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No fim da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
1. Relembrar e/ou obter conhecimentos no âmbito da Saúde Saúde comunitária.
2. Aprofundar e desenvolver competências para a prestação de cuidados de enfermagem especializados em contexto individual, familiar, grupal e comunitário; nos
mais diversos Settings de atuação.
3. Elaborar e desenvolver projetos de intervenção na comunidade, mercê do diagnóstico de situação de saúde.
4. Criar planos de ação de atividades formativas, que vão de encontro às necessidades de saúde do individuo, familia, grupo ou comunidade.

Pré-requisitos
Antes da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
não se aplica

Conteúdo da unidade curricular
1 – Saúde comunitária: Comunidade "conceitos" 2 – Enfermagem comunitária: perspectivas da prestação de cuidados de enfermagem e enfermagem comunitária.
3-Vulnerabilidade, populações vulneráveis: factores predisponentes. 4 - Enfermagem/enfermeiro comunitária/o em diferentes contextos comunitários.

Conteúdo da unidade curricular (versão detalhada)
1. Saúde comunitária - Comunidade "conceitos"
2. Enfermagem comunitária
- Perspetivas da prestação de cuidados de Enfermagem e enfermagem comunitária
- Metodologia de trabalho em enfermagem comunitária
- Funções, atividades e âmbito de atuação
- Papel do enfermeiro comunitário
3. Vulnerabilidade, populações vulneráveis: fatores predisponentes
- Pobreza e Ser Sem – Abrigo
- Problemática de Saúde dos Migrantes
- Abuso de substâncias na comunidade
- Violência e maus-tratos
- Gravidez na adolescência
- HIV, Hepatites e outras infeções de transmissão sexual
4. Enfermagem e enfermeiro Comunitária/o nos diferentes contextos dos cuidados
- Domiciliários
- Nos lares
- Nas prisões
- Nas Escolas
- No local de trabalho

Bibliografia recomendada
1. Doenges, M. E. , & Moorhouse, M. F. (2010). Aplicação do processo de enfermagem e do diagnóstico de enfermagem: um texto interactivo para o raciocínio
diagnóstico (5ª. Ed. ). Loures: Lusociência
2. Hanson, S. M. H. (2005). Enfermagem de cuidados de saúde à família: teoria, prática e investigação (2ª. ed. ). Loures: Lusociência
3. Miguel, A. (2014). Manual de Higiene e Segurança do Trabalho. (13ª. Ed. ) Porto: Porto Editora.
4. Ordem dos Enfermeiros (2004). Enfermeiros: Trabalhando com os pobres; contra a pobreza. Genebra: Conselho Internacional de Enfermeiros.
5. Stanhope, M. , & Lancaster, J. (2011). Enfermagem de saúde pública : cuidados de saúde na comunidade centrados na população (7ª. ed. ) Loures: Lusodidacta

Métodos de ensino e de aprendizagem
Aulas presenciais teórico-práticas: metodologia expositiva, interativa e participativa. Aulas de orientação tutória: acompanhamento e orientação para elaboração de
projecto de intervenção comunitária, mercê de um diagnóstico/estudo de caso. Além do material fornecido ao longo das aulas, os alunos são incentivados a realizar
pesquisas e análise de artigos científicos "discussão em assembleia".

Alternativas de avaliação
1. Avaliação continua - (Ordinário, Trabalhador) (Final)
- Prova Intercalar Escrita - 50%
- Temas de Desenvolvimento - 50% (Projetos de Intervenção na Comunidade)
2. Exame - (Ordinário, Trabalhador) (Recurso, Especial)
- Exame Final Escrito - 100% (Avaliação das matérias lecionadas)

Língua em que é ministrada
Português, com apoio em inglês para alunos estrangeiros
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