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Resultados da aprendizagem e competências
No fim da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
1. Compreender os referenciais onto-epistemológicos da enfermagem de saúde família.
2. Identificar a relação entre a investigação, o desenvolvimento da enfermagem de saúde familiar e a prática fundamentada.
3. Refletir sobre o percurso e enquadramento da enfermagem de saúde familiar, enquanto área de atuação especializada.

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 tem

Conteúdo da unidade curricular
Conceitos enfermagem saúde familiar Pensamento sistémico Noção sistema, visão sistémica Triângulo teórico Teorias terapia familiar e enfermagem Investigação
da família A PEBE e a qualidade dos cuidados Enquadramento conceptual do enfermeiro de saúde familiar Políticas saúde e sociais Enfermeiro família
Competências EEE enfermagem saúde familiar Monitorização implementação do modelo assistencial PQCEE Enfermagem Saúde Familiar Áreas de partilha (. . . )
profissionais Organização trabalho por EF

Conteúdo da unidade curricular (versão detalhada)
1. Os Referenciais
- Conceitos em enfermagem de saúde familiar
- Pensamento sistémico
2. Da noção de sistema a uma visão sistémica
3. O Triângulo teórico
- Teorias da terapia familiar
- Teorias de enfermagem
4. A Investigação
- Da investigação relacionada com a família à investigação familiar
- A prática enfermagem baseada na evidência em prol da qualidade dos cuidados de prestados à família
5. As Práticas
- Do enquadramento conceptual do enfermeiro de saúde familiar (ESF) às experiências de implementação
- Políticas de saúde e políticas sociais (reconfiguração dos CSP, RNCCI)
- Enfermeiro de família (enquadramento internacional e nacional)
- Regulamento de Competências Específicas de Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Familiar
- Monitorização da implementação e da qualidade do modelo assistencial
- Padrões de qualidade dos cuidados especializados em enfermagem de saúde familiar
- Áreas de partilha com outros enfermeiros especialistas e outros profissionais
- Organização trabalho enfermeiro família (300/400) famílias, 1550 utentes, área geográfica
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Métodos de ensino e de aprendizagem
Abordagem reflexiva, para a compreensão das diferentes teorias, estimuladoras da interação entre estudantes e docente, através de, métodos: expositivos,
interrogativos debate, trabalho de grupo, leitura e análise de artigos científicos. A análise e reflexão das diferentes teorias aos cuidados de enfermagem.
Apresentação para discussão, de trabalhos de grupo complementarão o processo de ensino.

Alternativas de avaliação
1. A avaliação será efectuada em dois momentos - (Ordinário, Trabalhador) (Final)
- Trabalhos Práticos - 50% (Trabalho de grupo (com apresentação e discussão em sala de aula do trabalho ou de um ”artigo”).)
- Prova Intercalar Escrita - 50% (Prova escrita sobre as temáticas lecionadas.)
2. Exame final com avaliação de toda a matéria - (Ordinário, Trabalhador) (Recurso, Especial)
- Exame Final Escrito - 100% (Prova de avaliação das matérias lecionadas)
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