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ECTS: 4

Objetivos da unidade curricular:
Esta UC constitui introdução à temática da Gestão da Doença procurando reforçar uma
estratégia de articulação entre os programas verticais de saúde e a necessária
horizontalização dos cuidados, com enfoque numa abordagem multidisciplinar da doença
crónica, e no continuum de cuidados ao longo da vida da pessoa com doença crónica,
incluindo o levantamento de necessidades e o planeamento da oferta de serviços.
Este módulo de formação pretende alcançar os seguintes objetivos:
Formar para o desenvolvimento e implementação dos processos de gestão da doença
nos diversos níveis de decisão e de prestação de cuidados de saúde;
Contribuir para a disseminação, em Portugal, de boas práticas nacionais e internacionais
de gestão da doença crónica;
Promover a criação, implementação e disseminação de estratégias de gestão para
prevenção e controlo da doença crónica;
Capacitar para a integração de conhecimentos, conjugação de diversas fontes de informação
com vista à análise e planeamento em saúde
Metodologia de ensino:
Aulas teóricas em sistema participativo;
Seminários (análise crítica e discussão de estudos de caso);
Apresentação e discussão do Trabalho de grupo.
Conteúdo programático:
A epidemiologia da doença crónica: novos desafios para a gestão da doença
Estratégia nacional: planeamento e implementação
Organização e prática na gestão integrada da doença
Desafios e novas competências para as equipas de saúde.
Sistemas de Informação e tecnologia no suporte à gestão da doença crónica
Contratualização, financiamento e modelos de pagamento na gestão da doença crónica
Avaliação na gestão da doença crónica: modelos e qualidade
Autogestão na doença crónica
Apresentação de casos de estudo
Avaliação – casos práticos: análise e discussão
Avaliação:
Trabalho individual (40%).
Elaboração de um ensaio até 5 páginas após pesquisa, análise, interpretação e discussão
bibliográfica selecionada - trabalho de grupo (40%).
Apreciação do empenho nos trabalhos, assiduidade e participação nas aulas em regime de
avaliação contínua (20%).

