TOTAL Horas de contacto semestral 
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Não se aplica 

- Alterações sociodemográficas e epidemiológicas na população Europeia e Portuguesa.

- A realidade internacional/nacional na resposta às necessidades de cuidados da pessoa em
situação de dependência funcional/família.

- A RNCCI : um novo contexto de cuidados no SNS:
- Organização e estrutura da RNCCI.
- Filosofia e princípios da RNCCI.
- Conceitos centrais no contexto da RNCCI.

- Destinatários dos Cuidados Continuados na RNCCI.
- Referenciação para e na RNCCI.
- O modelo de "gestão de casos," nos cuidados continuados integrados a pessoas em

situação de dependência e com perda de autonomia/familiar cuidador. 

- Caraterização da atividade da RNCCI nos últimos anos.
- Modelo de cuidados de Enfermagem numa Equipa de Cuidados Continuados Integrados
(ECCI).
- Modelo de cuidados de enfermagem em unidades de internamento (Convalescença, UMDR
e ULDM).

- A Rede Nacional de Cuidados Paliativos:
- Conceito e princípios dos Cuidados Paliativos.
- Modelo organizacional /funcional da RNCP.
- A articulação entre a RNCCI e a RNCP

- Modelo de cuidados de enfermagem numa Equipa Comunitária de Suporte em Cuidados
Paliativos (ECSCP)
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Por uma enfermagem mais significativa para as pessoas 
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