
                    

IE.131A/03  Página 1 de 2 

 

FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR 
ANO LETIVO DE  2016-2017 

 
CURSO DE  LICENCIATURA EM ENFERMAGEM 

 

 

 Unidade curricular:  

 

Informação e Tecnologia Aplicadas à Enfermagem 
 

Curricular Unit: 

 

 Information and Technology Applied to Nursing 
 

 

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

 

1. Identificar os sistemas de informação e de documentação em enfermagem 

2. Adquirir saberes sobre as etapas do processo de enfermagem e a sua operacionalização. 

3. Adquirir saberes sobre linguagem classificada em enfermagem - CIPE, NANDA - I e NNN - de modo a ser capaz 

de a utilizar e  integrar na prática de cuidados. 

4.Obter conhecimentos sobre as diferentes tecnologias e sistemas informáticos de armazenamento e partilha de 

informação de saúde. 

5. Obter conhecimentos sobre métodos e  estratégias de pesquisa de publicações em bases de dados científicas. 

6. Aplicar a metodologia de processo de enfermagem a situações patológicas do doente, apresentadas em casos 

clinicos, utilizando a linguagem classificada CIPE, NANDA -I e NNN. 

 
 

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

 

1. Identify information systems and documentation of nursing care 

2. Acquire knowledge about nursing process phases and its operationalization 

3. Acquire knwledge about nursing classification - CIPE, NANDA -I and NNN - in order be able to use and 

integrate this in clinical practice  

4. Gain knowledge about different techonologies and information systems to record and share health 

information 

5. Gain knowledge about scientific databases searching methods and strategies  

6. Apply nursing process method to a patient clinical case and use different approachs: CIPE, NANDA-I and 

NNN nursing classification.   

 
 

 

Conteúdos programáticos (1000 carateres): 

 

Teórico: 

a) Sistemas de informação e documentação em enfermagem. 

b) Processo de enfermagem: fundamentos e sua operacionalização. 

c) Taxionomia em enfermagem: CIPE , Classificação Diagnóstica NANDA - I e Classificação NNN. 
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Seminário: 

d) As novas tecnologias e sistemas informáticos de armazenamento e partilha de informação: o e-Saúde e as suas 

particularidades. 

e) Pesquisa em base de dados científicas: caracteristicas e estratégias de pesquisa. 

 

Orientação Tutorial: 

f) Apresentação de casos clínicos para uma situação patológica do doente, selecionada para cada turma, por forma 

os estudantes sejam capazes de desenvolver o processo de enfermagem para aquela situação recorrendo à CIPE, à 

Classificação NANDA -I e  NNN. 
 

Syllabus (1000 caracteres) 

 

Theorethical: 
a) Nursing information systems and documentation 
b) Nursing process methodology : theorical foundations and how to oprerationalising it 
c) Nursing Taxonomy : CIPE, NANDA -I and NNN.  
 
Seminar: 
d) New tecnologies, information systems and patients health information records: eHealth and its 
characteristcs. 
e) Scientific databases searching process: methods and strategies. 
 
Tutorial: 
f) Presentation of clinical cases about a patient pathology event, select for each class, in order to students 
develop a nursing process based in diferents approach like: CIPE, NANDA-I and NNN classification. 
 
 

 

Referências bibliográficas (máximo três títulos): 
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Um Texto Interativo para o Raciocínio Diagnóstico. (5ªed.). Loures: Lusociência. 

Hwedman, T.H., & Kamitsuru, S. (Eds.) (2014). NANDA Internacional Nursing Diagnoses: Definitions & Classification, 

2015-2017. Oxford: Wiley-Blackwell.  

Ordem dos Enfermeiros, (2011). CIPE versão 2.0. Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem. Loures: 

Lusodidática. 
 

 




