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Escola Superior de Saúde 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Enfermagem 

 

Unidade Curricular: 9500603 - Fundamentos de Saúde 

Ano 1 Semestre 1 Área CNAEF: 729 ECTS: 2,5 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Ana Maria Grego Dias Sobral Canhestro 

TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 

HORAS 
TOTAIS 

Horas de Contacto 

Horas de 
Trabalho 

Autónomo 

Ensino 
teórico 

(T) 

Ensino 
teórico-
prático 
(TP) 

Ensino 
prático e 

laboratorial 
(PL) 

Trabalho 
de campo 

(TC) 

Seminário 
(S) 

Estágio 
(E) 

Orientação 
tutorial 
(OT) 

Outra 
 (O) 

70 20 8                         4       38 

 
Pré-requisitos (se aplicável): Não aplicável 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Espera-se que o estudante: 

- Compreenda o conceito de saúde e a sua evolução 

- Compreenda os determinantes de saúde e o modo como influenciam a saúde 

- Compreenda a importância da Epidemiologia para a Enfermagem 

- Conheça alguns conceitos chave em Epidemiologia 

- Conheça os principais indicadores de saúde bem como a sua importância 

- Compreenda a importância da demografia para a Enfermagem 

- Conheça as principais mudanças demográficas e suas repercussões 

- Conheça a organização e funcionamento dos serviços de saúde em Portugal 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

- Evolução do conceito de Saúde 

- Determinantes de Saúde 

- Epidemiologia – Definição, conceitos chave e sua aplicabilidade 

- Indicadores de Saúde 

- História natural da doença e Níveis de prevenção 

- Demografia – Definição, conceitos chave e sua aplicabilidade  

- Principais mudanças demográficas e suas repercussões  

- Organização dos serviços de Saúde em Portugal – Evolução histórica e atualidade 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Os conteúdos programáticos estão articulados entre si e procuram partir do mais simples para o mais complexo. Da 
compreensão do conceito de saúde e seus determinantes partimos para a compreensão dos contributos que a Epidemiologia e 
a Demografia nos trazem para a prática de Enfermagem e para que possamos compreender os fenómenos saúde-doença. Com 
base nas aquisições anteriores analisa-se o sistema de saúde português, o que permitirá ao estudante compreender e refletir de 
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forma apoiada sobre a evolução dos cuidados de saúde em Portugal e como, na atualidade, se procura dar resposta às 
necessidades de saúde da população portuguesa. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

As metodologias são preferencialmente ativas, através de sessões expositivas e interativas: exposição oral de conteúdos, com 
recurso a meios audiovisuais, pesquisa orientada, trabalhos em pequenos grupos, análise de casos e análise de textos. A 
avaliação dos conteúdos é realizada inicialmente de forma formativa com recurso a jogos pedagógicos que ocorrem 
periodicamente e que procuram sintetizar e reforçar a aprendizagem, no final existe uma prova de avaliação sumativa de 
conhecimentos. Os estudantes serão desde o início incentivados a intervirem, questionarem e esclarecerem dúvidas e a 
colocarem questões quer em contexto de sala de aula quer através da plataforma de E-Learning (MOODLE) onde são também 
disponibilizados todos os materiais de apoio à Unidade Curricular. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 

As metodologias visam estimular o desenvolvimento de competências nos estudantes, tendo como base um trabalho de 
reflexão e análise crítica, devidamente orientadas e enquadradas nas sessões letivas teóricas e teórico-práticas. A participação 
ativa dos estudantes será decisiva, para a prossecução dos resultados de aprendizagem pretendidos pelo que, tendo em conta 
o estadio inicial do percurso do estudante, se recorre à realização de jogos pedagógicos periódicos (com base em um ou dois 
blocos temáticos) que permitem a cada estudante avaliar os conhecimentos que adquiriram até ao momento, permitindo 
também ao grupo uma síntese teórico-prática dos conteúdos programáticos. O docente assume o papel de orientador de 
aprendizagens, disponibilizando recursos pedagógicos, orientando e moderando a participação dos estudantes. Para além 
destes momentos haverá ainda espaços de reflexão individual e de grupo, no âmbito de cada módulo temático, pesquisa 
orientada, análise de casos e de textos. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação realiza-se através de  prova escrita individual. 
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