FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR
ANO LETIVO DE 2018-2019
CURSO DE LICENCIATURA EM ENFERMAGEM

Unidade curricular:
Dinâmica e Estrutura Familiar
Curricular Unit:
Dynamic and Family Structure

Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver (1000 carateres);
Conhecer diferentes conceções de famílias e adequar níveis de cuidados de enfermagem;
Reconhecer funções e papel do enfermeiro de família;
Identificar diferentes contextos de prestação de cuidados à família;
Analisar modelos teóricos que suportam a avaliação e intervenção de enfermagem em famílias;
Planear a prestação de cuidados à família tendo em conta as suas necessidades e diferentes contextos;
Avaliar necessidades dos cuidadores informais e planear intervenções adequadas as suas necessidades;
Reconhecer recursos tecnológicos e informáticos adequados ao trabalho com famílias;
Analisar e interpretar evidência empírica produzida com famílias;
Competências
Demonstra compreender diferentes contextos e níveis de cuidados a famílias;
Aplica estratégias de avaliação e de planeamento de intervenções de enfermagem tendo em conta a tipologia, fase
do ciclo vital, crises naturais ou acidentais identificadas
Objectives of the curricular unit and competences to be developed (1000 caracteres)
Know different conceptions of families and adjust levels of nursing care;
Recognize roles and role of family nurse;
Identify different contexts of care for the family;
Analyze theoretical models that support nursing evaluation and intervention in families;
Plan the care of the family taking into account their needs and different contexts;
Assess needs of informal caregivers and plan interventions appropriate to their needs;
Recognize adequate technological and IT resources to work with families;
Analyze and interpret empirical evidence produced with families;
Skills
Demonstrates understanding different contexts and levels of care for families;
Applies strategies of evaluation and planning of nursing interventions taking into account the typology,
life cycle stage, natural or accidental crises identified
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Conteúdos programáticos (1000 carateres):
TEORIA
Evolução do Conceito de Família
Enfermeiro de família
Níveis de cuidados à família
Contextos de assistência à família: Cuidados primários, cuidados diferenciados cuidados continuados e cuidados
paliativos
Estrutura função e processos da família
Modelos de avaliação e intervenção em famílias
Processo de Enfermagem aplicado à família
SEMINARIOS
Modelo Avaliação e intervenção de Calgary Família
Investigação com famílias
OT
Trabalho de grupo de simulação: avaliação de uma família e intervenção tendo em conta MACF e MICF.
Syllabus (1000 caracteres)
THEORY
Evolution of the Family Concept
Family nurse
Levels of family care
Family Assistance Contexts: Primary Care, Differentiated Care, Continuing Care, and Palliative Care
Structure function and family processes
Models of evaluation and intervention in families
Nursing process applied to the family
SEMINARS
Model Evaluation and intervention of Calgary Family
Research with families
OT
Simulation group work: evaluation of a family and intervention taking into account MACF and MICF

Referências bibliográficas (máximo três títulos):
ARAÚJO, Isabel (2011).Famílias Cuidadoras de Idosos Estrutura e Desenvolvimento - Revista Ciência Cuidado e
Saúde – Jul/Set; 10(3):452-458
HANSON, Shirley (2005) – Enfermagem de Cuidados de Saúde à Família, 2ª Edição, Loures: Lusociência
WRIGHT,L. M.; LEAHEY, M. – Enfermeiras e famílias: um guia para a avaliação e intervenção familiar. 4ª ed., São
Paulo: Roca, 2009.
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