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

Unidade curricular:
Enfermagem Pediátrica
Curricular Unit:
Nursing Pediatric

Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver (1000 carateres);
Identificar os fatores de stress que interferem na hospitalização da criança;
Desenvolver competências de comunicação e interação com crianças/jovens doentes;
Compreender o impacte da hospitalização na dinâmica familiar;
Conhecer o modelo de intervenção pediátrico: “parceiros nos cuidados;
Identificar as principais alterações de saúde no recém-nascido doente;
Descrever a intervenção na assistência ao recém - nascido nas unidades de Neonatologia;
Descrever a assistência á criança/adolescente em situação de doença aguda;
Descrever a assistência á criança/adolescente em situação de doença crónica;
Descrever a assistência a criança/adolescente em situação de doença urgente e emergente;
Compreender a especificidade das intervenções de enfermagem em Pediatria;
Efetuar cálculos de terapêutica, tendo por base a margem de segurança na administração de fármacos em
Pediatria
Compreender a importância da continuidade de cuidados após alta hospitalar.
Objectives of the curricular unit and competences to be developed (1000 caracteres)
Know the evolution of the child and youth assistance in Portugal and in Europe;
Identify stress factors that interfere with the child's hospitalization;
Develop communication skills and interaction with children / young patients;
Understanding the impact of hospitalization on the family dynamics;
Knowing the model of pediatric intervention, "partners in care";
Identify the main health changes in sick newborn;
Describe the intervention in assisting the newly - born in neonatology units;
Describe the service towards the child / adolescent in acute disease situation;
Describe the service towards the child / adolescent in chronic disease situation;
Describe the support towards the child / adolescent in urgent and emerging disease situation;
Understanding the specificity of nursing interventions in pediatrics;
Perform calculations therapy, based on the margin of safety drug administration in pediatrics
Understand the importance of continuity of care after discharge;
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Conteúdos programáticos (1000 carateres):
Hospitalização da criança; Evolução histórica em Portugal e na Europa;
Hospitais Pediátricos: Modelos de intervenção em Pediatria; Direitos das Crianças Hospitalizadas;
Comunicação em Pediatria.
Abordagem do RN doente: Intervenções de enfermagem no cuidar do RN com patologia do foro médico; Emergência
neonatal; Cuidados domiciliários; Articulação de cuidados.
Abordagem da Criança/Adolescente em situação de doença aguda: problemas respiratórios, gastrointestinais,
urinários, hematológicos, neurológicos, oncológicos, ortopédicos e endócrinos.
Abordagem da Criança/Adolescente com doença crónica: A Criança com Diabetes tipo I; a Criança com Paralisia
Cerebral; a Criança com Artrite Reumatoide.
Abordagem da Criança/Adolescente em situação urgente/emergente: A Criança submetida a intervenção cirúrgica;
a Criança Queimada.
Criança e Jovem em risco; o enfermeiro no Núcleo Hospitalar da Criança e Jovem em Risco.
Syllabus (1000 caracteres)
Children hospitalization; Historical evolution in Portugal and in Europe;
Pediatric hospitals: Intervention models in Pediatrics; Rights of children in hospital;
Communication in Pediatrics.
Sick RN approach: Nursing interventions in caring for newborns with a medical knowledge pathology;
Neonatal emergency; Home care; Joint care.
Approach to Chil / Youth in situations of acute illness: respiratory, gastrointestinal, urinary, hematological,
neurological, oncologic, orthopedic and endocrine problems.
Approach to Child / Youth with chronic illness: child with Type I diabetes; Children with cerebral palsy;
Children with Rheumatoid Arthritis.
Approach to Child / Youth in urgent / emergent situation: Child that underwent surgery; burned children.
Children and Youth at risk; the nurse at the Hospital Center of Children and Youth at Risk.

Referências bibliográficas (máximo três títulos):
Bowden, Vicky R., Greenberg, Cindy S. (2005). Procedimentos de enfermagem pediátrica. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan.
Fanaroff, A.A & Fanaroff, J.M.(2015).Klaus & Fanaroff alto risco em neonatologia. Rio de Janeiro: Elsevier
Hockenberry, M. J.&Wilson ,D. (2016) Wong: enfermagem da criança e do adolescente.(9ªed.).Loures:
Lusociência.
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