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FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR 
ANO LETIVO DE  2019-2020 

 
CURSO DE  LICENCIATURA EM ENFERMAGEM 

 

 

 Unidade curricular:  

 

Enfermagem Comunitária II 
 

Curricular Unit: 

 

Nursing Community II  
 

 

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

 

A - Identificar as Vacinas do Plano Nacional de Vacinação e extra (PNV); 

B - Referir os princípios básicos da administração das vacinas; 

C - Identificar as vantagens do trabalho por Enfermeiro de Família; 

D - Mencionar os principais aspetos da Consulta de Enfermagem a Grupos de Vulneráveis; 

E -Conhecer o papel do enfermeiro na Educação para a Saúde (EPE); 

F - Identificar os métodos e técnicas pedagógicas mais adequadas para a EPS 

G - Elaborar um projeto e uma sessão de EPE 

H - Identificar o papel do enfermeiro na prevenção de riscos laborais e promoção da saúde do trabalhador 

I - Reconhecer o papel da Ergonomia na saúde do trabalhador 

J - Conhecer as orientações para a autorização do exercício de Enfermagem do Trabalho 

L- Definir objetivos específicos para o Ensino Clinico na Comunidade. 

M - Identificar os Diagnósticos e Intervenções de Enfermagem, de acordo com as diferentes Consultas 
 

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 advantages of Family Nurse working 

- Understand nurse’s intervention in Health Education; 

- Identify the most appropriate pedagogical methods and techniques for EPS 

- Plan a health education project  

- Identify the role of nurses in preventing occupational risks and promoting worker health 

- Recognize the role of Ergonomics in worker health 

 - Know the guidelines for the authorization of the Work Nursing exercise 

- Correctly set specific goals, for the clinical practice in the community 

- Identify nursing diagnoses and interventions, according to the different Consultations 
 

 

Conteúdos programáticos (1000 carateres): 

 

1. Vacinação  
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2. Trabalho por Enfermeiro de Família  

3. Educação para a Saúde (EPS) 

3.1 Teorias e Modelos de Educação para a Saúde 

3.2 Papel dos enfermeiros na Educação para a Saúde ao longo do ciclo de vida 

3.3 Planear, desenvolver e avaliar projetos de Educação para a Saúde 

3.4 Métodos e técnicas pedagógicas 

4. Enfermagem do Trabalho 

4.1- Papel do enfermeiro na prevenção de riscos laborais e promoção da saúde do trabalhador 

4.2. Ergonomia 

4.3. Autorização do exercício de Enfermagem do Trabalho 

 

 Orientação Tutorial: 

1.Trabalho de grupo: Projeto de EPS  

2.Elaboração Objetivos para o Ensino Clinico 

3.Resolução de exercicios sobre vacinação  

 

Seminários 

1.Consultas de Enfermagem a Grupos de Vulneráveis (Saúde materna e Saúde infantil) 
 

Syllabus (1000 caracteres) 

 

1. Vaccination  

2. Work by Nurse Family  

3. Health Education 

3.1 Theories and Models of Health Education 

3.2 Role of nurses in health education throughout the life cycle 

3.3 Plan, develop and evaluate Health Education projects 

3.4 Methods and teaching techniques 

4. Work Nursing 9.1.2. Identification of the health situation and the client  / family and community 

resources 

4.1- The role of the nurse in the prevention of occupational risks and promotion of workers' health 

4.2. Ergonomics 

4.3.Work Nursing exercise authorization 

 

Tutorial Guidance: 

1. Working group: Health Education project  

2. Objectives elaboration 

3.Resolution of vaccination exercises 

 

Seminars 

1. Nursing consultations with vulnerable groups (Maternal Health and Infant Health) 
 

 

Referências bibliográficas (máximo três títulos): 
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