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FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR 
ANO LETIVO DE  2015-2016 

 
CURSO DE  P.L.E. ENFERMAGEM MÉDICO-CIRÚRGICA 

 

 

 Unidade curricular:  

 

MODELOS DE INTERVENÇÃO PSICOSSOCIAL 

 
 

Curricular Unit: 

 

Psychosocial Intervention Models 

 
 

 

Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver (1000 carateres); 

 

Objetivos: 

Compreender a evolução social e da saúde em Portugal no passado recente:  

Adquirir conhecimentos na área da sociologia e da psicologia para o levantamento das necessidades de 

cuidados do indivíduo, família e comunidade; 

Saber caracterizar os contextos particulares de vivência da doença de cada sujeito;  

Interpretar as formas de reação /adaptação à doença.  

 

Competências: 

Analisar a evolução social e da saúde da realidade portuguesa, identificando e perspetivando as 

principais problemáticas sociais e de saúde da atualidade;  

Saber elaborar corretamente os diagnósticos de necessidades do indivíduo, família e comunidade;  

Saber intervir em cada contexto particular de vivência da doença de cada sujeito. 

 
 

Objectives of the curricular unit and competences to be developed (1000 caracteres) 

 

Objectives 
Understanding the social and health development in Portugal in the recent past; 
To acquire knowledge in the field of sociology and psychology to survey the individual's care 
needs, family and community; 
 Knowing characterize the particular contexts of experience of illness of each subject; Interpret 
the forms of reaction / adaptation to the disease. 
 

Competences 

Analyze the social and health reality of the Portuguese evolution, identifying and putting in 

perspective major social and current health issues; 

Know how to properly prepare the individual's needs assessment, family and community; 

Know how to intervene in each particular context of experience of the disease each subject. 
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Conteúdos programáticos (1000 carateres): 

 

I. O retrato da sociedade e da saúde em Portugal no passado recente 
1. As principais áreas de mudança social e sua influência na saúde e na procura de cuidados 
2. Intervenção social em Enfermagem 
II. A comunicação em Enfermagem como estratégia de intervenção na doença 
1. A comunicação e sua importância 
2. Comunicação em saúde 
3. Barreiras comunicacionais 
III. Modelos de Intervenção Psicológica em saúde 
1. A doença como fator de crise  
2 .Modelos psicológicos explicativos da adaptação à doença 
 
 

Syllabus (1000 caracteres) 

 

I. The picture of society and health in Portugal in the recent past 
1. The main areas of social change and its influence on health and seeking care 
2. Social Intervention in Nursing 
1. Communication and its importance 
2. Health communication 
3. Communication barriers 
III. Health Psychological Intervention Models 
1. The disease crisis as factor 
2 .Explanatory psychological models of adaptation to the disease 
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