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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 Cuidados Intensivos Pediátricos 
 

Curricular Unit: 

Nursing Pediatric Intensive Care 

 

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

Conhecer a evolução na assistência á criança/adolescente gravemente doente e/ou traumatizada em Portugal e na 
Europa 
Compreender o impacto da hospitalização numa Unidade de Cuidados Intensivos Pediátricos na 
criança/adolescente e na dinâmica familiar 
Conhecer a atuação do enfermeiro especialista de Saúde Infantil e Pediatria face à situação de urgência e 
emergência pediátrica 
Identificar as necessidades específicas das crianças/adolescentes e famílias face à ocorrência da doença aguda 
grave 
Orientar a planificação das intervenções específicas de enfermagem para a criança/adolescente e família face à 
ocorrência da doença crítica 
Conceber cuidados holísticos para assegurar a continuidade de cuidados na UCIP 
Monitorizar os cuidados prestados á criança/adolescente e família em situação de doença aguda grave 
Promover na criança/adolescente e família competências para a continuidade de cuidados após alta da UCIP 
Analisar os aspetos éticos das práticas pediátricas na UCIP 
Identificar as necessidades de investigação relacionadas com emergência pediátrica 
Contribuir com dados científicos para melhorar as práticas de Enfermagem em urgência e emergência pediátrica 
 

 

 

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

To understand how child care evolved in Portugal and Europe in seriously ill and injured teenagers  
Understand the impact of hospitalization in a Pediatric Intensive Care Unit in a child / adolescent and 
family dynamics 
To know and understand the pediatric nurse´s performance when in a pediatric emergency situation 
Identify the specific needs of children / adolescents and families due to the occurrence of severe acute 
disease 
Guide the planning of specific nursing interventions for the child / adolescent and family due to the 
occurrence of critical illness 
To provide a holistic care and ensure continuity of care in a PICU 
Monitor nursing care to the child / adolescent as well as the family in a severe acute disease situation 
Promote child,/ adolescent and family skills for continuity of care after discharge from the PICU 
Examining the ethical aspects of pediatric practices in the PICU 
Identify research needs related to pediatric emergency 
Contribute scientific data to improve nursing practices in emergency and pediatric emergency 
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Conteúdos programáticos (1000 carateres): 

Evolução da assistência à criança/adolescente em Portugal e na Europa, em contextos de cuidados intensivos 

pediátricos  

A hospitalização da criança/adolescente na UCIP 

Emergências Pediátricas: atuação de enfermagem em situação de falência cárdio - respiratória e multiorgãos: 

intervenção na UCIP  

Indicadores de gravidade clínica 

Indicadores de qualidade assistencial 

Monitorização multimodal do doente crítico 

Farmacoterapia na UCIP 

Prevenção do “erro em medicina intensiva” 

Técnicas substitutivas em UCIP: respiratória, renal, cardíaca e hepática 

Transporte intra-hospitalar do doente criticamente doente 

Aspetos da ética pediátrica em cuidados intensivos: distanásia e encarniçamento terapêutico 

O processo de morrer: Cuidados ao doente terminal e apoio à família 

Doação de órgãos 

Qualidade de vida após cuidados intensivos pediátricos 

Análise dos contextos e práticas de enfermagem na UCIP 
 

Syllabus (1000 caracteres) 

Evolution of assistance to children / adolescents in Portugal and in Europe, in pediatric intensive care 
settings 
Hospitalization of children / adolescents in the PICU 
Pediatric emergencies: nursing performance in cardio bankrupt - Respiratory and multiorgan: intervention 
in the PICU 
Clinical severity indicators 
Healthcare assistance quality indicators 
Multimodal monitoring in critically ill patients 
Pharmacotherapy in the PICU 
Prevention "error in intensive care" 
Substitute technique in PICU: respiratory, renal, cardiac and hepatic 
Intra- hospital transport of critically ill patients 
Ethical aspects of pediatric intensive care: therapeutic futility and cruelty 
The process of dying: the terminally ill patient care and family support 
Organ donation 
Quality of life after pediatric intensive care 
Analysis of contexts and nursing practices in the PICU 

 

Referências bibliográficas (máximo três títulos): 

JEFFERSON, Pedro Piva; GARCIA, Pedro Celiny Ramos- Medicina Intensiva em Pediatria. Edição Revinter, 2006. 
LOPEZ-HERCE, Jesus Cid- Manual de Cuidados Intensivos Pediátricos, 2ª edição. Publicacion de Libros Médicos, S.L. 
Publimed, 2006. 

 


