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Criação de Unidade Curricular  

Fundamentação 
da proposta: 

“cuidar em casa”, o serviço social assume um papel particularmente importante, 
como centro da organização multidisciplinar e de uma abordagem integrada de 
cuidados sociais e de saúde, sendo para isso fundamental conhecer e analisar 
criticamente as respostas existentes e as características e exigências particulares 
de prestar cuidados nos domicílios. 
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FICHA DE UNIDADE CURRICULAR 

Nome (pt):  Cuidados sociais de saúde no domicílio 

Name (en): Social health care at home 

Créditos ECTS:  6 

Departamento:  Ciência Política e Políticas Públicas 

Escola: Sociologia e Políticas. Públicas 

Curso em que é obrigatória: Pós-graduação Serviço Social na Saúde 

Curso em que é optativa:  

Optativa livre:  

Área científica:  Serviço Social 

Nível:  1.º Ciclo  2.º Ciclo  3.º Ciclo   

Língua(s) de ensino: Português 

Tipo: Semestral Semestral 

Horas de Contacto:  

Teóricas (T): 0.0  

Teóricas-Práticas (TP): 20.0  

Laboratório (PL): 0.0  

Seminário (S): 0.0  

Trabalho de Campo (TC): 0.0  

Estágio (E) : 0.0 h  

Orientação Tutorial (OT): 1  

Outras (O): 0.0  

Horas de Trabalho Total (Horas de Contacto + Trabalho Autónomo): 20+1+129 = 150 

No FÉNIX os campos acima são editáveis exclusivamente pela Gestão Curricular 
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Pt En 
Pré-requisitos (1000 caracteres):  Pre-requisites: 

  
 

Objetivos Gerais (1000 caracteres): Objectives: 

 

Compreender que, no atual contexto de envelhecimento 

populacional e de aumento da doença crónica, 

multimorbilidades e dependência, o domicílio assume-se 

como o local indicado para a prestação de cuidados 

sociais e de saúde. 

 

Adquirir competências que permitam o reconhecimento 

das características e exigências particulares dos 

domicílios como locais de prestação de cuidados socais e 

de saúde. 

 

Desenvolver uma abordagem que permita colocar 

verdadeiramente o cidadão no centro dos cuidados. 

 

Identificar o serviço social como área central na saúde e 

fundamental para uma abordagem integrada. 

 

 
Understand that, in the current context of 
population aging and an increase in chronic 
disease, multi-morbidities and dependence, the 
household is the place to provide social and health 
care. 
 
Acquire skills that allow the recognition of the 
characteristics and particular requirements of the 
homes as places of provision of social care and 
health. 
 
Develop an approach that will truly put the citizen at 
the centre of care. 
 
Identify social work as a central health area and 
fundamental to an integrated approach. 

Objetivos de Aprendizagem (1000 caracteres): Learning outcomes: 

 
Identificar a importância do contexto domiciliário na 
prestação de cuidados sociais e de saúde, suas 
vantagens, características e exigências. 
 
Conhecer as várias respostas sociais e de saúde 
existentes e contribuir para abordagens integradas 
na prestação de cuidados. 
 
Reconhecer, aceitar e desenvolver a centralidade 
da multidisciplinaridade para potenciar os 
resultados dos cuidados prestados no domicílio. 
 
Contribuir para a promoção da literacia e da 
autonomia dos utentes e seus cuidadores no 
domicílio. 
 

 
To identify the importance of the domiciliary context 
in the provision of social and health care, its 
advantages, characteristics and requirements. 
 
Know the various social and health responses and 
contribute to integrated approaches to care. 
 
Recognize, accept and develop the centrality of 
multidisciplinarity to enhance the results of care 
provided at home. 
 
Contribute to the promotion of literacy and the 
autonomy of users and their caregivers at home. 

