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FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR 
ANO LETIVO DE  2019-2020 

 
CURSO DE  LICENCIATURA EM ENFERMAGEM 

 

 

 Unidade curricular:  

 

Ensino Clínico em Saúde Mental e Psiquiátrica 
 

Curricular Unit: 

 

Clinical teaching in mental health and psychiatric 
 

 

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

 

Identificar manifestações psicopatológicas na doença mental; 

Demonstrar conhecimentos e habilidades para planear, executar e avaliar os cuidados de Enfermagem; 

Compreender os conceitos de Enfermagem de Saúde Mental nas situações clínicas específicas; 

Colaborar nos projetos de reabilitação psicossocial e familiar; 

Participar nos grupos de trabalho para a uniformização da linguagem nos registos de Enfermagem (CIPE). 

Competências: 

Identifica sinais e sintomas da doença do foro psiquiátrico; 

Revela conhecimentos e habilidades no planeamento, execução e avaliação dos cuidados de enfermagem; 

Executa cuidados de enfermagem de saúde mental e psiquiátrica a nível individual e de grupo; 

Atua, tendo por base uma perspetiva holística dos clientes; 

Demonstra capacidade para aplicar os conceitos de saúde mental e psiquiátrica nos diferentes casos clínicos; 

Avalia e regista os resultados das intervenções, tendo por base as respostas físicas e psíquicas dos clientes. 
 

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

 

Identifies psychopathological signs and symptoms in mental illness; 

Demonstrate knowledge and skills to plan, implement and evaluate nursing care; 

To Understand the concepts of Mental Health Nursing in specific clinical situations; 

Collaborate on psychosocial and family rehabilitation projects; 

Participate in working groups to standardize the language in nursing records (CIPE). 

Competences: 

Identifies signs and symptoms of psychiatric diseases; 

Reveals knowledge and skills in planning, implementing and evaluating nursing care; 

Performs nursing care for psychiatric and mental health at individual and group; 

Acts based on a holistic perspetive of clients; 

Demonstrates ability to apply the concepts of mental health and psychiatric care in different clinical cases; 

Evaluates and records the results of the interventions, based on the physical and psychological responses 
of clients. 

 

Conteúdos programáticos (1000 carateres): 
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Todos os conteúdos das diferentes unidades curriculares que compõem o plano de estudos até ao momento do 

ensino clinico 
 

 

Syllabus (1000 caracteres) 

 

All contents of the different courses that make up the syllabus until the time of clinical education. 
 

 

Referências bibliográficas (máximo três títulos): 

 

Bibliografia referênciada nas diferentes unidades curriculares do plano de estudos do curso. 
 

 


