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Curso de Mestrado em Enfermagem Médico Cirúrgica 

Cuidados Continuados 

2019-2020 

Enfermagem 

Olga Maria Freitas Simões de Oliveira Fernandes 

Seminários - 20h 
Orientação Tutorial - 2h 

Marisa da Conceição Lourenço, Prof Adjunta - 
Seminários 9h 
Orientação Tutorial 3h 
Sandra Catarina F. Simões Silva - Enfermeira Cuidados Paliativos, colaborador externo -
Seminário 2h 
Cátia Marina Dias Ferreira- colaborador externo, Enfermeira Cuidados Paliativos 

Seminário 2h 
BRUNO EMANUEL CARVALHEIRO FERREIRA - 2 Seminário 

                                                                                                                             
Compreender os conceitos que estruturam e concebem os cuidados continuados na 
perspetiva de continuidade de cuidados e cuidados de longa duração. 
Conhecer a organização e modelo de cuidados de saúde na Rede Nacional de Cuidados 

f[�:l;:l::r��[l:::l� Continuados Integrados. 

Escola Superior de Enfermagem do Porto// 

Compreender o processo de referenciação de utentes do hospital e dos utentes dos 
cuidados de saúde primários para a Rede. 
Ampliar conhecimentos sobre a promoção de autonomia da pessoa dependente no âmbito 
dos cuidados continuados. 
Compreender a importância dos programas e das estratégias de literacia e de empowerment 
no âmbito da doença crónica, e da promoção da autonomia de doentes e família cuidadora .. 
Conhecer os princípios e a filosofia dos cuidados paliativos em Portugal. 
Ampliar conhecimento no âmbito dos cuidados á pessoa e familiares cuidadores em fim de 
vida e em fase de agonia. 
Treinar o desenvolvimento do conhecimento e da tomada de decisão em equipa através da 
prática baseada na evidência científica construindo um artigo de revisão com tema nos 
cuidados continuados e paliativos. 

ECTS TOTAL Horas de contacto semestral 
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- Quadro conceptual associado aos cuidados e á continuidade de cuidados
- Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados - Estrutura, Organização e Modelo de
Cuidados
- Quadro conceptual associado ao modelo de resposta na saúdel.
- RNCCI, atividade e desenvolvimento nos últimos anos.
- Referenciação de utentes para a Rede
- Necessidade de cuidados da pessoa idosa em situação de dependência - promoção da
autonomia
- Programa para a gestão da doença crónica, Literacia na saúde e Empowerment
- Capacitação da pessoa e membro cuidador para a continuidade de cuidados.
- Cuidados Paliativos: Filosofia, princípios e organização dos cuidados paliativos.
- Cuidados em Fim de Vida e em últimos dias horas de vida

- A metodologia a utilizar na unidade curricular "Cuidados Continuados" privilegia o Seminário,
termo que deriva do latim seminarius aula ou encontro didático em que um especialista
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Por uma enfermagem mais significativa para as pessoas 






