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Conteúdos programáticos do CPLEESIP 2015/2016 

Objetivos do Curso: 

� Fomentar a assunção do papel de elemento integrante e dinamizador da enfermagem; 

� Promover a inclusão do conhecimento produzido na prática especializada como base 

para a inovação e descoberta de novas formas de intervenção; 

� Agir autonomamente no planeamento e implementação de intervenções de 

enfermagem; 

� Praticar enfermagem na área da saúde infantil e pediatria, a partir de uma análise 

crítico-reflexiva da ação; 

� Demonstrar um elevado nível de conhecimento na área de enfermagem de saúde 

infantil e pediátrica e uma consciência crítica das questões que envolvem essa prática; 

� Abordar de uma forma sistemática e criativa as questões mais complexas dos cuidados 

de enfermagem à criança/adolescente e sua família. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Conteúdos programáticos do CPLEESIP 2015/2016 

UNIDADE CURRICULAR: EPISTEMOLOGIA DA ENFERMAGEM 

Horas Totais: 50  

Horas Contacto: T: 14, S: 5; OT: 6 

ECTS: 2 

 

Objetivos: 

• Compreender o contributo das teorias de enfermagem para o desenvolvimento da 

disciplina; 

• Identificar os principais elementos do desenvolvimento dos conceitos de enfermagem;  

• Compreender a problemática do mandato social da profissão de enfermeiro e do papel 

do enfermeiro especialista em enfermagem face aos desafios da saúde na sociedade 

atual. 

 

Conteúdos programáticos: 

• Desenvolvimento da Enfermagem: da profissão e da disciplina;  

• Teorias de enfermagem;  

• Conceção de cuidados;  

• Estatuto do conhecimento formal e do saber práxico na produção dos cuidados;  

• A questão do foco de atenção dos enfermeiros e do objeto de estudo da disciplina;  

• Da enfermagem:  

• Pensamento crítico para a tomada de decisão e resolução de problemas em 

enfermagem (Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem); 

o Diagnósticos e Intervenções de enfermagem. 

 

Bibliografia : 

BASTO, M. L. - Da intenção de mudar à mudança : um caso de intervenção num grupo de enfermeiras. 
Lisboa : Ed. Reis dos Livros, 1998. 

KEROUAC, S. [et al.] -  La pensée infirmiére : conceptions et stratégies. Quebéc : Ed. Maloine, 1994. 

MELEIS, A.  - Theoretical nursing : development & progress. 3rd. ed. Philadelphia : Lippincott, 1997. 

MELEIS, A. [et al.] - Experiencing transitions : an emerging middle-range theory. Advances in Nursing 

Science. 23:1 (2000) 12-28. 

NIGHTINGALE, F. - Notes on nursing : what it is, and what it is not. New York : J.B. Lippincot Company, 
1992. 

ROZZANO, C. - Quo Vadis? Advanced practice nursing or advanced nursing practice?. Holist Nursing 

Practice. 16:2 (2002) 1-4. 



 
 

Conteúdos programáticos do CPLEESIP 2015/2016 

SILVA, A. - Sistemas de Informação de Enfermagem – uma teoria explicativa da mudança. Porto : [s. n.], 
2001. Tese de Doutoramento apresentada ao Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar – 
Universidade do Porto. 

SILVA, A. - Concepção de cuidados e tomada de decisão, In. Colectânea de Comunicações do 6.º 

Simpósio e 1º Fórum Internacional do Serviço de Enfermagem dos HUC. Coimbra : Direcção do Serviço 
de Enfermagem dos HUC, 2003. p. 77-87. 

WATSON J. - Advanced nursing practice…and what might be. Nursing Health Care Perspective 

Community. 16:2 (1995) 78–83. 

 

  



 
 

Conteúdos programáticos do CPLEESIP 2015/2016 

UNIDADE CURRICULAR: ÉTICA DE ENFERMAGEM 

Horas Totais: 50 

Horas Contacto: T: 14; S: 5; OT: 6 

ECTS: 2 

 

Objetivos: 

• Adquirir competências no âmbito do “saber” e do “saber ser”, que permitam ao 

estudante identificar, analisar e procurar soluções criativas e potencializadoras da vida 

humana, para as questões da ética e do direito, no âmbito da Enfermagem 

Especializada; 

• Compreender e respeitar os utentes e a suas famílias numa perspetiva multicultural, 

abstendo-se de juízos de valor; 

• Adquirir conhecimentos que permitam desenvolver e aplicar estratégias ético-legais de 

proteção à pessoa/utente dos serviços de saúde, nos diversos contextos da prestação 

de cuidados especializados 

 

Conteúdos programáticos: 

• Questões éticas associadas aos cuidados de saúde 

• Fundamentos éticos para uma Ética de Enfermagem 

o Correntes de pensamento em bioética  

o Modelos de decisão ética  

o Princípios éticos subjacentes à intervenção do enfermeiro: o agir ético  

o O Código Deontológico do Enfermeiro e a Ética do Dever: implicações para a 

prática da enfermagem especializada 

• A necessidade de orientação e diretrizes legais 

• Questões legais associadas aos cuidados de saúde 

o Os Direitos dos utentes dos serviços de saúde  

o Legislação e instituições de proteção e apoio aos doentes e às famílias 

•  O direito à saúde: questões éticas na distribuição e utilização de recursos para a saúde 

• O CNECV e as Comissões de Ética para a Saúde 

 

Bibliografia : 

ARCHER, Luís, co-aut - Novos desafios à bioética. Porto: Porto Editora, 2001. 350 p; 
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REVISTA PORTUGUESA DE BIOÉTICA, Centro de Estudos de Bioética, Gráfica de Coimbra 

FRANÇA, Ana Paula - A consciência bioética e o cuidar. Coimbra: Formasau, 2012. 

