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Resultados da aprendizagem e competências
No fim da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
1. ter adquirido e consolidado conhecimentos de liderança e gestão de serviços de saúde;
2. saber interpretar as mudanças organizacionais que ocorreram no sistema de saúde;
3. valorizar a importância de várias variáveis na avaliação do risco ocupacional;
4. saber aplicar medidas em matéria de saúde, higiene e segurança no trabalho

Este documento só tem validade académica depois de autenticado, em todas as suas folhas, com o selo a óleo da Instituição.

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

Conteúdo da unidade curricular
1– Modelos de gestão em saúde. 2- O processo de gestão nos serviços de saúde. 3– Avaliação e gestão do risco em saúde ocupacional. 4– Gestão estratégica em
Saúde. 5- Qualidade e melhoria da qualidade em saúde.

Conteúdo da unidade curricular (versão detalhada)
1. Modelos de gestão em saúde
- Administração e liderança.
- Gestão e propriedade privada
- Gestão publica hospital publico
- Gestão privada em hospital público
- Sistemas locais de saúde
- Centros de Responsabilidade Integrados
- Parcerias público-privadas
2. O processo de gestão nos serviços de saúde
- Gestão de recursos humanos
- Gestão de recursos materiais
- Gestão de doentes
- Sistemas de informação nas organizações de saúde
- Responsabilidade em saúde/enfermagem
3. Avaliação e gestão do risco em saúde ocupacional.
4. Gestão estratégica em Saúde
- Planeamento em saúde
- Nível Normativo
- Nível Estratégico
- Nível Tático
- Nível Operacional
5. Qualidade e melhoria da qualidade em saúde
- Processos de melhoria contínua de qualidade
- Padrões de qualidade dos cuidados de enfermagem - OE

Bibliografia recomendada
1. Tappen, R. M. ( 2005). Liderança e Administração em enfermagem: conceitos e prática. 4ª Ed. Loures: Lusociência.
2. Rego, G. & Nunes, R. (2010). Gestão da Saúde. Lisboa: Prata & Rodrigues.
3. Freitas, L. (2011). Manual de Segurança e Saúde do Trabalho. Lisboa: Edições Sílabo.
4. Silva, M. G. (2013). Gestão da Qualidade em Cuidados de Saúde. Lisboa: Monitor

Métodos de ensino e de aprendizagem
As estratégicas de ensino-aprendizagem baseiam-se na participação activa dos estudantes. A aquisição de conhecimentos é complementada com consulta
sistemática de literatura científica, uma vez que incentivaremos os estudantes a realizarem pesquisas, com a finalidade de reunirem os conteúdos de suporte aos
trabalhos propostos. Os trabalhos de grupo serão apresentados e discutidos na sala de aula.

Alternativas de avaliação
1. Trabalho escrito com discussão - (Ordinário, Trabalhador) (Final)
- Trabalhos Práticos - 50% (Trabalho escrito, com discussão oral)
- Exame Final Escrito - 50%
2. Exame - (Ordinário, Trabalhador) (Recurso, Especial)
- Exame Final Escrito - 100% (Exame de avaliação global)
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