FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR
ANO LETIVO DE 2020-2021
CURSO DE LICENCIATURA EM ENFERMAGEM

Unidade curricular:
Ensino Clínico: Cuidados à Criança
Curricular Unit:
Clinical Teaching: Child Care

Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver (1000 carateres);
- Desenvolver competências do enfermeiro de cuidados gerais em unidades de cuidados à criança/jovem;
- Conhecer as responsabilidades enquanto membro de uma equipa multidisciplinar e representante de uma classe
profissional;
- Compreender a dinâmica da prestação de cuidados em unidades de atendimento à criança/jovem;
- Desenvolver a prática de cuidados à criança/jovem em diferentes contextos situacionais;
- Prestar cuidados integrais à criança /jovem atendendo à sua condição de saúde;
- Capacitar a criança/jovem e família para projetos de vida potenciadores de ganhos em saúde.
Competências
1. Sabe avaliar, planear e intervir na criança/jovem com doença;
2. Comunica com a criança/jovem e familia, estabelendo uma relação terapêutica
3. Desenvolve atitude clínica, capacitando a criança/jovem e familia para projetos de vida promotores de saúde.
Objectives of the curricular unit and competences to be developed (1000 caracteres)
- Develop the skills of general care nurses in child / youth care units;
- Know the responsibilities as a member of a multidisciplinary team and representative of a professional
class;
- Understand the dynamics of care delivery in child / youth care units;
- Develop child / youth care practice in different situational contexts;
- Provide comprehensive care to the child / young person taking into account their health condition;
- Train the child / youth and family for life projects that enhance health gains.
Skills
1. Know how to evaluate, plan and intervene in the child / young person with the disease;
2. Communicates with the child / youth and family, establishing a therapeutic relationship
3. Develops a clinical attitude, enabling the child / youth and family for health-promoting life projects

Conteúdos programáticos (1000 carateres):
Não se aplica
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Syllabus (1000 caracteres)
Not applicable

Referências bibliográficas (máximo três títulos):
Not applicable
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