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Resultados da aprendizagem e competências
No fim da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
1. Conceptualizar a enfermagem de saúde familiar como área de desenvolvimento contemporâneo numa abordagem multidisciplinar;
2. Identificar os vários modelos conceptuais de enfermagem que orientam para a família como unidade cuidados;
3. Analisar a complexidade do sistema familiar ao longo do ciclo vital e em contextos de multiculturalidade;
4. Desenvolver competências no âmbito da enfermagem de família ao longo do ciclo vital.

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:
Nenhum

Conteúdo da unidade curricular
1 -Família; 2 - Saúde Familiar; 3 - Ambiente familiar; 4 - Cuidados de enfermagem à família.

Conteúdo da unidade curricular (versão detalhada)
1. Família
- Modelos conceptuais e funções da família
- Estruturas familiares e configurações familiares
- Políticas sociais e programas de saúde para a família
- Cultura, género e poder na família
- Conceção sistémica da família: do modelo homeostático ao modelo evolutivo
2. Saúde Familiar
- Dimensões ecológicas de saúde familiar
- Indicadores e determinantes contextuais da saúde familiar
- Humanização e bioética na saúde da família
- Educação, comunicação e competência familiar
- Fatores condicionantes de saúde familiar
- Promoção da saúde familiar
3. Ambiente familiar
- Níveis estruturais: do micro ao macrossistema
- Macrotempo: contexto, tempo e história
- Processos proximais
- Redes sociais
4. Cuidados de enfermagem à família
- Princípios de intervenção colaborativa
- Intervenção de enfermagem na família ao longo do ciclo vital aos três níveis de prevenção.
- Intervenção em situação de doença aguda, doença crónica e na família disfuncional.
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Métodos de ensino e de aprendizagem
Aulas teórico práticas: expositivas/reflexivas com apoio de meios audiovisuais e recurso à plataforma COLIBRI. Análise e reflexão sobre situações problema
relacionados com a prática profissional dos mestrandos e de documentos científicos e técnicos. Aulas de Orientação Tutória: orientação para a realização de
trabalhos de grupo.

Alternativas de avaliação
1. Alternativa 1 - (Ordinário, Trabalhador) (Final)
- Prova Intercalar Escrita - 100% (Avaliação da componente TP)
2. Alternativa 2 - (Ordinário, Trabalhador) (Recurso, Especial)
- Exame Final Escrito - 100% (Avaliação da componente TP.)
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