NEVES, Maria do Céu Patrão - Bioética ou bioéticas na evolução das sociedades. Coimbra: 

Gráfica de Coimbra, 2005. 387 p. 

NEVES, Maria do Céu Patrão - Comissões de ética: das bases teóricas à actividade quotidiana. 

2ª ed. rev. e aumentada. Coimbra: Gráfica de Coimbra, 2002. 592 p 

OTTOIS, Gilbert; MISSA, Jean-Noël, co.aut - Nova enciclopédia da bioética: medicina, ambiente, 

biotecnologia. Lisboa: Instituto Piaget, 2003. 737 p. 

PESSINI, Leo - Problemas atuais de bioética. 7ª ed. rev. e ampliada. São Paulo: Edições Loyola, 

2005. 549 p 

SGRECCIA, Elio - Manual de Bioética: fundamentos e ética biomédica. Parede: Principia, 2009. 

SILVA, José Nuno - A morte e o morrer entre o deslugar e o lugar. Precedência da antropologia 

para uma 

ética da hospitalidade e cuidados paliativos. Porto: Edições Afrontamento, 2012. 478 p 

TOMÉ RIBEIRO, Teresa. Educação da sexualidade em meio escolar: treino de competências 

individuais. 

Editora Casa do Professor, Braga, 2006 

 

 

Regime de Avaliação 

 

A avaliação (contínua) da Unidade Curricular será feita através de um trabalho de grupo com 

discussão 

 

 

  



 
 

Conteúdos programáticos do CPLEESIP 2015/2016 

UNIDADE CURRICULAR: PRÁTICA BASEADA NA EVIDÊNCIA 

Horas Totais: 50 

Horas Contacto: T: 10; TP: 12; OT: 3 

ECTS: 2 

 

Objetivos: 

� Analisar criticamente a investigação produzida em enfermagem, e em outras 

disciplinas do conhecimento, de forma a utilizá-la na sua prática clínica; 

� Desenvolver a capacidade de tomar decisões, na prática clínica, fundamentadas em 

evidência empírica, respeitando os valores dos clientes, e considerando os recursos 

disponíveis. 

 

Conteúdos Programáticos: 

• Prática Baseada na Evidência: do conceito à sua implementação; 

• Etapas da prática baseada na evidência: 

o Definir a pergunta (Modelo PICO para formular questões clínicas) 

o Planear e realizar a revisão da literatura: 

o Avaliar criticamente a literatura 

o Integrar a evidência na prestação de cuidados 

o Avaliar o processo 

• As Revisões Sistemáticas da Literatura como o “golden standard” da PBE; 

• Guias de Boas Práticas: desenvolvimento e implementação; 

• Centros e recursos de PBE. 

 

Bibliografia: 

BETTANY-SALTIKOV, J. - How to do a systematic literature review in nursing. A step-by-step 

guide. Berkshire : McGraw Hill, 2012. 

BORK, A. M. - Enfermagem baseada em evidências. Rio de Janeiro : Guanabara Koogan, 2005. 

CONSELHO INTERNACIONAL DE ENFERMEIROS - Combater a desigualdade : da evidência à 

ação. Lisboa: Ordem dos Enfermeiros, 2012. 

CRAIG, J. V.; SMYTH, R. L. - Prática baseada na evidência : manual para enfermeiros. Loures : 

Lusociência, 2003. 

CULLUM, N. [et al.] - Enfermagem baseada em evidências : uma introdução. Porto Alegre : 

Artmed, 2010. 



 
 

Conteúdos programáticos do CPLEESIP 2015/2016 

PEARSON, A. [et al.] - O modelo de cuidados de saúde baseados na evidência do Instituto 

Joanna Briggs. Revista Referência. 2ª série, 12 (2010) 123-133. 

REGISTERED NURSES ASSOCIATION OF ONTARIO - Toolkit : Implementation of clinical practice 

guidelines. Toronto : RNAO, 2002. 

SCOTTISH INTERCOLLEGIATE GUIDELINES NETWORK - SIGN 50 : A guideline developer's 

handbook [em linha]. SIGN: Edinburgh, 2011. [Consultado em 18 de Junho de 2014]. Disponível 

em: <http://www.sign.ac.uk/pdf/sign50.pdf>. 

STREUBERT, H. J.; CARPENTER, D. R. - Investigação qualitativa em enfermagem : avançando o 

imperativo humanista. 5ª ed. Loures : Lusodidacta, 2013. 

THE JOANNA BRIGGS INSTITUTE - Joanna Briggs Institute Reviewers’ Manual 2014 Edition 

handbook [em linha]. Adelaide : The Joanna Briggs Institute, 2014. [Consultado em 18 de Junho 

de 2014]. Disponível em: <http://joannabriggs.org/assets/docs/sumari/ReviewersManual-

2014.pdf>. 

