
 
 
 
Ciclos de estudo reconhecidos pela Ordem dos Enfermeiros conferem título de especialista 

 

Politécnico de Leiria abre três novos mestrados na área da Saúde  
 
Enfermagem Comunitária – Área de Enfermagem de Saúde Familiar, Enfermagem de Saúde Mental 
e Psiquiátrica e Enfermagem Médico-Cirúrgica – Área de Especialização em Enfermagem à Pessoa 
em Situação Crítica, são os novos mestrados da Escola Superior de Saúde (ESSLei) do Politécnico de 
Leiria. Reconhecidos pela Ordem dos Enfermeiros e conferindo o título profissional de enfermeiro 
especialista, estes cursos irão decorrer durante o próximo ano letivo 2020/2021 e as candidaturas 
podem ser formalizadas até ao dia 31 de agosto. 
 
Podem candidatar-se aos novos mestrados na área da saúde do Politécnico de Leiria os titulares de 
licenciatura em Enfermagem, ou equivalente legal na área de Enfermagem, e os detentores de 
currículo escolar, científico ou profissional reconhecido pelo Conselho Técnico-científico da ESSLei. 
O título de enfermeiro especialista será atribuído quem, à data de início do curso, conte dois anos 
de exercício profissional em Enfermagem. 
 
Foi a pensar na necessidade de reorganização do sistema de saúde, tendo em conta as 
competências esperadas no enfermeiro especialista em Enfermagem em Saúde Familiar, que se 
desenhou o mestrado em “Enfermagem Comunitária – Área de Enfermagem de Saúde Familiar”. 
Este mestrado assume o objetivo de contribuir para a formação de profissionais autónomos, com 
espírito crítico e reflexivo, que participem ativamente no desenvolvimento organizacional das 
instituições, respeitem a pessoa e a família em todo o processo de cuidados, participem na inovação 
e desenvolvimento da prática da Enfermagem com recurso a metodologias de investigação e 
tomem decisões ético-legais de acordo com os valores da profissão. 
 
Este ciclo de estudos pretende formar profissionais de enfermagem capazes de compreender os 
referenciais e fundamentos teóricos da Enfermagem de Família, adquirir conhecimentos que 
potenciem a capacidade na tomada de decisão no processo de avaliação e intervenção familiar, e 
prestar cuidados específicos nas diferentes fases do ciclo de vida da família. Pretende-se ainda que 
estes possam desempenhar o papel de perito na equipa de saúde na área de Enfermagem de Saúde 
Familiar, e dinamizar a construção e difusão do saber nesta área da Enfermagem. 
 
Já o mestrado em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica conta com uma componente 
educativa que propõe contribuir para a existência de profissionais que constituam massa crítica 
para a implementação de políticas de Saúde Mental, e possam participar com outros profissionais 
de saúde, nacionais e internacionais, nas políticas de organização dos cuidados de Saúde Mental e 
na conceção, execução e avaliação de projetos de saúde que visem o bem-estar e a qualidade de 
vida relacionada com a Saúde Mental das populações. Desta forma, o curso pretende formar 
enfermeiros com conhecimento e capacidade de compreensão da Saúde Mental, da pessoa com 
doença mental, família, grupo e comunidade, além de know-how para aplicar conhecimentos, 
compreender e resolver problemas em contextos multidisciplinares de Saúde Mental. 
 
Por fim, o mestrado em Enfermagem Médico-Cirúrgica – Área de Especialização em Enfermagem à 
Pessoa em Situação Crítica foca-se na preparação de profissionais para prestação de cuidados de 
Enfermagem à pessoa em situação crítica. Os cuidados de Enfermagem à pessoa em situação crítica 
são cuidados altamente qualificados prestados de forma contínua à pessoa com funções vitais em 
risco imediato, que permitem manter as funções básicas de vida, prevenindo complicações e 
limitando incapacidades, tendo em vista a recuperação total. 
 



Tendo em conta as competências esperadas no enfermeiro especialista em Enfermagem à pessoa 
em situação crítica, este curso tem como objetivos formar profissionais capazes de desenvolver 
intervenções especializadas de Enfermagem a doentes de médio e alto risco, integrando a família 
na equipa de saúde, dinamizar a resposta a situações de catástrofe ou emergência multivítima, e 
maximizar a intervenção na prevenção e controlo da infeção perante a pessoa em situação crítica 
ou falência orgânica, face à complexidade da situação e à necessidade de respostas em tempo útil 
e adequadas. Com o mestrado em Enfermagem Médico-Cirúrgica – Área de Especialização em 
Enfermagem à Pessoa em Situação Crítica, espera-se ainda que o profissional possa desempenhar 
o papel de perito na equipa de saúde nesta área de Enfermagem. 
 
As informações adicionais sobre os novos mestrados da ESSLei podem ser consultadas no site do 
Politécnico de Leiria, em https://www.ipleiria.pt/cursos/course/type/mestrado/school/ess/, e as 
candidaturas podem ser realizadas online, através do link https://candidaturas.ipleiria.pt/. 
 
Leiria, 4 de agosto de 2020 
 
Para mais informações contactar: 
Midlandcom – Consultores em Comunicação  
João Alves da Costa * 939 234 511 * 244 859 130 * jac@midlandcom.pt 
António Laranjeira * 939 234 505 * 244 859 130 * ajl@midlandcom.pt  
Patrícia Rocha * 939 230 020 * 244 859 130 * pr@midlandcom.pt 
 
  

https://www.ipleiria.pt/cursos/course/type/mestrado/school/ess/
https://candidaturas.ipleiria.pt/
mailto:jac@midlandcom.pt
mailto:ajl@midlandcom.pt
mailto:pr@midlandcom.pt

