8. GID – Gestão Integrada da Doença
Docente Responsável: Prof.ª Doutora Sílvia Lopes
ECTS: 5
Objetivos da unidade curricular:
Definir doença crónica (DC) e morbilidade múltipla (MM), descrever a sua frequência atual e
perspetivas de evolução e os principais desafios que estas colocam aos sistemas de saúde.
Descrever as principais formas de organização dos cuidados de saúde para resposta às DC e
MM.
Definir coprodução em saúde e reconhecer a sua aplicabilidade na resposta às DC e MM.
Descrever ferramentas de gestão de processos de melhoria da organização dos cuidados para
resposta às DC e MM.
Analisar criticamente experiências nacionais de resposta às DC e MM.
Aplicar o conhecimento adquirido a exercícios práticos de desenho, implementação e
avaliação de estratégias e intervenções para resposta à morbilidade múltipla.
Participar ativamente em grupos multidisciplinares de reflexão e criação de respostas às DC e
MM e comunicar de forma adequada os resultados do trabalho colaborativo.
Conteúdo programático:
Conceito e epidemiologia da doença crónica (DC) e morbilidade múltipla (MM).
Oportunidades e desafios da DC e MM para os sistemas de saúde.
Evolução da organização dos cuidados de saúde para resposta à DC e MM. Exemplos
internacionais. Desafios futuros dos modelos existentes.
Conceito de coprodução em saúde. Níveis de aplicação e alinhamento com modelos de
organização de cuidados de saúde. Apresentação e discussão de casos práticos.
Conceito de melhoria contínua. Aplicação no contexto da organização dos cuidados para
resposta à DC e MM. Principais ferramentas de levantamento de processos de organização de
cuidados. Apresentação e discussão de casos práticos
Respostas no SNS à DC e MM: estratégia nacional / políticas de saúde; financiamento e
contratualização; tecnologias de informação e comunicação. Apresentação e discussão de
casos práticos em instituições nacionais.
Metodologia de ensino:
Aulas teórico-práticas para apresentação dos conteúdos teóricos e casos práticos
Seminários com convidados externos, para análise de experiências de organização de
cuidados para resposta à DC e MM, de nível nacional ou local / institucional.
Avaliação:
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