  



 
 

Conteúdos programáticos do CPLEESIP 2015/2016 

UNIDADE CURRICULAR: INTRODUÇÃO À SUPERVISÃO CLÍNICA EM ENFERMAGEM 

Horas Totais: 50 

Horas Contacto: T: 14; S: 5; OT: 6 

ECTS: 2 

 

Objetivos: 

• Analisar os processos de liderança e de supervisão das práticas clínicas; 

• Discutir os ganhos para as organizações decorrentes das diferentes dimensões da 

liderança; 

• Compreender a relevância da supervisão clínica em enfermagem para a qualidade dos 

cuidados e para o desenvolvimento de competências; 

 

Conteúdos: 

• As complexidades do contexto clínico; 

• Liderança dos processos organizacionais em saúde: conceitos e níveis; 

• Liderança, governação e supervisão em contexto clínico; 

• Supervisão clínica em enfermagem: conceito e processos;  

• Objetos de atenção no processo supervisivo;  

• Modelos de supervisão clínica em enfermagem; 

• Formação de estudantes em contexto clínico; 

• Supervisão clínica e modalidades de formação 

• Liderança, supervisão clínica e qualidade de cuidados;  

• Padrões de qualidade de cuidados de enfermagem. 

Bibliografia: 

ABREU, W. [et al.] - Promotion of Self-Care in Clinical Practice: Implications for Clinical Supervision in 
Nursing. International Journal of Information and Education Technology. 5:1 (2014)  

ABREU, W.; SEYDA, S.  - Effective Mentorship to Improve Clinical Decision Making and a Positive Identity: 
A Comparative Study in Turkey and Portugal. International Journal of Information and Education 

Technology. 5:1 (2014)  

ABREU, W. - Identidade, formação e trabalho: das culturas locais às estratégias identitárias dos 

enfermeiros (estudo multicasos). Coimbra : Formasau, 2001. 

ABREU, W. - Supervisão, qualidade e ensinos clínicos : que parcerias para a excelência em saúde? 
Coimbra : Sinais Vitais, 2003. 

ABREU, W. - Formação e aprendizagem em contexto clínico : fundamentos, teorias e considerações 

didácticas. Coimbra : Formasau, 2007. 
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ABREU, W.; CALVARIO, T.  - Learning in clinical settings: the perspective of the students. In ZIAKOVA, K. 
[et al.] - Theory, education and research in Nursing. Bratislava : Comenius University, 2005. 

ANTROBUS, S.; KITSON, A. - Nursing Leadership: Influencing and shaping health policy and nursing 
practice. Journal of Advanced Nursing. 29 (1999) 746-753. 

BERNARD, J. M.; GOODYEAR, R. - The fundamentals of clinical supervision. 2nd ed. Needham Heights, 
MA : Allyn and Bacon, 1998. 

BUTTERWORTH, T.; FAUGIER, J. - Clinical supervision and mentorship in nursing. London : Chapman  and 
Hall, 1992. 

NHS Executive Clinical Supervision - A Resource Pack. London : Department of Health, 1995. 

SAARIKOSKI, M. [et al.] - Student nurses’ experience of supervision and Mentorship in clinical practice : a 
cross cultural perspective.  Nurse Education in Practice. 7:6 (2007) 407-415. 

  



 
 

Conteúdos programáticos do CPLEESIP 2015/2016 

UNIDADE CURRICULAR: SOCIOANTROPLOGIA DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA EM 

CONTEXTO FAMILIAR 

 

Horas Totais: 50 

Horas de contacto: T:16; S: 6; OT: 3 

ECTS: 2 

 

Objetivos: 

• Adquirir conhecimentos sobre a criança/adolescente e suas famílias numa perspetiva 

socioantropologica no sentido de enriquecer a prestação de cuidados em Saúde 

Infantil e Pediatria; 

• Relacionar regras culturais estabelecidas com as necessidades biológicas; 

• Conhecer a organização social nas diferentes formas e papéis da estrutura familiar, 

face a uma nova noção de família, diversidade cultural e realidade social; 

• Problematizar os contextos e práticas profissionais: na recontextualização dos saberes 

e papel social, face á realidade social no âmbito da saúde infantil e pediátrica; 

• Desenvolver um espírito de abertura e capacidade crítica para interpretar a realidade 

cultural e social nos contextos da prestação de cuidados à criança/adolescente e 

famílias.  

 

Conteúdos programáticos: 

• Contextos familiares, contextos sociais: ruturas e continuidades. 

• A construção sócio histórica das noções de infância. 

• A emergência da nova categoria social: a adolescência. 

• Pós-modernidade, infância e adolescência num paradigma social de valorização da 

pessoa. 

• A Enfermagem transcultural: competências culturais. Modelos de análise e avaliação 

das respostas humanas, em saúde infantil e pediátrica. 

• Políticas e profissões em saúde: protagonismos, poderes, autonomia, práticas e 

construção de identidades no campo da enfermagem de saúde Infantil e pediátrica. 

 

 

 

 



 
 

Conteúdos programáticos do CPLEESIP 2015/2016 

Bibliografia: 

Artigos científicos no moodle, entre outras obras: 

ARIÉS, Philippe - A criança no antigo regime. Lisboa : Relógio D’Água, 1997. 

BADINTER, E. - O amor incerto : história do amor maternal do séc. XVII ao séc. XX. Lisboa : Relógio 
D’Água, [198?]. 

