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

Unidade curricular:
Enfermagem na Comunidade
Curricular Unit:
Nursing in the Community

Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver (1000 carateres);
- Identificar as Vacinas do Plano Nacional de Vacinação e extra (PNV);
- Referir os princípios básicos na administração das vacinas;
-Conhecer o papel do enfermeiro na Educação para a Saúde (EPE);
-Identificar o papel do enfermeiro na prevenção de riscos laborais e promoção da saúde do trabalhador
- Elaborar um projeto e uma sessão de EPE
-Definir objetivos especificos para o Ensino Clinico na Comunidade.
Conhecimentos, aptidões e competências
-Conheça o PNV e vacinas extra PNV, garantindo os principios básicos da administração de vacinas
- Conheça o papel do Enfermeiro do Trabalho na promoção e manutenção da saúde do trabalhador;
- Planeie e desenvolva acções de Educação para a Saúde, atendendo aos métodos pedagógicos mais adequados e
as características da população alvo.
Objectives of the curricular unit and competences to be developed (1000 caracteres)
Identify the National Vaccination Plan (NVP) and NVP vaccines
- Refer the vaccines administration basic principles
-Identify the nurse role in the prevention of occupational risk and worker's health promotion
- Understand nurse’s intervention in Health Education;
- Plan a health education project
- Correctly set specific goals, for the clinical practice in the community
- Know the NVP and vaccines extra NVP , ensuring the basic principles of vaccine administration
- Learn about the nurse's of work role in the worker's maintenance and health promotion
- Plan and develop actions for health education, taking into account the most appropriate teaching
methods and the target population characteristics

Conteúdos programáticos (1000 carateres):
Componente teórica
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1. Vacinação
2. Educação para a Saúde (EPS)
2.1Teorias e Modelos de Educação para a Saúde
2.2 Papel dos enfermeiros na Educação para a Saúde ao longo do ciclo de vida
2.3 Etapas essenciais a considerar antes e durante a intervenção num projeto de EPS
3 Enfermagem do Trabalho
3.1 Papel do enfermeiro na prevenção de riscos laborais e promoção da saúde do trabalhador
3.2 Ergonomia
Orientação Tutorial:
1.Resolução de casos clínicos sobre vacinação
2. Elaboração Objetivos
2. Projeto de EPS em diferentes setings/comunidades
Seminários
1.Consultas de Enfermagem a Grupos de Vulneráveis (Saúde materna e Saúde infantil)
Syllabus (1000 caracteres)
Theory
1. Vaccination
2. Health Education
2.1. Health Education Theories and Models
2.2. The nurses role in health education through the life cycle
2.3. The essential steps to consider before and during the intervention in aEPS project
3. The Nursing Work
3.1 The nurse role in the prevention of occupational risk and worker's health promotion
3.2 Ergonomics
Tutorial Guidance:
1. Clinical vaccination cases resolution
2. Objectives elaboration
2. Health Education project Project in different setings/Communities
Seminars
1. Nursing consultations with vulnerable groups (Maternal Health and Infant Health)

Referências bibliográficas (máximo três títulos):
Redman, B. K. (2003). A prática de Educação para a Saúde: perspetiva geral. Loures: Lusociência.
Direção Geral de Saúde - Programa Nacional de Saúde Ocupacional. 2º Ciclo-2013/17.
Lisboa: DGS, 2013.
Tones, K. (2002). Evaluation in health promotion: Principles and perspectives. Health Education Research, 17 (6):
775-776. Disponível na Biblioteca do conhecimento online WWW.B-on.pt
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