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FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR 
ANO LETIVO DE  2020-2021 

 
CURSO DE  LICENCIATURA EM ENFERMAGEM 

 

 

 Unidade curricular:  

 

Ensino Clínico: Cuidados ao Idoso 
 

Curricular Unit: 

 

Clinical Teaching: Care for the Elderly 
 

 

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

 

1. Desempenhar competências do enfermeiro de cuidados gerais em unidades de cuidados ao Idoso; 

2. Conhecer as suas responsabilidades enquanto membro de uma equipa multidisciplinar e representante uma 

classe profissional. 

3. Compreender as alterações associadas à idade e o impacto no bem-estar e qualidade de vida; 

4. Aplicar os instrumentos conceptuais para avaliar, planear e dar resposta às necessidades específicas da pessoa 

idosa; 

5. Desenvolver habilidades comunicacionais que fomentem a relação de ajuda com a pessoa idosa. 

Competêtencias 

1. Sabe identificar e intervir clinicamente em quadros de doença crónica na pessoa idosa; 

2. Sabe avaliar, planear e intervir e na pessoa idosa em casos de saúde/doença; 

3. Desenvolve atitude clínicas e profissional, com o doente e os pares, respeitando os valores e a cultura da pessoa 

idosa. 
 

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

 

1. Perform skills of the general care nurse in Elderly care units; 

2. Know your responsibilities as a member of a multidisciplinary team and representing a professional 

class. 

3. Understand the changes associated with age and the impact on well-being and quality of life; 

4. Apply conceptual tools to assess, plan and respond to the specific needs of the elderly; 

5. Develop communication skills that foster a helping relationship with the elderly. 

Skills 

1. Knows how to identify and intervene clinically in cases of chronic illness in the elderly; 

2. Know how to evaluate, plan and intervene and in the elderly person in cases of health / illness; 

3. Develops clinical and professional attitude towards the patient and peers, respecting the values and 

culture of the elderly person. 
 

 

Conteúdos programáticos (1000 carateres): 

 

Não se aplica 
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Syllabus (1000 caracteres) 

 

Not applicable 
 

 

Referências bibliográficas (máximo três títulos): 

 

Not applicable 
 

 