COLLIÈRE, Marie-Françoise - Cuidar… a primeira arte da vida.  2.ª ed. Loures : Lusociência, 2003. 

COOKE, Hannah; PHILPIN, Susan - Sociologia em enfermagem e cuidados de saúde. Loures : Lusociência, 
2011. 

CORSARO, William A. - Sociologia da infância. 2ª ed. Porto Alegre : Artmed, 2011. 

ELIAS, Norbert - Introdução à sociologia. Lisboa : Edições 70, 1999.  

FOUCAULT, M. - O nascimento da clínica. 4ª ed. Rio de Janeiro : Forense Universitária, 1994. 

GOFFMAN, Irving - A apresentação do eu na vida de todos os dias. Lisboa : Relógio D'água, 1993. 

LAWLER, Jocalyn - La face caché des soins. Paris : Éditions Seli Arslan, 2002. 

LEININGER, Madeleine M. - Culture care diversity and universality : a theory of nursing. The theory of 

culture care diversity and universality. New York : National League for Nursing Press, 1991. 

PURLNELL, Larry D.; PAULANKA, Betty - Cuidados de saúde transculturais : uma abordagem 

culturalmente competente. 3ª ed. Loures : Lusodidata, 2010. 
 
TITIEV, Mischa - Introdução à antropologia cultural. 8ª ed. Lisboa : Fundação Calouste 
Gulbenkian, 2000. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Conteúdos programáticos do CPLEESIP 2015/2016 

UNIDADE CURRICULAR: PSICOLOGIA DA SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

Horas Totais: 50 

Horas de contacto: T: 16; S: 6; OT: 3 

ECTS: 2 

 

Objetivos: 

• Conhecer as várias dimensões do processo desenvolvimental nestas etapas da vida; 

• Identificar comportamentos protetores e promotores de saúde, segundo o paradigma 

da Psicologia positivista emergente; 

• Conhecer as implicações psicossociais da doença na criança, adolescente e família; 

• Desenvolver competências específicas de ajuda no domínio da relação / comunicação 

com a criança, adolescente e família. 

 

Conteúdos: 

1. A psicologia da saúde da criança e adolescente /psicologia pediátrica:  

• Perspetiva desenvolvimental – os conceitos de risco e resiliência. 

 

2. A evolução dos processos infantis de compreensão e explicação da saúde e da doença:  

• Fatores desenvolvimentais.  

• O papel da experiência.  

 

3. Stresse e confronto no âmbito da psicologia da saúde infantil  

• Na vivência de situações de doença  

• Durante a administração de procedimentos médicos  

• A dor/ sofrimento/perturbação comportamental  

• Intervenções para a promoção do confronto: relaxamento, distração, etc.  

 

4. A hospitalização infantil  

• Consequências da hospitalização  

• Experiências ou fatores moderadores da hospitalização  

• Programas de preparação  

 

5. A doença crónica:  

• Evolução do conceito de adaptação  
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• Modelos de compreensão da adaptação à doença crónica  

• Fatores associados aos processos de adaptação á doença crónica  

• A problemática da adesão terapêutica  

• Intervenções de enfermagem – processo normalização  

 

6. Comunicação/relação do enfermeiro com a criança, adolescente e família  

7. Promoção da saúde – abordagem do desenvolvimento das competências de vida 

 

Bibliografia: 

BARROS, L. - Psicologia pediátrica : perspetiva desenvolvimentista. 2ª ed. revista e ampliada. Lisboa : 
Climepsi, 2003. 

MCCUBBIN, H. [et al.] - Stress, coping and health in families : sense of coherence and resilience. London : 
Sage publications, 1998.  

PAPALIA, D.; OLDS, S.; FELDMAN, R. D. - O mundo da criança. Lisboa : McGrawHill, 2001. 

QUILES, J.; SEBÁSTIAN, M. J.; CARRILO, F. - Manual de psicologia de la salud com ninos, adolescentes y 

familia. Madrid : Pirámide, 2003.  

ROBERTS, M. - Handbook of pediatric psychology. New York : The Guilford Press, 2003.  

SCHAFFER, D. - Psicologia do desenvolvimento : infância e adolescência. S. Paulo : Thompson, 2005.  

SPIRITO, A. - Effective and emerging : treatments in pediatric psychology. New York : Oxford University 
Press, 2006. 

THOMPSON , R. - The handbook of child life : a guide for pediatric psychosocial care. Illinois : Charles C. 

Thomas, Publisher, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Conteúdos programáticos do CPLEESIP 2015/2016 

UNIDADE CURRICULAR: GENÉTICA e IMUNOLOGIA EM CONTEXTO PEDIÁTRICO 

Horas Totais: 50 

Horas de Contacto: T:24; OT: 2 

ECTS: 2 

 

Objetivos: 

• Adquirir conhecimentos atualizados na área da genética;  

• Compreender a finalidade e desenvolver competências ao nível do aconselhamento 

genético à família e reconhecimento de anomalias congénitas; 

• Aplicar e desenvolver os conhecimentos de imunologia à pediatria (imunodeficiências, 

doenças linfoproliferativas, hipersensibilidade, autoimunidade e transplantação); 

• Adquirir conhecimentos sobre as intervenções imunológicas atuais e possíveis futuros 

desenvolvimentos. 

