FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR
ANO LETIVO DE 2021-2022
CURSO DE LICENCIATURA EM ENFERMAGEM

Unidade curricular:
Enfermagem Pediátrica
Curricular Unit:
Pediatric Nursing

Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver (1000 carateres);
Objetivos:
• Conhecer os principais modelos de atuação em pediatria
• Compreender a necessidade da utilização de um modelo de parceria
• Promover os pais como parceiros nos cuidados
• Conhecer a evolução histórica dos hospitais pediátricos
• Conhecer especificidades das técnicas de enfermagem pediátrica
• Identificar, planear e avaliar as intervenções de enfermagem de forma global e holística à criança doente e sua
família
• Conhecer as patologias mais frequentes em pediatria
Competências:
• Conhece os principais modelos de atuação em pediatria
• Compreende a necessidade da utilização de um modelo de parceria
• Promove os pais como parceiros nos cuidados
• Conhece a evolução histórica dos hospitais pediátricos
• Domina especificidades das técnicas de enfermagem pediátrica
• Identifica, planeia, executa e avalia as intervenções de enfermagem, de forma global e holística, à criança doente
e sua família
Objectives of the curricular unit and competences to be developed (1000 caracteres)
• Know the main models of action in pediatrics
• Understand the need to use a partnership model
• To promote parents as partners in care
• Understand the historical evolution of pediatric hospitals
• Learn specific techniques pediatric nursing
• Identify, plan and evaluate nursing interventions in a comprehensive and Holistic to sick children and
their families
• Know the most frequent pathologies in pediatrics
Competences:
• Know the main patterns of activity in pediatrics
• Understands the need to use a partnership model
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• Promote parents as partners in care
• Know the historical development of pediatric hospitals
• Master of specific techniques pediatric nursing
• Identifies, plans, implements and evaluates nursing interventions in a comprehensive and Holistic to sick
children and their families

Conteúdos programáticos (1000 carateres):
• Modelo de atuação em contexto pediátrico (Modelo de Anne Casey)
• Hospitalização do recém-nascido/criança/adolescente
• Os hospitais pediátricos
• A abordagem da criança/família em situação urgente, emergente, aguda e crónica
• Adaptação das técnicas e cuidados de enfermagem á criança/família hospitalizada
• Patologias mais frequentes em pediatria; intervenções de enfermagem segundo CIP.
Syllabus (1000 caracteres)
• Model performance in pediatric settings (Model Anne Casey)
• Hospitalization of the infant/child/adolescent
• The children's hospitals
• The approach of the child/family situation urgent, emergent, acute and chronic
• Adapt techniques and nursing care to the child/family hospitalized
• Pathologies frequently in pediatrics; nursing interventions according to CIP

Referências bibliográficas (máximo três títulos):
Kliegman, R.M, Behrman R.E., Jenson, H.B. & Stanton, B.F. (2007). Nelson Textbook of Pediatrics. 18th ed. Saunders
Elsevier;
• Hockenberry, M.J. & Wilson, D. (2011). Wong Fundamentos de Enfermagem Pediátrica. 8ªed. Mosby Elsevier;
• Tamez, R. N. & Pantoja, S.M.J. (2006). Enfermagem na UTI Neonatal Assistência ao Recém-Nascido de Alto Risco.
Guanabara Koogan. 3ª ed.
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