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FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR 
ANO LETIVO DE  2020-2021 

 
CURSO DE  LICENCIATURA EM ENFERMAGEM 

 

 

 Unidade curricular:  

 

Ensino  Clínico: Cuidados à Mãe e Recém Nascido 
 

Curricular Unit: 

 

Training: Care for the Mother and Newborn  
 

 

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

 

1- Perceber a dinâmica dos cuidados de enfermagem nas instituições que prestam cuidados à mãe e recém 

nascido; 

2- Estabelecer relações interpessoais com a equipa multidisciplinar, mãe e recém nascido; 

3- Refletir sobre os cuidados prestados à mãe e recém nascido. 
 

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

 

1- Understand the dynamics of nursing care in institutions that provide care to the mother and newborn; 

2- Establish interpersonal relationships with the multidisciplinary team, mother and newborn; 

3- Reflect on the care provided to the mother and newborn. 
 

 

Conteúdos programáticos (1000 carateres): 

 

Estágio: 

Todos os conteúdos das diferentes unidades curriculares que compõem o plano de estudos até ao momento do 

ensino clinico. 

 

Prática laboratorial: 

Cuidados de higiene e conforto do Recém Nascido 

Síndrome da Morte Súbita do Lactente 

Consulta de vigilância da grávida  do 1º trimestre, nos Cuidados de Saúde Primários 

VIsitação Domicilária de enfermagem à puérpera e Recém Nascido  

 

Seminários: 

 

1. A Profissão de Enfermagem - Imagem Pública, Autoconceito e Identidade Profissional: 

• Discussão da influência da imagem pública na autoimagem e identidade profissional do enfermeiro em um 

momento de profissionalização; 

• Uma análise de outros fatores que afetam a auto-imagem do enfermeiro, como ambiente de trabalho, valores do 

trabalho, educação e valores sociais e culturais;  e 
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• Uma discussão sobre a relação entre imagem pública e autoconceito, identidade profissional e desempenho no 

trabalho. 

2. Metodologias para a Resolução de Problemas /  Algoritmia e Agentes de Software. 
 

Syllabus (1000 caracteres) 

 

Internship:  

All the contents of the different curricular units that make up the study plan until the moment of clinical 

teaching.  

 

Laboratory practice: 

Hygiene and comfort care of the newborn 

Sudden Infant Death Syndrome 

Surveillance consultation for pregnant women in the 1st trimester, in Primary Health Care 

Nursing home visit to the puerperal and newborn 

 

Seminars: 

 

1. The Nursing Profession - Public image, Self ‐  concept and Professional identity: 

• A discussion of the influence of public image on the self-image and professional identity of nurses in a 

time of professionalization; 

• An analysis of other factors that affect nurses' self-image, such as work environment, work values, 

education and traditional social and cultural values; and 

• A discussion of the relationship between public image and nurses' self-concept, professional identity 

and work performance. 

2. Methodologies for Problem Solving  / Algorithms and software agents. 

 
 

 

Referências bibliográficas (máximo três títulos): 

 

The Journal of Advanced Nursing. (s.d). JAN on the Wiley Online Library. Disponível em: 

www.wileyonlinelibrary.com/journal/jan. 

Bibliografia referenciada nas diferentes unidades curriculares do plano de estudos. Bibliography referenced in the 

different units of the syllabus. 
 

 