 

Conteúdos: 

• O impacto da genética; classificação das doenças genéticas  

• Bases celulares e moleculares de hereditariedade  

• Cromossomas e cariótipo  

• Tipos de hereditariedade  

• Métodos de registo de informação em Genética Médica  

• Introdução ao cálculo de risco em Genética  

• Anomalias congénitas  

• Causas genéticas de malformações  

• Cromossomopatias  

• Doenças monogénicas e hereditariedade não-mendeliana  

• Introdução ao aconselhamento genético  

• Diagnóstico pré-natal de doenças genéticas  

• Rastreios genéticos  

• Testes genéticos  

• Dilemas éticos em Genética Médica 

• Aspetos gerais da resposta imunológica 

• Imunidade e desenvolvimento pediátrico 

o Imunidade, infeção e proteção 

o Imunopatologia 
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o Patologia tumoral 

• Novas perspetivas de imunoterapia 

 

 

Bibliografia: 

ABBAS, Abul K.;  LICHTMAN, Andrew H.; PILLAI, Shiv  -  Imunologia básica. 4ª ed. Rio de Janeiro : Elsevier, 
2013. 

BURMESTER, Gerd-Rudiger; PEZZUTTO, Antonio  -  Imunologia : texto e atlas. Lisboa : Lidel, 2005. 

CARNEIRO, Maria Margarida [et al.] – Conhecer a Imunologia [Em linha]. Lisboa : Sociedade Portuguesa 
de Imunologia,  2010. Disponível 
em:<http://www.spimunologia.org/rubrica.aspx?id_seccao=14&id_rubrica=84&ord=2 

ELLARD, Sian; TURNPENNY, Peter - Emery's elements of medical genetics. 14th ed. Philadelphia : 
Elsevier, 2012. 

HARPER, Peter - Practical genetic counselling.  7th  ed. London : Taylor & Francis, 2010. 

KAWAMOTO, Hiroshi [et al.] - Your Amazing Immune System. [Tóquio] : Japanese Society for Imunology, 
2009. 

NICOLAIDES, K. - Screening for fetal aneuploides at 11 nto 13 weeks. Prenatal Diagnosis [Em linha].  31:1 
(2011) 7-15. Disponível em:<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pd.v31.1/issuetoc>.                               
Doi:10.1002/pd.2637 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Conteúdos programáticos do CPLEESIP 2015/2016 

 

UNIDADE CURRICULAR: ENFERMAGEM EM SAUDE INFANTIL 

Horas Totais: 500 

Horas de contacto: T: 40; TP: 10; OT: 10; S: 10; E: 275 

ECTS: 18 

 

Objetivos: 

• Desenvolver competências que permitam compreender, refletir e intervir no domínio 

dos cuidados de enfermagem a prestar à criança/adolescente e sua família em 

situação de saúde; 

• Desenvolver competências de diagnóstico e intervenções de enfermagem que 

permitam a assistência especializada à criança/adolescente e sua família, em contexto 

comunitário; 

• Desenvolver competências que contribuam para a tomada de decisão no exercício 

profissional autónomo do enfermeiro especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e 

Pediatria; 

• Desenvolver e demonstrar competências em educação para a saúde da 

criança/adolescente. 

 

Conteúdos programáticos: 

• A promoção da saúde e a prevenção da doença: 

o Crescimento e desenvolvimento. 

o A promoção de uma vida saudável. 

o A manutenção da saúde através da infância e da adolescência. 

o A assistência à criança e ao adolescente no contexto da saúde comunitária. 

o Educação para a saúde da criança/adolescente. 

• A manutenção da saúde através da continuidade dos cuidados: 

o As intercorrências da gravidez e do parto. 

o A assistência ao recém-nascido. 

o A doença aguda como um desafio para a manutenção da saúde. 

o A doença crónica como um desafio para a manutenção da saúde. 

o A doença mental como um desafio para a manutenção da saúde. 

o Reabilitação e cuidados domiciliários. 

o A dor na criança e no adolescente. 
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o A família em luto. 

• Os alunos desenvolverão estágios em: 

o Centros de Saúde. 

o Consultas externas/ Consultas de desenvolvimento. 

o Centro de atendimento a jovens. 

 

Bibliografia: 

BEE, Helen; BOYD, Denise - A criança em desenvolvimento. 12ª ed. Porto Alegre : Artmed, 2011.  
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UNIDADE CURRICULAR: ENFERMAGEM EM PEDIATRIA 

Horas Totais: 500 

Horas de contacto: T: 40; TP: 10; OT: 10; S: 10; E: 275 

ECTS: 18 

 

Objetivos: 

• Desenvolver competências que permitam compreender, refletir e intervir no 

domínio dos cuidados de Enfermagem a prestar à criança/adolescente e sua 

família em situação de doença; 

• Desenvolver competências que contribuam para a tomada de decisão no exercício 

profissional autónomo do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde 

Infantil e Pediatria; 

• Desenvolver competências de diagnóstico e intervenções de enfermagem que 

permitam a assistência especializada à criança/adolescente doente e suas famílias, 

em contexto hospitalar.  

