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DOCENTE(S) 

Amélia Ferreira, Armando Almeida, Carla Vieira, Clara Braga, Constança Festas, Isabel Quelhas, 

Lúcia Neves, Lúcia Rocha, Mª João Guerra, Patrícia Coelho, Paulo Alves, Rosa Silva, Tânia Costa. 

João C. Amado (coordenador da Unidade Curricular). 

 

 

Enquadramento 

A saúde, expressão da capacidade vital, releva de entre os interesses que percorrem as 

necessidades de formação sentidas e procuradas. De forma direta em formação específica ou de 

modo não estruturado na atenção revelada pelos temas/assuntos que, nos meios de 

comunicação social, vai sendo divulgado. 

Esta formação, da responsabilidade do Instituto de Ciências da Saúde, propõe-se como resposta 

às solicitações da população sénior que pelo “Programa Universitário Mais Saber” o procura 

com tanto interesse e fidelidade ao longo de anos.  

 

 

Objetivos 

- Dar a conhecer temáticas de interesse específico para a população sénior 

- Proporcionar a prática de atividades relacionadas com cuidados básicos de saúde em 

contextos próximos e domiciliares. 

- Capacitar os participantes com um nível básico de competências para acudir a situações 

emergentes próprias ou em familiares (esposos, netos, conviventes…).  

 

Palavras-chave: saúde, promoção da saúde, cuidados de saúde 

 

 

Conteúdos 

Como lidar com a incontinência. Mobilizações e transferências. Doente psiquiátrico: 

abordagem de cuidados. Ajudas técnicas a pessoas com deficiência. Emergências em saúde 

infantil. Como lidar com o luto e Comunicar más notícias. Massagens e exercícios de 

relaxamento. Segurança nos espaços. Gestão de conflitos. Gestão de toma de medicamentos. 

Demências e perda de memória. Agir numa situação de emergência/catástrofe. Suporte Básico 

de Vida. Atividade física na terceira idade. 

 

 

 



Organização e Metodologia 

Os temas serão abordados por docentes do ICS, com competências na área específica. Serão 

abordados seja em sala de “aula” com cariz eminentemente teórico seja em “laboratório” com 

atividades e exercícios práticos.  

A proatividade dos participantes será especialmente estimulada como uma caraterística desta 

formação  

 

 

Bibliografia e Textos de Apoio 

A fornecer em cada sessão 

 

 

Horário: 3ªs feiras 14,00-16,30 horas 

 

Calendário 

 

 

 

DIA TEMA DOCENTE Lab. Sala 

OUT     

10  Como lidar com a incontinência 
Paulo Alves / Mª 
João Guerra 

X  

17  Mobilizações e transferências 
Lúcia Neves / 
Tânia Costa 

X  

24 
 Doente psiquiátrico: abordagem de 
cuidados. 

Luís Sá  X 

31 
 Ajudas técnicas a pessoas com 
deficiência 

Lúcia Neves / 
Tânia Costa 

X  

NOV     

7  Emergências em saúde infantil 
Constança Festas 
/Isabel Quelhas 
/Clara Braga 

X  

14 
 Como lidar com o luto e Comunicar más 
notícias 

Patrícia Coelho *  

21  Massagens e exercícios de relaxamento 
Paulo Alves / Mª 
João Guerra 

X  

28  Segurança nos espaços 
Armando Almeida 
/ Tânia Costa 

 X 

DEZ     

5  Gestão de conflitos Carla Vieira *  

12  Gestão de toma de medicamentos 
Armando Almeida 
/ Tânia Costa 

 X 

19  Demências e perda de memória  Rosa Silva  X 

JAN     

9 
 Agir numa situação de 
emergência/catástrofe 

Lúcia Rocha / 
Amélia Ferreira 

 X 

16  Suporte Básico de Vida 
Lúcia Rocha / + 
SBV 

X X 

23  Atividade física na terceira idade 
Armando Almeida 
/ Tânia Costa 

 X 

      


