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FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR 
ANO LETIVO DE  2015-2016 

 
CURSO DE  P.L.E. ENFERMAGEM DE SAÚDE INFANTIL E PEDIATRIA 

 

 

 Unidade curricular:  

 

Enfermagem Pediátrica 
 

Curricular Unit: 

 

Pediatric Nursing 
 

 

Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver (1000 carateres); 

 

Identificar as principais alterações na assistência á criança em Portugal e na Europa 

Reconhecer os direitos da criança hospitalizada 

Compreender o impacto da hospitalização na criança e na família 

Descrever os pressupostos teóricos do Modelo de Parceria de Anne Casey 

Identificar as necessidades específicas das crianças e das famílias face à ocorrência da doença 

Orientar a planificação das intervenções específicas de enfermagem para a criança e família face à ocorrência da 

doença 

Conceber cuidados holísticos que assegurem a continuidade de cuidados 

Monitorizar os cuidados prestados à criança família em situação de doença aguda ou crónica 

Assegurar a continuidade de cuidados entre instituições de saúde de diferentes níveis 

Promover na criança e família competências para a continuidade de cuidados 

Analisar os aspetos éticos das práticas pediátricas 

Identificar as necessidades de investigação em enfermagem pediátrica 

Contribuir com dados científicos para melhorar as práticas de Enfermagem Pediátrica 

 

 

Objectives of the curricular unit and competences to be developed (1000 caracteres) 

 

  Identify the key changes in child care in Portugal and Europe 

Recognize the rights of hospitalized children 

Understand the impact of a hospitalization on the child and family 

Describe the theoretical assumptions of the Partnership Model Anne Casey 

Identify the specific needs of children and families when faced with a disease 

To guide the planning of specific nursing interventions for the child and family due to the occurrence of 

the disease 

To promote a holistic care that ensures a vontinuance of the care 

Monitor the nursing care given to the child family during an acute or chronic disease situation 

Ensure continuity of care among health institutions of different levels 

Promote the child and family skills for continuity of care 

Examining the ethical aspects of pediatric practice 

Identify research needs in pediatric nursing 
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Contribute scientific data to improve pediatric nursing practices     
 

 

Conteúdos programáticos (1000 carateres): 

Evolução da assistência à criança em Portugal e na Europa 
A hospitalização da criança: conceitos e contextos  
Filosofia do cuidar pediátrico: o modelo de Parceria de Anne Casey 
Direitos da Criança Hospitalizada 
Avaliação da criança e família em situação de doença aguda 
Fenómenos padrão em pediatria: nutrição, respiração, tegumentos, temperatura corporal, atividade motora, 
precauções de segurança, eliminação, papel do prestador de cuidados, interação de papéis e dor 
A especificidade das intervenções em enfermagem pediátrica 
Doença crónica na criança e impacte na família: problemáticas mais frequentes – diagnóstico e intervenções de 
enfermagem na criança, família e rede social 
Continuidade de cuidados: Gestão do regime terapêutico 
A criança com doença oncológica 
A criança com problemas de saúde mental 
Morrer em contexto pediátrico 
      
 

Syllabus (1000 caracteres) 

 

Evolution of child care in Portugal and Europe 
Hospitalization of children : concepts and contexts 
Philosophy of pediatric care : the Partnership model Anne Casey 
 Hospitalized Children´s rights  
The evaluation of child and family in an acute disease situation 
Standard phenomena in children : nutrition, breathing, coats , body temperature, motor activity , safety 
precautions , disposal , role of the caregiver interaction of roles and pain 
The specificity of  pediatric nursing interventions 
Chronic disease in children and the impact on the family : frequently problematic - diagnosis and nursing 
interventions in child, family and social network 
Continuity of care : the therapeutic regimen Management 
The children with oncological diseases 
Children with mental health problems 
Death  in the pediatric settings     
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