 

Conteúdos: 

• Assistência de Enfermagem à criança/adolescente em contexto Pediátrico:  

o Neonatal 

o De urgência  

o De cuidados intensivos 

o De medicina  

o De cirurgia  

o De oncologia 

o De cardiologia 

• Os estudantes desenvolverão estágios em serviços de:  

o Neonatologia  

o Medicina Pediátrica  

o Cirurgia Pediátrica  

o Urgência Pediátrica  

o Cuidados Intensivos Pediátricos  

o Oncologia Pediátrica  

o Pedopsiquiatria 
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UNIDADE CURRICULAR: ÁREA DE PROJETO DE SAUDE INFANTIL 

Horas Totais: 75 

Horas de contacto: S: 18; OT: 10; E: 25 

ECTS: 3 

 

Objetivos: 

Desenvolver competências que permitam compreender, refletir e intervir no domínio dos 

cuidados de enfermagem a prestar à criança/adolescente e sua família, no âmbito da Saúde 

Infantil, em área a escolher por cada estudante. 

 

Conteúdos programáticos: 

• Maus-tratos infantis 

• Transição para a parentalidade 

• A criança com paralisia cerebral na escola 

• Os medos 

• Aleitamento materno 

• Cuidados à pele do RN 

• O pé do bebé. 

• Higiene oral do bebé e da criança. 

• Introdução de novos alimentos no primeiro ano de vida 

• Cólicas do RN 

• A primeira consulta do RN 

• O sono 

• Massagem infantil 

• Musicoterapia 

• Anorexia nervosa 

• Obesidade infantil 

• Prevenção de acidentes  

• O brinquedo 

• A Criança hiperativa 

• A adaptação à escola 

• Famílias alternativas 

• O sono 

• O risco e os pares 

• Sexualidade na adolescência 

• Gravidez na adolescência 

• Pais e filhos adolescentes: A arte de comunicar.  
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Bibliografia: 

(Inclui outras referências a determinar de acordo com o projeto individual de cada estudante.) 

ALMEIDA, M. T. - Jogos divertidos e brinquedos criativos. Petrópolis : Vozes, 2004. 

BOWDEN, V.; DICKEY, S.; GREENBERG, C. – Children and their families. Philadelphia : W. B. Saunders 
Company, 1998. 

BRAZELTON, T. B.; GREENSPAN, S. I.- As necessidades essenciais das crianças : o que toda criança precisa 

para crescer, aprender e se desenvolver. Porto Alegre : Artmed, 2002. 

CORDEIRO, Mário - O grande livro do adolescente : dos 10 aos 18 anos. Lisboa : A esfera dos livros, 2009. 

HOCKENBERRY, Marilyn; WILSON, David - Wong fundamentos de enfermagem pediátrica. 8ª ed. Rio de 
Janeiro : Mosby Elsevier, 2011. 

KITZINGER, Sheila - Porque chora o meu bebé? Porto : Porto Editora, 2006. 

MAGALHÃES, Teresa - Maus tratos em crianças e jovens : guia prático para profissionais. 4ª ed. Coimbra 
: Quarteto, 2005. 

ORDEM DOS ENFERMEIROS - Guias orientadores de boa prática em enfermagem de saúde infantil e 

pediátrica. Lisboa : Ordem dos Enfermeiros, 2010. 3 vols. 

ORDEM DOS ENFERMEIROS - Regulamento dos padrões de qualidade dos cuidados especializados em 

enfermagem de saúde da criança e do jovem. Lisboa : Ordem dos Enfermeiros, 2011. 

OLDS, S. W.; FELDMAN, R. D. - O mundo da criança : da infância à adolescência. 11ª ed. São Paulo : 
McGraw-Hill, 2009. 

PORTUGAL. Direção Geral De Saúde - Saúde infantil e juvenil : programa tipo de atuação 2013. Lisboa : 
DGS,  2013. 

 

 

  



 
 

Conteúdos programáticos do CPLEESIP 2015/2016 

UNIDADE CURRICULAR: ÁREA DE PROJETO DE PEDIATRIA  

Horas Totais: 75 

Horas de contacto: S:18; OT: 10; E: 25 

ECTS: 3 

 

 

Objetivo geral: 

Desenvolver competências que permitam compreender, refletir e intervir no domínio dos 

cuidados de enfermagem a prestar à criança/adolescente e sua família, no âmbito da Saúde 

Infantil, em área a escolher por cada estudante. 

 

Objetivos específicos: 

• Explorar e aprofundar um determinado tema da Enfermagem Pediátrica, à escolha do 

aluno e, de preferência, numa área que seja considerada deficitária na sua formação 

profissional e/ou académica; 

• Inter-relacionar o conhecimento teórico sobre o assunto abordado, com a prática de 

Enfermagem em Pediatria, através da observação e reflexão das práticas em uso; 

• Desenvolver a capacidade de análise do conhecimento científico sobre a matéria e a 

capacidade de reflexão sobre a sua pertinência prática; 

• Contribuir para uma prática da enfermagem pediátrica consonante com o “estado da 

arte”. 

