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FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR 
ANO LETIVO DE  2019-2020 

 
CURSO DE  LICENCIATURA EM ENFERMAGEM 

 

Unidade curricular:  

 

Ensino Clinico: Cuidar a Pessoa com Patologia Médica 
 

Curricular Unit: 

 

Clinical Teaching: Care for People with Medical Conditions 
 

 

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

 

Atuar no contexto dos cuidados à pessoa com patologia médica, de forma fundamentada, mobilizando e aplicando 

os conhecimentos e técnicas adequadas com vista à realização das melhores práticas 

Dar informação relevante de saúde aos indivíduos e família ajudando-os nos processos de transição, tendo em vista 

a sua autonomia 

Aplicar o processo de enfermagem em todas as suas etapas. 4.Estabelecer uma comunicação e relação 

interpessoal eficaz 

Promover um ambiente seguro na prática de cuidados. 6.Desenvolver uma prática de cuidados com 

responsabilidade e de acordo com os princípios éticos e deontológicos.  
 

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

 

To act in the context of care to the person with medical condition, with a reasoned judgment, mobilizing 

and applying knowledge and techniques in order to achieve best practice 

Provide relevant health information to individuals and families to help them in the transition processes, in 

order to achieve their autonomy 

Apply nursing process methodology in all its phases 

Establish communication and effective interpersonal relationship 

Promote a safe environment in clinical practice. 6.Developing a clinical practice with responsibility and in 

accordance with the ethical and legal principles.  
 

 

Conteúdos programáticos (1000 carateres): 

 

Todos os conteúdos dos programas das unidades curriculares que integram o plano de estudos até ao momento do 

ensino clínico. Em particular, os conteúdos que contribuem para: i) a tomada de decisão e concepção dos cuidados 

de enfermagem que respondam às solicitações individuais das pessoas que experienciam a doença aguda e/ou 

crónica; ii) estabelecer comunicação e relação pessoal com a pessoa; iii) prática de cuidados de qualidade e 

responsável.      
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Syllabus (1000 caracteres) 

 

The syllabus  from all curricular units, of the study plan, that have been teached before this clinical 

practice. Especially, those syllabus that contribute: i) to decison making and the provision of nursing care 

for people with acute and/or cronic health conditions; ii) to achive good communication and interpersonal 

relationships; iii) to practice nursing care with quality and responsability.      
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