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Curso: Curso de Pós-graduação em Estomaterapia

Unidade curricular (UC) Promoção do autocuidado na pessoa com ostomia

Ano letivo 2021 - 2022

Área científica Enfermagem

Responsável / coordenador 
  
(nome completo e e-mail /  
carga letiva na UC)

Maria Alice Correia de Brito, alice@esenf.pt/ 20 T/ 10 PL

Outros docentes 
  
(nome completo, categoria  e 
e-mail / carga letiva na UC)

Sílvia Maria Moreira Queirós/ Preletor/ silvia.queiros86@gmail.com/ 5 S 
Maria Manuel Castro/ Preletor/ mmanuelrio@gmail.com / 5 TP

Objetivos da aprendizagem 
  
(conhecimento, aptidões e 
competências) a desenvolver 
pelos estudantes, 
operacionalização dos 
objetivos e medição do seu 
grau de cumprimento)

- Conhecer os dados indicativos do potencial de desenvolvimento nos diferentes domínios de 
autocuidado nas pessoas com ostomia (de ventilação, de alimentação; de eliminação); 
- Relacionar os dados de avaliação com o potencial de desenvolvimento do autocuidado  na 
pessoa com ostomia (de ventilação, de alimentação; de eliminação); 
- Identificar os diagnósticos de enfermagem  do domínio do autocuidado  na pessoa com 
ostomia (de ventilação, de alimentação; de eliminação); 
- Conhecer os critérios para prescrição das intervenções de enfermagem direcionadas aos 
processos de promoção do autocuidado na pessoa com ostomia (de ventilação, de 
alimentação; de eliminação); 
- Descrever as intervenções de enfermagem avançadas no âmbito da promoção do 
autocuidado na pessoa com ostomia (de ventilação, de alimentação; de eliminação); 
- Conhecer os dados indicativos do processo de adaptação e de capacitação para o exercício 
do papel de cuidador de pessoas com ostomia (de ventilação, de alimentação; de 
eliminação); 
- Relacionar os dados de avaliação dos familiares cuidadores de pessoas com ostomia com o 
processo de diagnóstico de enfermagem;  
- Identificar os diagnósticos de enfermagem  relacionados com o exercício do papel de 
cuidador de pessoas com ostomia; 
- Conhecer os critérios para prescrição das intervenções de enfermagem direcionadas a 
familiares cuidadores de pessoas com ostomia; 
- Descrever as intervenções de enfermagem avançadas destinadas a familiares cuidadores 
que apoiem a sua capacitação para o exercício do papel; 
- Conhecer os recursos da comunidade disponíveis para a pessoa com ostomia; 
- Conhecer os grupos de apoio para a pessoa com ostomia; 
- Desenvolver as competências clínicas dos estudantes nos contextos de exercício 
profissional avançado em estomaterapia.

ECTS / tempo de trabalho 
  
(horas)

Horas de contacto semestralECTS TOTAL

6 168
T TP PL S TC O OT E

20 5 80 5

Requisitos orientadores 
  
[competências à entrada; 
pré-requisitos; precedências]

 
 

Conteúdos 
  
[estrutura de conteúdos a 
desenvolver para o total de 
horas previsto]

Medidas avançadas para a promoção do autocuidado na pessoa com ostomia; 
Autocuidado e autogestão do regime terapêutico na pessoa com ostomia;  
Autogestão de sinais e sintomas e autovigilância da pessoa com ostomia; 
 
Familiar Cuidador: avaliação das capacidades de desempenho, capacitação para o papel; 
bem-estar e gestão da sobrecarga e stresse; 
 
- Focos com relevância para a prática de enfermagem avançada, no domínio da promoção do 
autocuidado e autogestão da pessoa com ostomia (Autocuidado; Autogestão da ostomia; 
Adesão; Autogestão do regime de exercício; Autogestão do regime alimentar/dietético; 
Autogestão do regime medicamentoso; Autogestão de sinais e sintomas  e Autovigilância); 
 



MOD.05.00

     Página 2 de 3

Ficha de unidade curricular

- Focos com relevância para a prática de enfermagem avançada, relativos aos familiares 
cuidadores/mãe/pai de pessoas com ostomia (Consciencialização do familiar cuidador sobre 
a situação de saúde/doença; Conhecimentos do familiar cuidador; Capacidades do familiar 
cuidador; Autoeficácia do familiar cuidador; Significados; Acesso a recursos; Medo; Stress e 
Sobrecarga do Familiar cuidador); 
 
- Estratégias de avaliação da condição inicial da pessoa com ostomia, com compromisso do 
autocuidado e da autogestão e do seu potencial de desenvolvimento; 
 
- Estratégias de avaliação da condição inicial dos familiares cuidadores de pessoas com 
compromisso do autocuidado / autogestão com ostomia; 
 
- Diagnósticos de Enfermagem no âmbito do potencial de desenvolvimento do autocuidado / 
autogestão, em pessoas com ostomia;  
 
- Diagnósticos de Enfermagem relativos aos familiares cuidadores de pessoas com ostomia. 
 
- Intervenções de Enfermagem diferenciadas, com integridade referencial para os 
diagnósticos de Enfermagem identificados, com vista à promoção do autocuidado / 
autogestão nas pessoas com ostomia, nomeadamente: a seleção de dispositivos; a 
preparação do regresso a casa e continuidade de cuidados; os recursos da comunidade 
relevantes para uma transição segura; e a partilha de vivências entre pessoas com ostomia 
(Grupos de pares). 
   
- Intervenções de Enfermagem diferenciadas, com integridade referencial para os 
diagnósticos de Enfermagem identificados, com vista à capacitação e promoção do bem-estar 
dos familiares cuidadores de pessoas com ostomia.

Metodologias de ensino e 
aprendizagem

Método expositivo / participativo; 
Aprendizagem baseada em problemas. 
Os estudantes terão ainda oportunidade de desenvolver competências clinicas em contexto 
real. 

Língua de ensino Portuguesa

Avaliação 
  
[Indicar os componentes do 
sistema de avaliação, tipo, 
matéria e peso de cada 
componente na classificação 
final]

A avaliação da UC é organizada em duas componentes: 
- Trabalho individual com discussão (60%); 
- Atividade regular (40%).
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