 

Conteúdos programáticos: 

� A morte na infância: reação do enfermeiro perante a morte de uma criança 

� Estratégias de Neuroproteção em Neonatologia 

� Método Canguru: uma estratégia de vinculação precoce 

� A importância do toque nas UCI - refletir a prática clinica 

� Técnica de alimentação por copo 

� Alimentação no prematuro 

� Cuidados ao recém-nascido prematuro co CPAP Nasal 

� Prematuridade e Dor: desafios para o enfermeiro 
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� Preparação da criança em contexto de internamento hospitalar, para os 

procedimentos diagnósticos e terapêuticos 

� Mecanismos de distração durante procedimentos dolorosos 

� Necessidades da criança queimada e sua família: papel do Enfermeiro 

Especialista em Saúde Infantil e Pediatria 

� Úlceras de pressão em pediatria 

� Terapia por Pressão negativa no tratamento de feridas 

� Febre - como avaliar e intervir 

� Perturbações gastrointestinais 

� Paralisia Cerebral: como vivem os pais a Parentalidade 

� Autonomia do adolescente hospitalizado 

� Diálise peritoneal em pediatria 

� Adesão terapêutica - reflexão em contexto de Pedopsiquiatria 

� Learn to Change : eat to stop a cancer 

� Isolamento por neutropenia 

� Triagem na Urgência de Pediatria 

� Cuidados de enfermagem sob a perspetiva desenvolvimentista...em contexto 

de Serviço de Urgência Pediátrica 

� A presença dos pais nos procedimentos de reanimação 

� Integração, Coordenação e Continuidade de Cuidados 
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UNIDADE CURRICULAR: SAÚDE ESCOLAR 

Horas totais: 50 

Horas de contacto: T: 15; S: 6; OT: 4 

ECTS: 2 

 

Objetivos: 

• Identificar necessidades de saúde em contexto escolar; 

• Estabelecer prioridades; 

• Definir planeamentos, intervenção e avaliação 

 

Conteúdos: 

• A instituição de ensino; 

• As diferentes dimensões (psicológica, social, religiosa e cultural) intervenientes no 

processo de aprendizagem  

• A saúde em contexto escolar; 

• A equipa de saúde escolar; 

• O papel do enfermeiro na equipa de saúde escolar; 

• Atividades de saúde escolar 

• Planos de intervenção na saúde escolar. 

 

Bibliografia:  
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UNIDADE CURRICULAR: EDUCAÇÃO PARA A SEXUALIDADE 

Horas Totais: 50 

Horas de contacto: T: 15; TP: 15 

ECTS: 2 

 

Objetivos: 

• Adquirir conhecimentos sobre a problemática da sexualidade humana. 

• Desenvolver competências para organizar e implementar atividades de educação 

sexual. 

 

Conteúdos: 

• A sexualidade numa perspetiva sócio-histórica. 

• Fisiologia da sexualidade humana. 

• Desenvolvimento da sexualidade ao longo do ciclo vital. 

• Modelos de educação para a sexualidade. 

• Estratégias de educação para a sexualidade. 

• O enfermeiro especialista como promotor e facilitador da sexualidade. 

 

Bibliografia: 
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FONSECA, António Castro, coord. - Crianças e adolescentes : uma abordagem multidisciplinar. Porto :  
Almedina, 2010. 
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individuais. Braga : Casa do Professor, 2006. 
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7 de Novembro de 2009.  
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sexualidade humana. Coimbra : Gráfica de Coimbra, 2005. 
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UNIDADE CURRICULAR: A DOR EM PEDIATRIA 

Horas Totais: 50 

Horas de contacto: T: 15; S: 6; OT: 4 

ECTS: 2 

 

Objetivos: 

• Aprofundar conhecimentos sobre a dor em Pediatria; 

• Adquirir capacidades de identificação e avaliação da dor em crianças. 

 

Conteúdos: 

• Fisiopatologia da dor. 

• Natureza multidimensional da dor na criança. 

• Aspetos psicológicos da perceção da dor. 

• Respostas à dor. 

• Métodos de avaliação e registo da dor: desafios na implementação do 5º sinal vital na 

população pediátrica. 

• Intervenções para o tratamento/controle da dor: 

o farmacológicas;   

o não farmacológicas. 

 

Bibliografia: 
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PORTUGAL. Direção Geral da Saúde - Orientações técnicas sobre o controlo da dor nas crianças com 

doença oncológica – Orientação nº 023/2012, de 18/12/2012. Lisboa : DGS, 2012.  
 

PORTUGAL. Direção Geral da Saúde - Orientações técnicas sobre o controlo da dor nos recém-nascidos (0 
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UNIDADE CURRICULAR: DEFICIÊNCIA: PROBLEMÁTICA E ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO 

Horas Totais: 50 

Horas de contacto: T: 15; S: 6; OT: 4 

ECTS: 2 

 

Objetivos: 

• Sensibilizar para a problemática dos indivíduos portadores de deficiência 

• Perspetivar a história do Ensino Especial 

• Compreender o significado geral da intervenção precoce e sua importância 

• Promover a compreensão/aceitação dos pais no processo de adaptação ao novo 

elemento familiar 

• Abordar algumas áreas da deficiência mais visíveis na sociedade 

• Sensibilizar para a necessidade do apoio educativo especializado durante os 

internamentos hospitalares 

 
Conteúdos: 

• A problemática da deficiência 

• Etapas da evolução 

• Intervenção precoce 

• Processo de adaptação 

• Áreas da deficiência 

• Apoio educativo especializado 

 
 
Bibliografia: 
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CORREIA, L. M.; SERRANO, A. M. - Envolvimento parental em intervenção precoce : das práticas 

centradas na criança às práticas centradas na família. Porto : Porto Editora, 2000. 

CRUZ, Eduardo Batista Chaves - Padrões de interacção mãe-criança com paralisia cerebral e o uso dos 

sistemas alternativos e aumentativos de comunicação. Lisboa : Editorial do Ministério da Educação, 
2006. 

