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

Unidade curricular:
Enfermagem Comunitária I
Curricular Unit:
Community Nursing I

Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver (1000 carateres);
Saber concetualizar saúde e doença
Identificar fatores condicionantes da saude do individuo e da comunidade
Conhecer as fases da história natural da doença e as intervenções de enfernmagem aos três níveis de de prevenção
Conhecer a organização dos CSP e RNCI e a sua importancia de suporte de saúde à população
Conhecer a importancia do estudo da epidemiologia para a prática de enfermagem comunitária
Saber os dominios de intervenção do enfermeiro na comunidade e a importancia dos cuidados de proximidade
Reconhecer a importancia da Educação para a saúde e saber planer um ensino
Conhecer a importancia da saúde ocupacional para a sustentabilidade de uma comunidade e Conhecer o nível de
atuação do enfermeiro nas equipas de saúde ocupacional

Objectives of the curricular unit and competences to be developed (1000 caracteres)
Know how to reconcile health and illness
Identifying individual and community health conditioning factors
To know the phases of the natural history of the disease and the nursing interventions at the three levels
of prevention
To know the organization of CSP and RNCI and its importance of health support to the population
To know the importance of the study of epidemiology for community nursing practice
To know the domains of intervention of the nurse in the community and the importance of the care of
proximity
Recognize the importance of education for health and know how to plan a teaching
To know the importance of occupational health for the sustainability of a community and To know the
level of performance of the nurse in occupational health teams
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Conteúdos programáticos (1000 carateres):
Perspetiva histórica da enfermagem comunitária
Concetualização: comunidade, enfermagem comunitária e saúde comunitária
Determinantes da saúde
História natural da doença e Níveis de prevenção: primário secundário e terceário. Recursos da comunidade
Epidemiologia: indicadores de saúde de impato e de execução; Incidência, prevalência, taxa de ataque, riscos
Aspetos relevantes da demografia para o estudo da saúde comunitária
Intervenção do enfermeiro comunitário ao longo do ciclo vital, cuidados de proximidade (visita domiciliária)
Educação para a Saúde: conceitos, objetivos (taxonomia de bloom);Métodos de ensino e planeamento de uma ação
de EpS.
Saúde ocupacional: riscos associados ao trabalho; avaliação de risco, Controle dos riscos no trabalho, atuação da
equipa de saúde ocupacional, Acidente de trabalho e doença profissional

Syllabus (1000 caracteres)
Historical perspective of community nursing
Consecutive evaluation: community, community nursing and community health
Determinants of health
Natural history of disease and levels of prevention: primary secondary and tertiary. Community resources
Epidemiology: health indicators of impact and execution; Incidence, prevalence, rate of attack, risks
Relevant aspects of demography for the study of community health
Community nurses' intervention throughout the life cycle, care of proximity (home visit)
Health education: concepts, objectives (taxonomy of bloom); Methods of teaching and planning an action
of EpS.
Occupational health: risks associated with work; risk assessment, Occupational risk management,
occupational health team action, Occupational accident and occupational disease

Referências bibliográficas (máximo três títulos):
Stanhope, M. & Lancaster, J. (2010). Enfermagem de Saúde Pública, cuidados de saúde na comunidade centrados
na população, 7ª ed. Lisboa: Lusociência.
Rice, R. (2004). Prática de enfermagem nos cuidados domiciliários. Conceitos e aplicações. Loures: Lusociência
Borges, E. (2018). Enfermagem no trabalho, Formação, Investigação e estratégias de Intervenção. Lousã: Lidel.
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