FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR
ANO LETIVO DE 2021-2022
CURSO DE LICENCIATURA EM ENFERMAGEM
Unidade curricular:
Ensino Clínico: Cuidados ao Idoso
Curricular Unit:
Clinical Teaching: Elder Care

Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver (1000 carateres);
Desempenhar funções e competências do enfermeiro de cuidados gerais em unidades de cuidados ao Idoso;
Conhecer as responsabilidades enquanto membro de uma equipa multidisciplinar e representante de uma classe
profissional. Identificar o diagnóstico de enfermagem na pessoa idosa e suas determinantes no envelhecimento
ativo; Compreender as alterações associadas à idade e o impacto no bem-estar e qualidade de vida;Reconhecer e
aplicar os instrumentos de avaliação aplicados à pessoa idosa; Aplicar os instrumentos conceptuais para avaliar,
planear e dar resposta às necessidades específicas da pessoa idosa; Desenvolver habilidades comunicacionais que
fomentem a relação de ajuda com a pessoa idosa.
Competências: Sabe identificar e intervir clinicamente em quadros de doença crónica na pessoa idosa; Sabe avaliar,
planear e intervir na pessoa idosa em casos de saúde/doença; Desenvolve atitude clínicas e profissionais, 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)
Outcomes:
To perform functions and competences of the general care nurse in care units for the Elderly; Know the
responsibilities as a member of a multidisciplinary team and representative of a professional class. Identify
nursing diagnosis in the elderly and their determinants in active aging; Understand the changes associated
with age and the impact on well-being and quality of life; Recognize and apply the evaluation tools
applied to the elderly; Apply the conceptual tools to assess, plan and respond to the specific needs of the
elderly; Develop communication skills that foster the relationship of help with the elderly.
Skills:
Is able to identify and intervene clinically in chronic disease in the elderly; Know how to evaluate, plan and
intervene and the elderly person in health / illness cases; Develops clinical and professional attitude, with
patient and peers, respecting the values and culture of the elderly.

Conteúdos programáticos (1000 carateres):
Todos os conteúdos dos programas das unidades curriculares que integram o plano de estudos até ao momento do
ensino clínico. Em particular, os conteúdos que contribuem para: i) a tomada de decisão e concepção dos cuidados
de enfermagem que respondam às necessidades da pessoa idosa, e familia, e que as capacite para a gestão da
condição de saúde e promoção de um envelhecimento ativo; ii) estabelecer comunicação e relação pessoal com a
pessoa idosa e familia; iii) prática de cuidados de qualidade e responsável
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Syllabus (1000 caracteres)
The syllabus from all curricular units, of the study plan, that have been teached before this clinical
practice. Especially, those syllabus that contribute: i) to decison making and the provision of nursing care
for elderly people and their families and to empower them to manage their health conditions and to foster
an active ageing; ii) to achive good communication and interpersonal relationships with the elderly people
and their families; iii) to practice nursing care with quality and responsability.

Referências bibliográficas (máximo três títulos):
- Almeida, M. (1999). Cuidar do Idoso: Revelações da Prática de Enfermagem. O Idoso - problemas e realidades.
Formasau,pp. 63-92.
- Berger, L., & Mailloux-Poirrer, D. (1995). Pessoas Idosos.Lusodidacta
- Marques, P. (2012). O doente idoso com confusão e a acção de enfermagem. ed. 1.Lusodidacta.
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