Programa (1000 caracteres):  Syllabus: 

 
1. Conceito e evolução dos cuidados sociais de 
saúde no domicílio em Portugal 
2. A complexidade das respostas existentes para 
cuidados em casa das pessoas em Portugal: 
- As UCC e as ECCI 
- A hospitalização domiciliária 
- Sociais 
- Outras respostas 
3. A importância das abordagens integradas 
4. Exemplos internacionais de respostas no 
domicílio com abordagens integradas 
5. Identificação, divulgação e promoção de boas 
práticas – abordagens integradas em Portugal 
6. Metodologia de avaliação dos resultados dos 
cuidados no domicílio 
7. O papel do serviço social na saúde, nos 
cuidados domiciliários 
 8. Casos práticos – como atuar 
 

 
1. Concept and evolution of social health care at 
home in Portugal 
2. The complexity of existing responses to home 
care for people in Portugal: 
- UCC and ECCI 
- Home hospitalization 
- Social 
- Other answers 
3. The importance of integrated approaches 
4. International examples of home-based 
responses with integrated approaches 
5. Identification, dissemination and promotion of 
good practices - integrated approaches in Portugal 
6. Methodology for evaluating the results of home 
care 
7. The role of social work in health, home care 
8. Practical cases - how to act 

Demonstração da coerência dos conteúdos 
programáticos com os objetivos da UC: (1000 
caracteres):  

Demonstration of the syllabus coherence with 
the curricular unit’s objectives: 
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O P.1 o programa estabelece correspondência 

com o objetivo 1. O P. 2 e 3 estabelece relação 

com o objetivo 2. O P. 4, 5 e 6 relaciona-se 

com o objetivo 3. O P. 7 e 8 relaciona-se com 

o objetivo 4. 
 

P.1, the program establishes correspondence 

with objective 1. P. 2 and 3 establishes a 

relation with objective 2. P. 4, 5 and 6 relate to 

objective 3. P. 7 and 8 are related target 4. 
 

Processo de avaliação (500 caracteres):  Assessment: 

 

Regime de avaliação periódica. A avaliação 

consiste na realização de um trabalho escrito 

em grupo sobre um tema do programa (num 

máximo de 8 páginas) (45%) e um teste 

escrito (55%).  
 
Avaliação por exame final 
 

 

Periodic evaluation regime. The evaluation 

consists of writing a group work on a program 

theme (a maximum of 8 pages) (45%) and a 

written test (55%). 

 
Final exam 

Processo de ensino-aprendizagem (500 
caracteres):  

Teaching methodology: 

- Exposição teórica da matéria em momentos 

relevantes do programa. 

- Análise e interpretação de documentos pelos 

alunos. 

- Pesquisa de informação por parte dos alunos. 

- Trabalho de campo. 
 

- Theoretical exposition of the subject at 

relevant moments of the program. 

- Analysis and interpretation of documents by 

students. 

- Research of information by the students. 

- Fieldwork 

Demonstração da coerência das metodologias 
de ensino com os objetivos de aprendizagem 
da UC: (3000 caracteres):  

Demonstration of the coherence between the 
teaching methodologies and the learning 
outcomes: 

A metodologia de ensino é caracterizada por 

exposição e debate, promovendo um método 

reflexivo, expresso nos objetivos do seminário 

aliando o tratamento teórico dos conteúdos 

programáticos associados a uma dimensão 

participativa do estudante com vista á 

compreensão e assimilação dos conteúdos 

teóricos e a sua pertinência quando aplicados 

no exercício profissional. 

The teaching methodology is characterized by 

exposure and debate, promoting a reflexive 

method, expressed in the objectives of the 

seminar combining the theoretical treatment of 

the programmatic contents associated to a 

participatory dimension of the student with a 

view to understanding and assimilation of the 

theoretical contents and their pertinence when 

applied in professional practice. 
Observações:  Observations: 
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Complementar (máx. 50 títulos) 

 

 

Indicar para cada tipo de metodologia adoptada o número de horas totais. Ex. T – 15; PL – 30. (T - Ensino teórico; TP - 
Ensino teórico-prático; PL - Ensino prático e laboratorial; TC - Trabalho de campo; S – Seminário; E – Estágio; OT - 
Orientação tutorial; O - Outra) 
 
 
 
 
 




