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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 Neonatologia 
 

Curricular Unit: 

 Nursing in Neonatology 
 

 

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

Identificar as principais alterações na assistência ao recém-nascido em Portugal, na Europa e nos Estados Unidos 
Conhecer os principais conceitos utilizados em Neonatologia 
Identificar as principais alterações do recém-nascido no período neonatal 
Reconhecer os cuidados imediatos ao recém-nascido 
Conhecer a atuação do enfermeiro especialista de Saúde Infantil e Pediatria face à situação de urgência em 
Neonatologia 
Identificar as necessidades específicas do recém-nascido e família face à ocorrência da doença 
Orientar a planificação das intervenções específicas de enfermagem para o recém-nascido e família face à 
ocorrência da doença 
Conceber cuidados holísticos para assegurar a continuidade de cuidados ao recém-nascido 
Monitorizar os cuidados prestados ao recém-nascido e família em situação de doença aguda ou situação de risco 
Assegurar a continuidade de cuidados ao recém-nascido de alto risco 
Identificar necessidades de investigação em Neonatologia 
Contribuir com dados científicos para melhorar as práticas de Enfermagem em Neonatologia 
 
 

 

 

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

Identify the key changes in the treatment of newborn born in Portugal, Europe and the United States 
Know the main concepts used in Neonatology 
Identify the main changes of the newborn in the neonatal period 
Recognize the immediate care of the newborn 
To understand the performance of pediatric nurse specialist when faced with a urgent situation in 
Neonatology 
Identify the specific needs of the newborn and family due to the occurrence of the disease 
Orientate the planning of specific nursing interventions for newborn and family due to the occurrence of 
the disease 
To treat holistically ensuring continuity of care to the newborn 
Monitor the care given to the newborn and family situation of acute disease or risk 
Ensure continuity of care to newborns at high risk 
Identify research needs in Neonatology 
Contribute scientific data to improve nursing practices in Neonatology 
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Conteúdos programáticos (1000 carateres): 

Evolução da assistência ao recém-nascido em Portugal, na Europa e nos Estados Unidos 

Conceitos básicos em Neonatologia 

O recém-nascido: alterações fisiológicas no período neonatal 

Adaptação do recém-nascido à vida extra uterina 

Cuidados imediatos ao recém-nascido 

Urgência em neonatologia: reanimação neonatal 

O internamento no período neonatal as implicações para o recém-nascido e para a família 

O recém-nascido pré-termo: características e intercorrências mais frequentes, causas e/ou consequências, 

diagnósticos e intervenções de enfermagem 

O recém-nascido doente ou com malformações, situações mais frequentes, causas e/ou consequências, 

diagnósticos e intervenções de enfermagem 

O recém-nascido de alto risco: diagnósticos de enfermagem e intervenções perante um recém-nascido de alto risco 

na Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais 

Análise dos contextos reais das práticas neonatais 

Conceitos éticos associados aos cuidados neonatais 
 

Syllabus (1000 caracteres) 

Development in the assistance of newborn born in Portugal, Europe and the United States 
Basic Neonatology concepts 
The newborn: physiological changes in the neonatal period 
Adaptation of the newborn to extra uterine life 
Immediate care to newborns 
Urgency in neonatology: neonatal resuscitation 
The hospital neonatal implications for the newborn and family 
The preterm newborn: features and more frequent complications, causes and / or consequences, 
diagnostics and nursing interventions 
The newly born sick or deformed, more frequent situations, causes and / or consequences, diagnostics 
and nursing interventions 
The newborn of high risk: nursing diagnoses and interventions before a newborn at high risk in the 
Neonatal Intensive Care Unit 
Analysis of the actual contexts of neonatal practices 
Ethical concepts associated with neonatal care 
 

 

Referências bibliográficas (máximo três títulos): 

HOCKENBERRY, MARILYN J. Wong - Fundamentos de Enfermagem Pediátrica. Rio de Janeiro, Mosby Elsiver, 2006. 
KENER, C.- Enfermagem Neonatal. Rio de Janeiro. Reichaman & Affonso Editores, 2000. 

 


