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FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR 
ANO LETIVO DE  2019-2020 

 
CURSO DE  LICENCIATURA EM ENFERMAGEM 

 

 

 Unidade curricular:  

 

Informação e Tecnologia Aplicadas à Enfermagem 
 

Curricular Unit: 

 

Information and technology applied to Nursing 
 

 

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

 

OBJETIVOS: 

- Compreender a importância da metodologia científica de trabalho que sustenta a prática dos cuidados de 

enfermagem. 

- Identificar as diferentes etapas do processo de enfermagem. 

- Elaborar um plano de cuidados adequado às necessidades dos clientes. 

- Conhecer os diferentes suportes para registos de enfermagem. 

- Compreender a Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE Versão B2 e Versão 2.0). 

- Conhecer alguns sistemas de informação em saúde. 

- Compreender o Sistema de Classificação de Doentes segundo o seu grau de dependência em cuidados de 

enfermagem. 

 

Competências a adquirir 

No âmbito da prestação e gestão de cuidados de enfermagem.  

Na utilização do Processo de enfermagem. 

Ao nível das competências relacionadas com a avaliação e reflexão ativa do doente ao qual presta cuidados de 

enfermagem. 
 

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

 

GOALS: 

- Understand the importance of the scientific work methodology that supports the practice of nursing 

care. 

- Identify the different stages of the nursing process. 

- Develop a plan of care appropriate to the needs of clients. 

Know the different supports for nursing records. 

- Understand the International Classification for Nursing Practice (CIPE version B2 and Version 2.0). 

- Know some health information systems. 

- Understand the system of classification of patients according to their degree of dependence on nursing 

care. 

 

SKILLS 

- In the scope of the provision and management of nursing care. 
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- In the use of nursing process. 

- At the level of competencies related to the evaluation and active reflection of the patient to whom he 

provides nursing care.      
 

 

Conteúdos programáticos (1000 carateres): 

 

Aulas teóricas 

 

1- Metodologia científica da prestação de cuidados – o processo de enfermagem (Avaliação de enfermagem, plano 

de cuidados, atitudes terapêuticas e nota de alta de enfermagem). 

2-Documentação dos cuidados de enfermagem. 

3-Linguagem classificada na prática de enfermagem. 

4-Sistemas de informação em saúde. 

5-Classificação de doentes segundo o grau de dependência em cuidados de enfermagem 

 

Aulas de Orientação Tutorial 

Aplicação de um processo de enfermagem a um caso clínico 

 

Seminários 

Utilização da CIPE baseada em casos clínicos 
 

Syllabus (1000 caracteres) 

 

Theorical classes 

- Scientific Methodology of caregiving – The nursing process (Initial nursing assessment, Care plan, 

therapheutic attitudes and nursing registration note) . 

-Nursing care documentation. 

- Language Classified in nursing practice - International Classification for Nursing Practice (CIPE) 

- Health care systems 

-Classification of patients according to their degree of dependence on nursing care. 

 

Tutorials classes 

-Practical application of the nursing process to a clinical hidtory. 

 

Seminars 

-Use of CIPE besed on clinical cases.      
 

 

Referências bibliográficas (máximo três títulos): 

 

- Associação Portuguesa de Enfermeiros (2003). CIPE versão B2 – Classificação Internacional para a prática de 

enfermagem. Lisboa, Edição de autor. 

-Conselho Internacional de Enfermeiras (2011). CIPE versão 2.0 – Classificação Internacional para a prática de 

enfermagem. Lisboa, Ordem dos Enfermeiros: lusodidacta. 

-Phaneuf, M. (2001). Planificação dos cuidados: um sistema integrado e personalizado. Coimbra: Quarteto Editora 
 

 


