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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:  

 

Estágio em Internamento Pediátrico, Urgência Pediátrica e Unidades de Cuidados de Saúde Primários 
 

Curricular Unit: 

Stage Inpatient Pediatric, Pediatric Emergency and Health Care Units Primary 

 

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

Cuidar a criança/adolescente e família em diferentes contextos de saúde: internamento pediátrico, serviços de 
urgência pediátrica e unidades de cuidados de saúde primários, percorrendo todas as fases do processo de 
enfermagem e utilizando os sistemas de informação disponíveis nos respetivos locais de estágio 
Avaliar as intervenções planificadas e executadas em colaboração com a equipa multidisciplinar 
Promover o espírito reflexivo e a tomada de decisão exercitando o treino de competências técnicas, relacionais e 
cognitivas na área da Saúde Infantil e Pediátrica 
Desenvolver competências de carácter instrumental e interpessoal 
 

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

To care for the child / adolescent and family in different health settings such as;  pediatric hospital, 
pediatric emergency services and primary health care units. The goal is to cover all the pediatric nursing 
by using the information systems available in each setting. 
To evaluate , plan and executed  interventions in collaboration with the multidisciplinary team 
To promote reflective spirit and decision making skills by exercising and training techniques, relational and 
cognitive skills in the Child Health and Pediatric area 
To develop instrumental character and interpersonal skills 
 

 

Conteúdos programáticos (1000 carateres): 

Experiência prática de enfermagem especializada em serviços de Internamento Pediátrico e/ou Urgência Pediátrica 

e/ou Unidades de Cuidados de Saúde Primários. 
 

Syllabus (1000 caracteres) 

Specialized practical experience (training) in pediatric nusing such as in pediatric inpatient services and / 
or Pediatric Emergency and / or Primary Health Care Units. 
 

 

Referências bibliográficas (máximo três títulos): 

BOWDEN, V. R.; GREENBERG, C. S. – Procedimentos de enfermagem pediátrica, Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 
2005 
HOCKENBERRY, MARILYN J. Wong - Fundamentos de Enfermagem Pediátrica. Rio de Janeiro Mosby Elsiver, 2006 
 HANSON, S. – Enfermagem de Cuidados de Saúde à Família – Teoria, Prática e Investigação. Camarate, 
Lusodidacta, 2004. 
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