FERREIRA, M. C.; PONTE, M. M.;  AZEVEDO, L. M. - Inovação curricular na implementação de meios 
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Nacional para a Reabilitação e Integração das Pessoas com Deficiência, 2000. 
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PORTUGAL, G. - Ecologia e desenvolvimento humano em Bronfenbrenner.  Aveiro : Cidine, 1992. 
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UNIDADE CURRICULAR: TÉCNICAS DE CONFORTO AO RECÉM-NASCIDO 

Horas Totais: 50 

Horas Contacto: T: 10; PL: 20 

ECTS: 2 

 

Objetivos: 

• Adquirir conhecimentos e competências sobre técnicas de conforto ao recém-nascido; 

• Desenvolver competências para a execução de técnicas de conforto ao recém-nascido. 

 

Conteúdos programáticos: 

• O toque e a massagem ao recém-nascido: objetivos, efeitos, promoção do ciclo do 

sono. 

• Processo de comunicação do Recém-nascido: estádios comportamentais, 

comportamentos de sinalização. 

• Educação dos pais através do envolvimento: identificar os tipos de choro, medidas de 

conforto 

• Técnicas de massagem e alívio de desconfortos frequentes do bebé. 

 

Bibliografia: 

ESTIVILL, Eduard - Método Estivill : um guia rápido para os pais ensinarem os filhos a dormir. Lisboa : 
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UNIDADE CURRICULAR: CUIDADOS CONTINUADOS INTEGRADOS  

Horas Totais: 50 

Horas Contacto: T: 10; TP: 10; OT: 5 

ECTS: 2 

 

Objetivos:  

• Contextualizar a pertinência deste nível de cuidados no atual cenário sociopolítico e 

epidemiológico; 

• Explanar o modelo de intervenção subjacente à RNCCI; 

• Conhecer as necessidades de cuidados dos clientes em contexto dos cuidados 

continuados;  

• Promover competências de coordenação de equipas de enfermagem e gestão de casos 

numa perspetiva de continuidade de cuidados em contexto da RNCCI.  

 

Conteúdos: 

• Enquadramento sociodemográfico e epidemiológico da população 

Portuguesa/Europeia  

• A Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados: Um novo sistema de cuidados 

do Serviço Nacional de Saúde:  

o Filosofia e princípios da RNCCI. 

o Alguns conceitos utilizados em contexto da RNCCI. 

o Referenciação para e na RNCCI. 

• Caracterização da atividade da RNCCI nos últimos anos.  

• Modelo de cuidados numa Equipa Cuidados Continuados Integrados.  

• Modelo de cuidados nas unidades de internamento da RNCCI.  

• A Filosofia e os princípios dos cuidados paliativos em Portugal.  

• Modelo de cuidados em unidades de cuidados paliativos.  

 

Bibliografia: 

ARAÚJO, A. [et al.] - Orientações de abordagem multidisciplinar e humanização dos cuidados 

continuados integrados. Unidade de Missão para os Cuidados Continuados Integrados, 2007. 

COHEN, E.; CESTA, T.  -  Nursing case management. Hardbound : Mosby, 2004. 

COSTA-FONT, J. - Reforming long-term care in Europe. Malaysia : Wiley-BlackWell, 2011. 

 



 
 

Conteúdos programáticos do CPLEESIP 2015/2016 

DAVIES, S. - Meleis’s theory of nursing transitions and relatives´ experiences of nursing home entry. 
Journal of Advanced Nursing. 52:6 (2005) 658-671. DOI: 10.1111/j.1365-2648.2005.03637.x 

DECRETO-LEI n.º 101/2006. D.R. I Série-A. 109 (2006-06-06) 3856-3865.  

EUROPEAN OBSERVATORY ON HEALTH SYSTEMS AND POLICIES - Ageing and long-term care. Eurohealth 
[em linha]. 17:2-3 (2011)  1-45. Disponível em:< 
http://www.euro.who.int/data/assets/pdf_file/0018/150246/Eurohealth-Vol17-No-2-3-Web.pdf 8>. 

FERNÁNDEZ, J-L [et al.] - How can European states design efficient, equitable and sustainable funding 
systems for long-term care for older people? World Health Organization Regional Office for European 

Observatory on Health Systems and Policies. N.º 11 (2009). 

GIVEN, B.; SHERWOOD, P. R.; GIVEN, C. W. - What Knowledge and skills do caregivers need? American 

Journal of Nursing. 108:9 (2008) 28-34. Doi: 10.1097/01.NAJ.0000336408.52872.d2 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE - Key policy issues in long-term care [Em linha]. Genève : OMS, 
2003. Disponível em:< http://whqlibdoc.who.int/publications/2003/9241562250.pdf>. 

PETRONILHO, F. A. - Autocuidado : conceito central da enfermagem. Coimbra : Formasau, 2012. 

SARGENT, P. [et al.] - Patient and carer perceptions of case management for long-term conditions. 
Health and Social Care in the Community. 15:6 (2007) 511-519. DOI: 10.1111/j.1365-2524.2007.00708.x 

VAN MECHELEN, W. [et al.] -  Defining the palliative care patient : a systematic review. Palliative 

Medicine. 27:3 (2012) 197-208. DOI: 10.1177/0269216311435268 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


