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FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR 
ANO LETIVO DE  2015-2016 

 
CURSO DE  P.L.E. ENFERMAGEM DE REABILITAÇÃO 

 

 

 Unidade curricular:  

 

Fundamentos de Enfermagem de Reabilitação 
 

Curricular Unit: 

 

Rehabilitation Nursing Fundamentals 
 

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

 

Reconhece funções do enfermeiro de reabilitação 

Desenvolver conhecimentos de anatomia funcional e biomecânica 

Identifica princípios fundamentais da enfermagem de reabilitação 

 

Competências 

Compreende e reflete sobre o papel do enfermeiro especialista em enfermagem de reabilitação; 

Conhece e mobiliza conhecimentos relativos à anatomia funcional e a importância da Biomecânica e 

Mecânica corporal no estudo do movimento humano; 

Desenvolve a reflexão crítica sobre a necessidade de ajustar os cuidados de Enfermagem de Reabilitação 

ao utente e família de forma a dar resposta efetiva às suas necessidades;  

Elabora pensamento crítico e reflexivo sobre a conceção das práticas de enfermagem de reabilitação. 
 

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

 

Recognizes rehabilitation nurse functions 

Develop knowledge of functional anatomy and biomechanics 

Identifies key principles of rehabilitation nursing 

 

skills 

Understands and reflects on the role of nurse specialist in rehabilitation nursing; 

Know and mobilizes knowledge of the functional anatomy and the importance of biomechanics 

and body mechanics in the study of human movement; 

Develops critical reflection on the need to adjust the Rehabilitation Nursing care to the patient 

and family in order to respond effectively to their needs; 

Elaborate critical and reflective thinking on the design of rehabilitation nursing practices. 
 

 

Conteúdos programáticos (1000 carateres): 

Fundamentos da Reabilitação 
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Enfermagem de Reabilitação na Comunidade 
A Problemática da Pessoa com Deficiência e o seu Impacto na Dinâmica Familiar 
Mecânica Corporal e Biomecânica e a Profissão de Enfermeiro 
Anatomia Funcional 
Reabilitação: Ganhos em Saúde 
      
 

Syllabus (1000 caracteres) 

 

Rehabilitation Fundamentals 

Rehabilitation Nursing in the Community 

Problems of The person with Deficiency and its Impact on Family Dynamic 

Body Biomechanics and mechanics and the Profession of Nurse 

Functional Anatomy 

Rehabilitation: Gains in Health 
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