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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 em Saúde Infantil 
 

Curricular Unit: 

Child Health Nursing 
 

 

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

Conhecer os modelos e práticas de monitorização em Saúde Infantil  
Identificar as principais alterações na avaliação da saúde das crianças em Portugal e na Europa 
Conhecer os principais indicadores de Saúde infantil 
Compreender as etapas de desenvolvimento da criança e do adolescente numa perspetiva sistémica de saúde 
Compreender a importância das relações parentais no processo de vinculação da criança 
Reconhecer a importância da família no projeto de saúde da criança 
Reconhecer as necessidades de saúde da criança e adolescente ao longo do seu processo de desenvolvimento 
Planear as consultas de vigilância de Saúde Infantil 
Orientar o desenvolvimento das consultas de vigilância de Saúde Infantil 
Promover na criança e família competências para monitorizar a sua saúde 
Identificar necessidades de investigação em Saúde Infantil 
Contribuir com dados científicos para a evolução das práticas de Saúde Infantil 
Identificar contextos de apoio á criança e família com necessidades especiais 
Compreender a importância dos cuidados continuados em saúde infantil e pediatria 

 

 

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

 

To describe the models and child growth monitoring practices 

Identify key changes in the evaluation of children's health in Portugal as well as in Europe 

To know the main child health indicators for children´s health 

To understand the child's developmental stages and adolescent health in a systemic perspective 

To understand the importance of parental relationships in the child's bonding  process 

Recognize the importance of family in children's health bill 

To recognize the child's and adolescent´s health needs throughout their stages of development  

Planning the Child Health Surveillance consultations 

Guide the development of the Child Health Surveillance consultations 

Promote the child and family skills to monitor your health 

Identify research needs in Child Health 

Contribute scientific data to the evolution of Child Health practices 

Identify care support for special needs children and their family 

To understand the importance of continuance care in pediatrics and child care 
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Conteúdos programáticos (1000 carateres): 

      

Enquadramento conceptual da Enfermagem de Saúde Infantil e Pediatria 

Evolução da Saúde Infantil em Portugal e na Europa: a saúde da criança e família no contexto actual  

Indicadores específicos em Saúde Infantil 

Crescimento e desenvolvimento infantil e do adolescente: teorias de desenvolvimento 

Relações parentais e vinculação 

As práticas familiares no desenvolvimento da criança 

Necessidades de saúde do lactente, toddlers, criança em idade pré-escolar, criança em idade escolar e adolescente: 

nutrição; recreação e estimulação; prevenção de acidentes 

A consulta de vigilância da Saúde Infantil nas diferentes faixas etárias 

O enfermeiro e a promoção de saúde da criança 

Práticas de enfermagem, específicas, em Saúde Infantil  

Análise dos contextos reais das práticas de Saúde Infantil 

Crianças com necessidades especiais: serviços de apoio ás crianças com necessidades especiais 

Cuidados continuados em saúde infantil e pediatria   
 

Syllabus (1000 caracteres) 

 

Conceptual framework of Pediatrics care 

The evolution of Child Health in Portugal and Europe: Caring for the child´s and family´s health in the 

current context 

Specific indicators in Child Health 

Growth and development of the child and adolescent: development theories 

Parental relationships and bonding 

The family´s practices in child development 

Infant health needs, toddlers, children in preschool, school-age child and adolescent: nutrition; recreation 

and stimulation; accident prevention 

Surveillance query Child Health in different age groups 

The nurse and the promotion in the child's health  

Specific nursing care in pediatrics 

Analysis of the actual contexts of Child Health practices 

Children with special needs: support services  

Continuum of care in child health and pediatrics 
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2005 
 

 


